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Số:         /BC-UBND 

 

Bảo Yên, ngày      tháng 8 năm 2022 
 

 

BÁO CÁO 

Tình hình công tác đầu tư và quản lý hoạt động chợ trên địa bàn 
huyện Bảo Yên năm 2022 

 
Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Lào Cai. 

 

Thực hiện văn bản số 3409/UBND-KT ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh Lào 
Cai; Văn bản số 1326/SCT-TM ngày 02/8/2022 của Sở Công thương tỉnh Lào Cai 

về việc phối hợp báo cáo công tác đầu tư, quản lý hoạt động chợ. UBND huyện 
Bảo Yên tổng hợp báo cáo cụ thể sau: 

1. Rà soát các loại hình dịch vụ tại các chợ đang hoạt động 

(có phụ biểu chi tiết kèm theo) 

2. Giải pháp xử lý đối với các chợ hoạt động không hiệu quả hoặc 

không hoạt động chợ có nhiều điểm kinh doanh còn trống, chưa có thương 
nhân kinh doanh 

Trên địa bàn huyện Bảo Yên hiện có 07 chợ trong đó có 01 chợ hạng 2 (chợ 
Phố Ràng); 06 chợ hạng 3 do các xã quản lý (chợ Bảo Hà, Tân Dương, Vĩnh Yên, 

Nghĩa Đô, Phúc Khánh, Điện Quan). Chợ thành thị 01 chợ chiếm 14.29%; chợ 
nông thôn 06 chợ chiếm 85.71%. Hiện nay, các chợ trên địa bàn huyện Bảo Yên 

hoạt động tương đối tốt, các chợ cơ bản đáp ứng được nhu cầu mua bán, trao đổi 
hàng hóa của Nhân dân trong các khu vực lân cận. Tuy nhiên, hạ tầng kỹ thuật 

của các chợ cơ bản đã xuống cấp, chưa được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, chưa 
đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh doanh của các tiểu thương. 

3. Công tác quản lý trật tự đô thị tại các tuyến đường, tuyến phố tiếp 
giáp phạm vi hoạt động của các chợ 

(1) Công tác quản lý trật tự 

Hàng năm, UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch thực hiện “Năm trật tự và 
văn minh đô thị” trên địa bàn huyện và thường xuyên tổ chức các đợt ra quân cao 

điểm lập lại trật tự mỹ quan, ATGT, VSMT và trang trí, chỉnh trang đô thị - nông 
thôn trên địa bàn huyện. Đồng thời, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị 

trấn tăng cường phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị huyện thường xuyên, liên 
tục và nghiêm túc trong công tác vận động, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, 

thói quen mua bán tại chợ của người dân; kiểm tra và xử lý các hộ tự ý di chuyển, 
lấn chiếm hành lang vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh, mua bán dẫn đến gây 

mất an ninh trật tư, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. 

(2) Đề xuất kiến nghị 



 

- Đối với Chợ Phố Ràng: 

 Chợ Phố Ràng nằm trên đường Quốc lộ 279 trong khu vực trung tâm của 

thị trấn Phố Ràng, có diện tích nhỏ hẹp, nằm trong khu dân cư tập trung đông, khó 
khăn trong việc mở rộng, hiện nay Chợ đã xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu 
kinh doanh của các tiểu thương; một số tiểu thương đã tự ý di chuyển, lấn chiếm 

hành lang vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh, mua bán dẫn đến gây mất an ninh 
trật tư, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị; Huyện Bảo Yên đã chủ động báo cáo 

và đề xuất UBND tỉnh cho phép điều chỉnh vị trí và xây dựng chợ Phố Ràng tại 
khu vực Ban Chỉ huy quân sự huyện cũ và hiện nay Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Bảo Yên đã di chuyển sang địa điểm mới tại khu vực Tổ dân phố 3A thị trấn Phố 
Ràng. 

Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 
đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Bảo Yên và Quy hoạch Điều chỉnh Quy 

hoạch chung xây dựng đô thị Phố Ràng, huyện Bảo Yên đã được UBND tỉnh phê 
duyệt thì khu đất Ban Chỉ huy quân sự huyện cũ là đất Thương mại - Dịch vụ để 

xây dựng Chợ Phố Ràng. 

