
 

 

 

Kính gửi: Bộ Công Thương. 
 

Thực hiện Công văn số 2661/BCT-TTTN ngày 17/5/2022 của Bộ Công 

Thương về việc xin ý kiến đối với Dự thảo Thông tư quy định về phân loại và 

quản lý một số loại hình hạ tầng thương mại; sau khi nghiên cứu, UBND tỉnh 

Lạng Sơn cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Thông tư do Bộ Công Thương 

xây dựng. Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét một số nội dung sau: 

1. Tại Điều 3, Điều 4: Đề nghị bổ sung cụm từ “an ninh, an toàn” vào 

sau cụm từ “Bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy” trong các nội dung 

tiêu chí và viết lại thành “Bảo đảm các yêu cầu phòng cháy chữa cháy, an 

ninh, an toàn…” 

2. Tại Điều 5 về tiêu chí cửa hàng tiện lợi quy định như sau: 

- Tại khoản 2 Điều 5 quy định: “Diện tích kinh doanh: Từ 30m2 đến dưới 

200m2”. Như vậy, cửa hàng tiện lợi được quy định diện tích tối thiểu là 30m2 và 

diện tích tối đa là 200m2. Tuy nhiên, việc quy định diện tích tối đa là không thực 

sự cần thiết và có thể dẫn tới tình trạng các cửa hàng có diện tích lớn hơn 200m2  

nhưng chưa đảm bảo đáp ứng các tiêu chí của siêu thị mini mà chỉ đáp ứng tiêu 

chuẩn cửa hàng tiện lợi sẽ không xếp được vào loại hình thương mại nào trong 

số các loại hình thương mại đã quy định. Do đó, đối với phần diện tích, chỉ cần 

quy định diện tích tối thiểu từ 30m2 trở lên (như quy định diện tích tối thiểu của 

các loại hình hạ tầng thương mại khác trong Dự thảo Thông tư) là phù hợp. 

- Tại khoản 6 Điều 5 quy định: “Đối tượng phục vụ chủ yếu là khách mua 

hàng trong phạm vi bán kính dưới 500m”. Việc quy định như trên khó có thể 

xác định được trong thực tế; bên cạnh đó cửa hàng tiện lợi ngoài phục vụ khách 

mua hàng trong phạm vi bán kính gần thì vẫn có thể phục vụ các khách hàng tại 

khu vực lân cận. Do đó, đề nghị xem xét bỏ tiêu chí này trong quy định về cửa 

hàng tiện lợi.  

3. Tại điểm c khoản 1 Điều 9 đề nghị xem xét bổ sung, sửa đổi như sau: 

“…phải phù hợp quy định về an toàn thực phẩm, chất lượng, nhãn hàng hoá. 

Hàng hoá là thực phẩm tươi, sống, thực phẩm chế biến không có bao bì và 

bán trực tiếp cho người tiêu dùng thì phải qua chọn lọc, phân loại…”. 

Lý do: Để thống nhất với quy định của Chính phủ về nhãn hàng hoá (Nghị 

định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 và Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 

09/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP) đối với 
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hàng hoá lưu thông tại Việt Nam, mặt khác hạn sử dụng là một trong các nội 

dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hoá đối với hàng hoá là thực phẩm.  

4. Đối với điểm b khoản 3 Điều 4 về diện tích kinh doanh của Trung tâm 

thương mại hạng III, đề nghị xem xét sửa đổi như sau: “Có diện tích kinh doanh 

từ 5.000m2 trở lên….” 

Lý do: thực tế tại các tỉnh miền núi như Lạng Sơn có nhiều cơ sở hạ tầng 

thương mại có mô hình, tính chất hoạt động như trung tâm thương mại nhưng do 

chưa đáp ứng điện tích tối thiểu 10.000m2 nên chưa được phân hạng, gây khó 

khăn cho công tác quản lý, giám sát. Mặt khác diện tích tối thiểu trên phù hợp 

điều kiện thực tiễn thu hút đầu tư xây dựng trung tâm thương mại tại các tỉnh 

miền núi hoặc những nơi khó khăn về đất đai, nguồn lực, nhu cầu của người dân 

chưa cao.  

5. Qua thực tế, để giúp cho việc quản lý, giám sát của cơ quan quản lý nhà 

nước trên địa bàn (Sở Công Thương, Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện) thuận 

lợi, chặt chẽ hơn cần thiết phải quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước 

trong thực hiện phân loại, phân hạng các loại hình hạ tầng thương mại. Do đó, 

đề nghị xem xét bổ sung trách nhiệm của thương nhân kinh doanh các loại hình 

hạ tầng thương mại sau khi tự phân loại, phân hạng và tự phê duyệt nội quy phải 

gửi Sở Công Thương/Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện xác nhận trước khi cơ 

sở kinh doanh đi vào hoạt động. Cụ thể: 

- Khoản 1 Điều 7 đề nghị xem xét sửa đổi như sau: “Thương nhân kinh 

doanh các loại hình hạ tầng thương mại tự tiến hành phân loại, phân hạng loại 

hình thương mại trình Sở Công Thương xác nhận đối với loại hình siêu thị, 

trung tâm thương mại, Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện xác nhận đối với loại 

hình cửa hàng tiện lợi, cửa hàng outlet, trung tâm outlet dựa trên các tiêu chí 

quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 của Thông tư này”. 

- Khoản 4 Điều 10 đề nghị xem xét sửa đổi như sau: “Nội quy của loại hình 

hạ tầng thương mại do thương nhân kinh doanh xây dựng, phê duyệt và được Sở 

Công Thương xác nhận đối với loại hình siêu thị, trung tâm thương mại, Phòng 

Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện xác nhận đối với loại hình cửa hàng tiện lợi, cửa hàng 

outlet, trung tâm outlet. Bản tóm tắt những điểm chính của Nội quy phải được ghi 

rõ ràng, niêm yết ở nơi dễ nhìn để mọi người biết và thực hiện.” 

- Điểm b khoản 1 Điều 11 đề nghị xem xét sửa đổi như sau: “Hướng dẫn, 

kiểm tra thương nhân kinh doanh hạ tầng thương mại thực hiện quy định về 

phân loại, phân hạng, xây dựng, niêm yết nội quy và xác nhận về phân loại, 

phân hạng, nội quy các loại hình hạ tầng thương mại là siêu thị, trung tâm 

thương mại.” 

- Điều 11 đề nghị xem xét bổ sung trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà 

nước ở cấp huyện, thành phố (Phòng Kinh tế -Hạ tầng/Phòng Kinh tế) trong 

việc hướng dẫn, kiểm tra thương nhân kinh doanh hạ tầng thương mại thực hiện 

quy định về phân loại, phân hạng, xây dựng, niêm yết nội quy và xác nhận về 

phân loại, phân hạng, nội quy các loại hình hạ tầng thương mại là cửa hàng tiện 

lợi, cửa hàng outlet, trung tâm outlet. 
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- Khoản 1 và khoản 2 Điều 7 đề nghị tích hợp quy định “Thương nhân 

kinh doanh hạ tầng thương mại phải thực hiện phân loại, phân hạng loại hình 

hạ tầng thương mại kinh doanh và đặt tên đúng loại hình theo các tiêu chí quy 

định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6 Thông tư này.”, do có sự trùng lặp về 

nội dung. 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Công Thương xem xét./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương; 

- Sở Công Thương;   

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng: KT, THNC; TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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