UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1032 /QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 26 tháng 04 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn
của Ban quản lý chợ Vĩnh Yên
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH YÊN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về
phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày
14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;
Căn cứ Thông tư 06/2003/TT-BTM ngày 15/8/2003 của Bộ Thương mại về
việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban quản lý chợ;
Căn cứ Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của UBND
tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên
chế cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc;
Căn cứ Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND
tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định về quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;
Căn cứ Công văn số 1870/UBND-TH2 ngày 25/03/2022 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về việc quản lý chợ Vĩnh Yên và chợ Định Trung, thành phố
Vĩnh Yên;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ thành phố.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn
của Ban quản lý chợ Vĩnh Yên tại khoản 2, khoản 3 Điều 2 Quyết định số
615/QĐ-UBND ngày 12/03/2018 của UBND thành phố Vĩnh Yên về việc sáp
nhập Ban quản lý chợ Tổng vào Ban quản lý chợ Vĩnh Yên, cụ thể như sau:
“2. Chức năng, nhiệm vụ
Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý chợ Vĩnh Yên thực hiện theo quy
định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của
UBND tỉnh Vĩnh Phúc, cụ thể như sau:
Ban quản lý chợ Vĩnh Yên có chức năng, nhiệm vụ quản lý mọi hoạt động
của 3 chợ (chợ Vĩnh Yên, chợ Tổng, chợ Định Trung) và tuân thủ theo các văn
bản quy định hiện hành có liên quan của Nhà nước.
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3. Trách nhiệm, quyền hạn
Trách nhiệm, quyền hạn của Ban quản lý chợ Vĩnh Yên thực hiện theo
quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021
của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, cụ thể như sau:
a) Ban Quản lý chợ có trách nhiệm trình các cơ quan chuyên môn thuộc
UBND thành phố thẩm định và UBND thành phố quyết định phê duyệt theo
phân cấp: Nội quy chợ; Phương án bố trí, sắp xếp ngành hàng kinh doanh, điểm
kinh doanh; Phương án bảo đảm phòng cháy chữa cháy; vệ sinh môi trường,
đảm bảo về chất lượng hàng hóa trong phạm vi chợ; an ninh trật tự và an toàn vệ
sinh thực phẩm trong phạm vi chợ; Phương án đặt và duy trì hoạt động của cân
đối chứng, thiết bị đo lường tại các chợ để người tiêu dùng tự kiểm tra về số
lượng, khối lượng hàng hóa; Phương án tổ chức các dịch vụ: bãi đỗ xe, kiểm tra
chất lượng hàng hóa và đo lường, các dịch vụ khác. Kế hoạch sửa chữa lớn,
nâng cấp cơ sở vật chất và phát triển các hoạt động của chợ khi có nhu cầu.
b) Ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân sử dụng hoặc thuê điểm kinh doanh
trong chợ theo phương án được duyệt hoặc theo kết quả trúng đấu giá điểm kinh
doanh; tổ chức điều hành hoạt động của chợ theo nội quy và xử lý các vi phạm
nội quy chợ; phổ biến chính sách, quy định của pháp luật và nghĩa vụ của
thương nhân kinh doanh tại chợ theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.
c) Đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh
trật tự, an toàn thực phẩm trong phạm vi chợ phù hợp với các quy định của pháp
luật và theo hướng văn minh, hiện đại.
d) Tổ chức thu, nộp tiền thuế, quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, tài chính
sử dụng điểm kinh doanh của thương nhân và các loại dịch vụ liên quan đến chợ
theo quy định của pháp luật; tổ chức kinh doanh và phát triển các dịch vụ hỗ trợ
như trông giữ phương tiện vận chuyển, bốc xếp hàng hóa, cho thuê kho bãi bảo
quản cất giữ hàng hóa và các dịch vụ thương mại khác phù hợp với hoạt động
kinh doanh chợ. Cung cấp thông tin thị trường cho thương nhân phục vụ hoạt
động kinh doanh. Tổ chức các dịch vụ vui chơi giải trí, các hoạt động văn hóa
khác nhằm hỗ trợ kinh doanh phát triển.
e) Hàng năm thực hiện cải tạo, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng chợ đảm bảo
cơ sở vật chất tại chợ khang trang, đáp ứng các yêu cầu về phòng cháy và chữa
cháy, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; phối hợp với cơ
quan chuyên môn thực hiện việc tổ chức kiểm định phương tiện đo trong giao
dịch mua bán, trao đổi hàng hóa giữa các tổ chức, cá nhân trong phạm vi chợ.
g) Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan đoàn thể tổ chức
thông tin kinh tế - xã hội, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các chính sách, các quy
định của pháp luật và nghĩa vụ đối với Nhà nước của thương nhân kinh doanh
tại chợ; tổ chức thực hiện văn minh thương mại và các hoạt động văn hóa, xã
hội tại chợ.
h) Có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan
quản lý chuyên ngành của tỉnh trong việc kiểm tra, giám sát về nguồn gốc xuất
xứ và an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm bày bán tại chợ khi có yêu cầu và
truy nguyên nguồn gốc các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm.”
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Điều 2. UBND thành phố giao
1. Ban quản lý chợ Vĩnh Yên
- Tiếp nhận tài sản, tài chính, hồ sơ liên quan đến chợ Định Trung theo
Quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện các
nhiệm vụ, thủ tục, hoàn thiện hồ sơ,… đưa chợ Định Trung vào hoạt động theo
quy định.
2. Phòng Kinh tế và phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và các quy định của pháp luật
hiện hành, hướng dẫn Ban quản lý chợ Vĩnh Yên và tham mưu UBND thành phố
thực hiện các nhiệm vụ, thủ tục, hoàn thiện hồ sơ,… đưa chợ Định Trung vào
hoạt động theo quy định.
3. UBND xã Định Trung
- Chủ trì thực hiện bàn giao tài sản, tài chính, hồ sơ liên quan đến chợ
Định Trung theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
- Phối hợp với Ban quản lý chợ Vĩnh Yên và các cơ quan, đơn vị liên quan
để thực hiện các nhiệm vụ, thủ tục, hoàn thiện hồ sơ,… đưa chợ Định Trung
vào hoạt động theo quy định.
Điều 3. Đối với các nội dung chưa được đề cập trong Quyết định này,
Ban quản lý Chợ Vĩnh Yên và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện
theo Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 12/03/2018 của UBND thành phố và
các quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố; Trưởng các phòng: Nội vụ,
Kinh tế, Tài chính - kế hoạch thành phố; Trưởng Ban quản lý chợ Vĩnh Yên;
Chủ tịch UBND xã Định Trung và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ
Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- UBND tỉnh (b/c);
CHỦ TỊCH
- Sở Nội vụ (b/c);
- Sở Công thương (b/c);
- TT Thành ủy, HĐND TP (b/c);
- CT, các PCT UBND TP;
- CPVP;
- UBMTTQ và các đoàn thể tp;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND TP;
- Như điều 4 (t/h);
- Lưu: VT, NV.

Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên
Tỉnh Vĩnh Phúc

Nguyễn Việt Phương

