
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SCT-QLTM 

V/v lấy ý kiến đóng góp dự 

thảo Quyết định của UBND  

tỉnh Trà Vinh 

 

 

Trà Vinh, ngày 11 tháng 10 năm 2021 

Kính gửi:   

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các doanh nghiệp, HTX quản lý chợ trên địa bàn tỉnh. 

                    
Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 

số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 
thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2021. Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp  với các 
Sở, ban, ngành tỉnh và địa phương tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

51/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 và Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND 
ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh, ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán 

hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, trình UBND tỉnh trong tháng 
11/2021.  

Trên cơ sở báo cáo của các địa phương về kết quả triển khai thực hiện 
Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 và Quyết định số 

27/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành giá 
dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, đến 

nay, Sở Công Thương đã xây dựng xong dự thảo Quyết định. Để hoàn chỉnh dự 
thảo, trình UBND tỉnh ban hành, Sở Công Thương trân trọng đề nghị các Sở, 
ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố (riêng UBND huyện Càng 

Long đề nghị phối hợp lấy ý kiến các hộ tiểu thương tại chợ Bình Phú)  và các 
doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý chợ trên địa bàn tỉnh tham gia góp ý dự thảo 

Quyết định (đính kèm). 
 Ý kiến đóng góp gửi về Sở Công Thương chậm nhất đến ngày 

09/11/2021 để tổng hợp gửi Sở Tư pháp thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành. 

Rất mong các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và 

các doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý chợ trên địa bàn tỉnh quan tâm, phối hợp 
thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc Sở (b/c); 
- Các PGĐ Sở (biết); 
- Phòng Kinh tế TX, TP; 
- Phòng KT và HT các huyện; 
- UBND các xã, phường, thị trấn; 
- Lưu: VT, QLTM. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
Võ Minh Cầm 
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