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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Số:        /SCT-QLTM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nam, ngày     tháng 9 năm 2022 

V/v báo cáo tình hình, tiến độ, 

kết quả triển khai thực hiện 

Phương án chuyển đổi chợ trên 

địa bàn theo Quyết định số 

09/2020/QĐ-UBND ngày 

20/4/2020 của UBND tỉnh  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Hiện nay, tiến độ triển khai chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai 

thác chợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam còn chậm so với quy định tại Quyết định số 

09/2020/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về 

quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh. 

Do vậy, nhằm từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, kinh doanh 

của các chợ (đặc biệt chợ nông thôn) phát huy tiềm năng, lợi thế của chợ và để đẩy 

nhanh tiến độ chuyển đổi mô hình quản lý chợ; Sở Công Thương đề nghị UBND 

các huyện, thị xã, thành phố báo cáo các nội dung sau: 

- Báo cáo tình hình, tiến độ, kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi mô hình 

quản lý, kinh doanh, khai thác tại các chợ trên địa bàn quản lý theo quy định tại 

Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh.  

- Các khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện 

Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND. 

Báo cáo của UBND các huyện, thị xã, thành phố đề nghị gửi về Sở Công 

Thương (Đ.Lê Chân, P. Lê Hồng Phong, Tp.Phủ Lý, Hà Nam) trước ngày 

15/9/2022 để Sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 
 

 
 

 

 
 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở; (để b/c) 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT; QLTM. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

     Hoàng Chí Dũng 
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