
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:         /QĐ-UBND  Đăk Hà, ngày       tháng      năm 
 

 

QUYẾT ĐỊNH  
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK HÀ 
 

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 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP 

ngày 14/01/2003; 

Căn cứ Thông tư số 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; 

Xét đề nghị của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện (tại Tờ trình số 59 /TTr-

KTHT, ngày 31/08/2022) và theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban quản lý chợ xã Đăk Hring (sau đây gọi tắt là Ban 

quản lý Chợ), thành phần như sau: 

1. Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Hring phụ trách lĩnh vực kinh tế, làm 

Trưởng ban; 

2. Trưởng thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring, làm Phó Trưởng ban; 

3. Ông Nguyễn Thế Thìn, thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring (hộ kinh doanh 

buôn bán tại chợ xã Đăk Hring), làm thành viên thường trực; 

4. Công chức Tài chính - Kế toán xã Đăk Hring phụ trách kế toán thu, làm 

thành viên kiêm kế toán; 

5. Công chức Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường xã Đăk 

Hring phụ trách lĩnh vực Nông nghiệp - Xây dựng, làm thành viên. 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý chợ xã Đăk Hring: 

1. Chức năng: 

- Ban Quản lý chợ thực hiện chức năng quản lý các hoạt động của chợ và tổ 

chức kinh doanh các dịch vụ tại chợ theo quy định của pháp luật. 

- Ban Quản lý chợ là đơn vị sự nghiệp có thu, tự trang trải các chi phí hoạt 

động thường xuyên; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và có tài khoản 

riêng tại Kho bạc Nhà nước. 
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2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 

2.1. Trình Ủy ban nhân dân huyện quyết định: 

- Phê duyệt Phương án sử dụng điểm kinh doanh và bố trí, sắp xếp các 

ngành nghề kinh doanh tại chợ. 

- Phê duyệt Nội quy chợ. 

- Phê duyệt Phương án bảo đảm Phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi 

trường, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm trong phạm vi chợ. 

- Phê duyệt Kế hoạch sửa chữa lớn, nâng cấp cơ sở vật chất và phát triển 

các hoạt động của chợ khi có nhu cầu. 

2.2. Ban quản lý chợ có trách nhiệm: 

- Quản lý tài sản Nhà nước và các hoạt động trong phạm vi chợ xã Đăk 

Hring; 

- Thực hiện ký hợp đồng với thương nhân về thuê, sử dụng điểm kinh 

doanh; kinh doanh các dịch vụ tại chợ;  

- Tổ chức bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an 

ninh trật tự và an toàn thực phẩm trong phạm vi chợ;  

- Xây dựng Nội quy của chợ, tổ chức thực hiện và xử lý các vi phạm về Nội 

quy chợ; điều hành chợ hoạt động và tổ chức phát triển các hoạt động tại chợ;  

- Tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh của chợ và báo cáo định kỳ cho 

các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định. 

3. Chức năng, nhiệm vụ của Trưởng ban và Phó ban: 

3.1. Trưởng ban: Là người đứng đầu Ban Quản lý chợ, chịu trách nhiệm 

trước Ủy ban nhân dân huyện về toàn bộ các hoạt động của Ban Quản lý chợ. 

3.2. Phó Trưởng ban: Là người giúp việc Trưởng ban, phụ trách một hoặc 

một số lĩnh vực công tác do Trưởng ban phân công và chịu trách nhiệm trước 

Trưởng ban về nhiệm vụ được giao. 

Điều 3. Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã Đăk Hring, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành 

phần tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. 

(Quyết định này thay thế Quyết định số 183/QĐ-UBND, ngày 08/3/2022 

của UBND huyện Đăk Hà)./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (t/h); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Hà Tiến 
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