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BÁO CÁO 

Thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng 

 chợ nông thôn trên địa bàn huyện Đình Lập 

 

 

Thực hiện Công văn số 1045/SCT-QLTM ngày 17/9/2019 của Sở Công 

Thương Lạng Sơn, về việc báo cáo thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ 

nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo 

thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn như sau: 

1. Công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện  

Thực hiện Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND 

tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030, Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 

22/02/2018 của UBND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông 

thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030, Quyết định số 05/2019/QĐ-

UBND ngày 18/02/2019 và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Sở Công Thương 

trên địa bàn trong thời gian qua. Lãnh đạo UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị lập 

quy hoạch xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn huyện Đình Lập. 

2. Kết quả thực hiện 

Để xác định rõ từng chợ trên các địa bàn sát với thực tế về quy mô và chất 

lượng và định hướng đầu tư xây dựng, sửa chữa, cải tạo nâng cấp các chợ theo kế 

hoạch phát triển hệ thống chợ trên địa bàn UBND huyện Đình Lập thực hiện rà 

soát phân hạng chợ như sau: 

2.1. Đối với thị trấn Đình Lập công tác quy hoạch đã được triển khai thực 

hiện gồm: Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập được 

lập từ năm 1995 và đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt điều chỉnh tại Quyết 

định số 434/QĐ-UBND ngày 13/3/2007 với tổng diện tích quy hoạch là 130ha. 

Năm 2012, tỉnh phân bổ kinh phí lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm thị 

trấn Đình Lập và được huyện phê duyệt tại Quyết định số 2192/QĐ-UBND ngày 

22/8/2014 với tổng diện tích là 68ha. 

2.2. Đối với thÞ trÊn Nông Trường Thái Bình: Đã lập quy hoạch chung xây 

dựng tỷ lệ 1/2000 và được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt t¹i Quyết định số 

2179/QĐ-UBND ngày 30/10/2009, diện tích quy hoạch là 156ha.  

 2.3. Đối với các Chợ cụm, chợ biên giới: Hiện nay trên địa bàn các xã đã 

được đầu tư mặt bằng 2 chợ cụm trong đó cụm phía Bắc (gồm các xã Bính Xá, 

Bắc Xa, Kiên Mộc) tại thôn Bản Phục, xã Kiên Mộc với diện tích 2.500m², hiện 
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trạng mặt bằng do xã đang quản lý; cụm phía Đông (gồm các xã Châu Sơn, Bắc 

Lãng, Cường Lợi, Đồng Thắng) tại thôn Nà Háng, xã Châu Sơn với diện tích 

3.600m
2
, hiện trạng mặt bằng do xã đang quản lý. Hiện nay 2 chợ cụm chưa có 

nguồn vốn đầu tư. 

2.4. Chợ biên giới: Hiện đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng cửa 

khẩu biên giới Bản Chắt. 

3. Đánh giá 

3.1. Thuận lợi 

- Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Công thương luôn được các cấp, 

các ngành quan tâm, triển khai đồng bộ; Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật được quan tâm, thực hiện thường xuyên; Cơ sở hạ tầng, bến bãi 

vận tải được đầu tư, giao thông từng bước được cải thiện. Hoạt động quản lý, điều 

hành tại chợ càng được quan tâm và duy trì ổn định.Việc rà soát các thủ tục hành 

chính, công khai minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện 

nghiêm túc theo quy định, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và 

điều hành được tăng cường thực hiện. 

- Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương 

mại, hàng giả được các lực lượng chức năng chủ động, tăng cường triển khai thực 

hiện, hạn chế tình trạng buôn lậu gian lận thương mại, hàng giả, góp phần ổn định 

thị trường, ổn định tâm lý người tiêu dùng trên địa bàn huyện. 