Trong thời gian chờ văn bản của Bộ Quốc phòng, Quân khu II bàn giao khu 

đất Ban Chỉ huy quân sự huyện cũ cho huyện Bảo Yên quản lý và sử dụng, UBND 
huyện Bảo Yên đề nghị UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các Sở ngành liên 
quan cho phép huyện Bảo Yên sử dụng một phần diện tích đất Ban Chỉ huy quân 

sự huyện cũ để xây dựng chợ tạm phục vụ nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của 
Nhân dân.  

- Đối với các chợ tiếp giáp Quốc lộ 70, 279 (Chợ Vĩnh Yên, Tân Dương, 

Bảo Hà, Điện Quan): Đề nghị UBND tỉnh, các Sở ngành xem xét sửa chữa, bổ 

sung, tăng cường hệ thống an toàn giao thông; lắp đặt, thay thế biển báo, vạch sơn, 
gờ giảm tốc…  

4. Về tình hình dư luận xã hội; tình hình cụ thể của các chợ 

4.1. Tình hình dư luận xã hội 

Các hộ tiểu thương tại chợ Phố Ràng, Tân Dương, Nghĩa Đô, Điện Quan 
đề nghị UBND tỉnh, các Sở ngành quan tâm, đầu tư nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, 

xây mới các chợ để đảm bảo đáp ứng điều kiện kinh doanh, VSMT và mỹ quan 
khu vực trung tâm thị trấn, trung tâm các xã. 

4.2. Tình hình cụ thể của các chợ 

(1) Chợ Phố Ràng: Chợ quy mô xây dựng hạng 2 hiện có khoảng 130 điểm 

kinh doanh cố định và hơn 100 hộ kinh doanh không thường xuyên, các mặt hàng 

trong chợ chủ yếu là hàng may mặc, hàng tươi sống và rau, củ, quả các loại và 
hàng kim khí. Dự án Chợ Phố Ràng do Công ty Cổ phần thương mại và xây dựng 

Quốc tế Tân Phú Thành đầu tư xây dựng theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh 
doanh - chuyển giao (hợp đồng BOT). Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án, 

Nhà đầu tư đã không thực hiện đảm bảo theo các quy định dẫn đến UBND huyện 
và Nhà đầu tư đã thống nhất thanh lý hợp đồng số 01/HĐ.BOT ngày 22/12/2014.   



 

Đồng thời, Chợ Phố Ràng nằm trên đường Quốc lộ 279 trong khu vực trung 
tâm của thị trấn Phố Ràng, có diện tích nhỏ hẹp, nằm trong khu dân cư tập trung 

đông, khó khăn trong việc mở rộng. Huyện Bảo Yên đã chủ động báo cáo và đề 
xuất UBND tỉnh cho phép điều chỉnh vị trí và xây dựng chợ Phố Ràng tại khu vực 
Ban Chỉ huy quân sự huyện cũ. Hiện nay, UBND tỉnh đang giao các Sở ngành 

nghiên cứu, tham mưu đề xuất. 

Đồng thời, theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bảo Yên và 

Quy hoạch chung xây dựng đô thị Phố Ràng, huyện Bảo Yên đã được UBND tỉnh 
phê duyệt thì khu đất Ban Chỉ huy quân sự huyện cũ đã quy hoạch là đất Thương 

mại - Dịch vụ với diện tích 0.99ha kết hợp bãi đỗ xe diện tích 0.48ha. 

(2) Chợ Bảo Hà 

Chợ Bảo Hà nằm tiếp giáp và thấp hơn mặt đường Quốc lộ 279, diện tích 
nhỏ hẹp được đầu tư xây dựng từ lâu, đến nay hạ tầng của Chợ Bảo Hà đã xuống 

cấp, hư hỏng nhiều, diện tích chợ không còn đáp ứng đủ nhu cầu kinh doanh của 
tiểu thương trong chợ. 

