
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LẠNG SƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2020 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao chợ Long Thịnh, xã Quốc Khánh,  

huyện Tràng Định từ Hợp tác xã Chợ Đại Phúc cho  

UBND huyện Tràng Định quản lý  

  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của 

Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;  

Căn cứ Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của 

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

14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; 

Căn cứ Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2014 

của UBND tỉnh Lạng Sơn về ban hành quy định về quy trình chuyển đổi mô hình 

quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 18/TTr-SCT 

ngày 30 tháng 3 năm 2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Giao chợ Long Thịnh, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định từ Hợp 

tác xã Chợ Đại Phúc cho UBND huyện Tràng Định để tổ chức quản lý, khai 

thác, thu hút đầu tư theo quy định.  

Thời gian thực hiện bàn giao, tiếp nhận: Từ ngày 15 tháng 4 năm 2020. 

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan 

1. Hợp tác xã Chợ Đại Phúc bàn giao nguyên trạng Bộ máy quản lý chợ, cơ 

sở vật chất, tài chính, tài sản và các vấn đề liên quan khác của chợ Long Thịnh, xã 

Quốc Khánh, huyện Tràng Định trong quá trình được UBND tỉnh giao quản lý từ 

ngày 01 tháng 4 năm 2019 đến nay cho UBND huyện Tràng Định quản lý. 

2. UBND huyện Tràng Định tiếp nhận nguyên trạng bộ máy quản lý chợ, 

cơ sở vật chất, tài chính, tài sản và các vấn đề liên quan khác của chợ Long 

Thịnh, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định từ Hợp tác xã Chợ Đại Phúc để tổ 

chức quản lý, điều hành, kinh doanh, thu hút đầu tư theo đúng các quy định hiện 

hành của pháp luật.  
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3. Sở Công Thương thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực 

hiện chuyển đổi, chủ động phối hợp, hỗ trợ UBND huyện Tràng Định, Ban 

Chuyển đổi mô hình quản lý chợ huyện Tràng Định thực hiện theo các quy định 

hiện hành. Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh về xử lý những vấn đề phát sinh theo 

thẩm quyền.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, 

Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và 

Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện 

Tràng Định, Giám đốc Hợp tác xã Chợ Đại Phúc, Thủ trưởng các cơ quan và cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh;                                                

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy Tràng Định;  

- Các PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CV, Ban TCD, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH (LC). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Công Trưởng 
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