3.2. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân 

        -Với đặc thù là huyện miền núi biên giới, điều kiện cơ sở hạ tầng kém phát 

triển, giao thông đi lại khó khăn, việc đầu tư xây dựng và kinh doanh khai thác 

cụm chợ có khả năng thu hồi vốn thấp do đó công tác xã hội hóa thu hút đầu tư 

xây dựng chợ trên địa bàn gặp nhiều khó khăn nên trong thời gian qua tình hình 

chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn là rất chậm; đa số các doanh nghiệp, 

hợp tác xã đầu tư, khai thác chợ còn thiếu kinh nghiệm quản lý, điều hành thực tế. 

- Hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức các nhân trên địa bàn được 

duy trì ổn định nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, sức mua của thị trường có chuyển 

biến tích cực nhưng kết quả chưa cao.  

- Công tác dự báo tình hình, nắm bắt các thông tin, giá cả thị trường có lúc 

còn chưa được thường xuyên, kịp thời.  

 - Hệ thống chợ chợ nông thôn trên địa bàn đã được quy hoạnh cụm chợ 

nhưng chưa có nguồn đầu tư, phần lớn phát triển theo hình thức tự phát; Chợ 

không đồng đều chợ giữa các xã đã ảnh hưởng đến hoạt động trao đổi, mua bán 

hàng hóa của nhân dân; hạ tầng chợ, đặc biệt là điện, hệ thống giao thông trong 

chợ, hệ thống cấp thoát nước, công tác vệ sinh môi trường còn nhiều hạn chế.  

       4. Đề xuất những giải pháp thực hiện trong thời gian tới 

a) Định hướng 
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Phát triển mạng lưới chợ và công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa 

bàn giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Tiếp tục thu hút đầu tư các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng. Phối hợp thực hiện 

tốt về thủ tục đầu tư, thủ tục đất đai và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, 

hỗ trợ tái định cư đối với các cụm chợ nông thôn trên địa bàn dự kiến đến 2025 

coa bản hoàn thiện cụm chợ xã theo quy hoạch. 

Tiếp tục cập nhật và triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của 

Chính phủ, các Bộ, Ngành và của tỉnh về hoạt động thương mại biên giới. 

Tiếp tục giữ vững an ninh trật tự, duy trì thường xuyên các lực lượng chức 

năng tại khu vực cửa khẩu, tăng cường tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện và 

xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lạn thương mại 

b) Đề xuất kiến nghị  

Từ căn cứ pháp lý đến thực tiễn, để giải quyết hài hòa giữa lợi ích của Nhà 

nước, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chợ với những người buôn bán cố định 

thường xuyên tại chợ và những người buôn bán không cố định, không thường 

xuyên tại chợ 

1. Đề nghị quy định về việc phân cấp quản lý chợ, phân hạng chợ, phạm vi 

chợ được quy định cụ thể, chi tiết trong Nghị định, đặc biệt là tiêu chí phân hạng 

chợ, ngoài tiêu chí số điểm kinh doanh cần bổ sung tiêu chí về hạ tầng chợ, cấp 

quản lý, diện tích đất… 

2. Đối với các chợ nông thôn, miền núi thì cần quy định cụ thể nguồn vốn 

hỗ trợ của nhà nước đối với công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng chợ, 

chính sách thuế… 

3. Đề nghị UBND tỉnh, Sở Công Thương, các ban ngành khác có liên quan 

có cơ chế, chính sách hỗ trợ và ưu đãi về nguồn vốn đầu tư xây dựng chợ đối với 

các huyện miền núi, biên giới có điều kiện kinh tế khó khăn và đặc biệt khó khăn; 

Hỗ trợ vốn xây dựng và cải tạo chợ tại trung tâm các huyện tạo điều kiện phát 

triển kinh tế, văn hoá xã hội và văn minh thương mại. 

Trên đây là báo cáo thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông 

thôn trên địa bàn của UBND huyện Đình Lập, để sở Công Thương xem xét tổng 

hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Công Thương Lạng Sơn; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng KT-HT huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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