Căn cứ văn bản số 4802/UBND-KT ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh, dự 
án Chợ Bảo Hà nằm trong 12 dự án chợ kêu gọi đầu tư của tỉnh. Vị trí xây dựng 

chợ Bảo Hà nằm trong phạm vi dự án “Khu đô thị mới Bảo Hà, huyện Bảo Yên”, 
dự án đang triển khai thực hiện, sau khi hoàn thành dự án UBND tỉnh sẽ tiến hành 
kêu gọi đầu tư theo đúng quy định. 

(3) Chợ Nghĩa Đô: Là chợ hạng 3, có diện tích 2.600m2; chợ họp phiên 

vào chủ nhật hàng tuần, có 80 điểm kinh doanh cố định và hơn 50 hộ kinh doanh. 

Chợ được đầu tư xây dựng từ lâu, hạ tầng đã xuống cấp, hư hỏng nhiều, không 
đáp ứng đủ nhu cầu kinh doanh của tiểu thương. Ngày 16/6/2022, UBND tỉnh đã 

ban hành Quyết định số 1349/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 
xây dựng Chợ văn hóa xã Nghĩa Đô với tổng mức đầu tư 4 tỷ đồng, giai đoạn thực 

hiện 2022-2024. Hiện nay, UBND huyện đang triển khai thực hiện các thủ tục 
pháp lý chuẩn bị đầu tư dự án. 

(4) Chợ Vĩnh Yên: Hiện nay, huyện Bảo Yên đang đầu tư xây dựng Chợ 

Vĩnh Yên mới tại vị trí tiếp giáp đường Quốc lộ 279 với quy mô chợ hạng 3, tổng 

diện tích 0.51ha, nhà chợ chính diện tích là 981m2, dự kiến hoàn thành và đưa vào 
sử dụng trong Quý III/2022.   

(5) Chợ Tân Dương: Là chợ hạng 3, có diện tích 3.300m2, chợ mới được 

đầu tư san gạt mặt bằng, chưa được đầu tư xây dựng các công trình. Chợ họp 
phiên vào thứ 6 hàng tuần, có 30 điểm kinh doanh tạm và hơn 60 hộ kinh doanh 

không thường xuyên. UBND huyện đã bổ sung danh mục đầu tư xây dựng Chợ 
Tân Dương với tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng vào Đề án Xây dựng huyện Bảo Yên 

đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025 (Hiện nay, Đề án đang xin ý kiến các Sở 
ngành tham gia, trước khi trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt). 

(6) Chợ Phúc Khánh: Là chợ hạng 3, có diện tích 7.700m2, được đầu tư 

xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2018; chợ họp phiên vào thứ 4 và chủ nhật 



 

hàng tuần, có 60 điểm kinh doanh cố định và hơn 90 hộ kinh doanh không thường 
xuyên. 

(7) Chợ Điện Quan: Là chợ hạng 3, có diện tích 2.600m2; chợ họp phiên 

vào chủ nhật hàng tuần, có 80 điểm kinh doanh cố định và hơn 50 hộ kinh doanh 
không thường xuyên. Chợ được đầu tư xây dựng từ lâu, đến nay hạ tầng đã xuống 

cấp, hư hỏng nhiều, diện tích chợ không còn đáp ứng đủ nhu cầu kinh doanh của 
tiểu thương. UBND huyện đã quy hoạch di chuyển Chợ Điện Quan ra vị trí mới 

với diện tích 0.43ha. 

Đề nghị Sở Công thương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Lưu VT, KTHT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Nguyễn Việt Hà 

 



 

PHỤ BIỂU TỔNG HỢP 

(kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày       /8/2022 của UBND huyện Bảo Yên) 

 

STT Tên chợ 

Dịch vụ tại chợ 

Ghi chú 
Trông giữ xe 
(có khu vực 

trông giữ 
phương tiện) 

Bốc xếp 

hàng 
hóa 

Kho bảo 

quản 
hàng hóa 

Dịch 

vụ đo 
lường 

Kiểm tra 

hàng hóa 

Vệ sinh 

ATTP 

Vệ sinh 

công cộng 

1 Phố Ràng x   x x x x  

2 Bảo Hà x   x x x x  

3 Nghĩa Đô    x x x x  

4 Vĩnh Yên x   x x x x Vị trí mới 

5 Tân Dương    x x x x  

6 Phúc Khánh x   x x x x  

7 Điện Quan    x x x x  
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