
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /GM-SCT Quảng Trị,  ngày        tháng         năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

V/v Tham dự họp bàn phương án xây dựng Quy trình chuyển đổi mô hình 

quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

 

Kính gửi: 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;  

   Tài nguyên và Môi trường; Nội vụ;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng KT/KT&HT các huyện, thị xã, thành phố; 

- BQL chợ Đông Hà;  

- BQL chợ huyện Vĩnh Linh;  

- BQL chợ huyện Cam Lộ; 

- BQL chợ thị xã Quảng Trị; 

- BQL chợ Khe Sanh. 
 

Thực hiện văn bản số 1528/UBND-TM ngày 23/4/2021 của UBND tỉnh 

về việc thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ trong 

giai đoạn 2021-2025 và văn bản số 3595/UBND-TM ngày 13/8/2021 của 

UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý và phát triển chợ trên địa 

bàn tỉnh. Trong đó, giao Sở Công Thương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh 

ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 

20/9/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy trình chuyển đổi mô hình quản 

lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ tình hình thực tế và các quy định của pháp luật có liên quan; Sở 

Công Thương xây dựng Dự thảo Quyết định Quy định về quy trình chuyển đổi 

mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (có Dự 

thảo Quyết định gửi kèm theo) thay thế Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 

20/9/2017 của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng đã xây dựng 

Dự thảo Báo cáo Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 

26/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 và Kế hoạch số 2860/KH-UBND ngày 

06/7/2018  (có Dự thảo Báo cáo gửi kèm theo). Trong đó, có nội dung xác định 

rõ các vấn đề bất cập trong quá trình triển khai xây dựng thực hiện Quy trình 

chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị  

Để có phương án tối ưu tham mưu UBND tỉnh. Sở Công Thương tổ chức 

họp bàn phương án xây dựng Quy trình chuyển đổi mô hình quản lý và kinh 

doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, cụ thể: 

 



1. Thành phần, kính mời đại diện lãnh đạo: 

+ Đại diện Văn phòng UBND tỉnh; 

+ Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ. 

+ Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

+ Đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, 

thành phố; 

+ Đại diện lãnh đạo BQL: chợ Đông Hà, chợ huyện Vĩnh Linh; chợ huyện 

Cam Lộ; chợ Cầu; chợ thị xã Quảng Trị; chợ Khe Sanh. 

2. Thời gian: vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 30/11/2021. 

3. Địa điểm: Hội trường tầng III, Sở Công Thương Quảng Trị (địa chỉ: 

313 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan cử cán bộ tham gia đúng thành 

phần và thời gian để đảm bảo công việc chung./. 

Ghi chú: Đề nghị các thành viên dự họp tham gia ý kiến đối với Dự thảo 

Quyết định Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh 

khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và Dự thảo Báo cáo Tổng kết, đánh 

giá kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 

20/9/2017 và Kế hoạch số 2860/KH-UBND ngày 06/7/2018 tại buổi họp.  
 

   Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 
 

- Lưu VT, P. QLTM. 

 
 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 Nguyễn Hữu Hưng 
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