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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LÀO CAI

Số: 08/2014/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            TP. Lào Cai, ngày 17 tháng 9 năm 2014    

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

bộ máy của Ban quản lý chợ Pom Hán thành phố Lào Cai

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 

03/12/2004; 
Căn cứ Thông tư số: 06/2003/TT-BTM ngày 15/8/2003 của Bộ Thương mại về 

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban quản lý chợ;
Căn cứ Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 19/3/2013 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc ban hành quy định về tổ chức, quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ thành phố Lào Cai tại Tờ trình số 
105/TTr-NV ngày 27/8/2014,  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định vị trí, chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban quản lý chợ Pom Hán thành phố 
Lào Cai.

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng Nội vụ thành phố, 
Trưởng ban quản lý chợ Pom Hán, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn 
cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Quang Minh
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy  

của Ban quản lý chợ Pom Hán thành phố Lào Cai
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 08/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 

của UBND thành phố Lào Cai)

Chương I
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí, chức năng
1. Ban quản lý chợ Pom Hán thành phố Lào Cai là đơn vị sự nghiệp có thu trực 

thuộc UBND thành phố Lào Cai, có chức năng quản lý các hoạt động của chợ và tổ 
chức kinh doanh các dịch vụ tại chợ theo quy định của pháp luật.

2. Ban quản lý Chợ Pom Hán thành phố Lào Cai có tư cách pháp nhân, có con 
dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp 
luật; chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của UBND thành phố, chịu sự hướng dẫn 
chuyên môn, nghiệp vụ của Sở chuyên ngành cấp trên, Phòng Kinh tế, Phòng Tài 
chính - Kế hoạch thành phố.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Trình UBND thành phố quyết định phê duyệt phương án sử dụng địa điểm kinh 

doanh, bố trí và sắp xếp các ngành nghề kinh doanh tại chợ; phê duyệt kế hoạch sửa 
chữa lớn, nâng cấp cơ sở vật chất và phát triển các hoạt động của chợ; phê duyệt nội 
quy, quy định tại chợ, phương án công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, 
an ninh trật tự, gian lận thương mại và an toàn vệ sinh thực phẩm trong phạm vi chợ.

2. Dự kiến các mức thu phí đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ tại chợ báo 
cáo UBND thành phố để tổng hợp trình UBND tỉnh phê chuẩn.

3. Quyết định việc tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật để lựa chọn 
thương nhân sử dụng hoặc thuê điểm kinh doanh tại chợ theo phương án đã được 
duyệt. Trong trường hợp số thương nhân đăng ký ít hơn số điểm kinh doanh hiện có, 
Ban Quản lý chợ được quyền quyết định việc lựa chọn thương nhân, không phải tổ 
chức đấu thầu.

4. Ký hợp đồng với thương nhân sử dụng hoặc thuê điểm kinh doanh tại chợ theo 
phương án đã được duyệt.

5. Tổ chức quản lý, điều hành chợ hoạt động, tổ chức thực hiện nội quy chợ và 
xử lý các vi phạm nội quy chợ.
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6. Phối hợp với UBND phường Pom Hán và các cơ quan chức năng tổ chức bảo 
đảm phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm 
trong phạm vi chợ.

7. Phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh 
doanh của các thương nhân tại các chợ, giải quyết những tranh chấp giữa các tổ 
chức, cá nhân kinh doanh tại chợ. Đồng thời báo cáo cơ quan chức năng có thẩm 
quyền những vấn đề ngoài phạm vị quyền hạn giải quyết.

8. Tổ chức kinh doanh, phát triển các dịch vụ hỗ trợ như: Trông giữ phương tiện 
vận chuyển, bốc xếp hàng hóa, cho thuê kho bảo quản cất giữ hàng hóa, cung cấp 
thông tin thị trường, kiểm định số lượng, chất lượng hàng hóa, vệ sinh môi trường, 
ăn uống, vui chơi, giải trí và các hoạt động khác trong phạm vi chợ phù hợp với các 
quy định của pháp luật và theo hướng ngày càng văn minh hiện đại.

9. Tổ chức thu, nộp tiền thuê, sử dụng địa điểm kinh doanh của thương nhân và 
các loại phí, lệ phí về chợ theo quy định của pháp luật.

10. Phối hợp với UBND phường Pom Hán và các cơ quan, đoàn thể tổ chức 
thông tin kinh tế - xã hội, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các chính sách, các quy định 
của pháp luật và nghĩa vụ đối với Nhà nước của thương nhân kinh doanh tại chợ; tổ 
chức các hoạt động văn hóa, xã hội tại chợ.

11. Chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản chợ theo 
quy định tại Nghị định 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của Chính phủ quy định 
về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và các văn bản khác có liên quan.

12. Chịu trách nhiệm quản lý tài sản và kết quả tài chính của Ban Quản lý chợ 
theo quy định của pháp luật. Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo cho hoạt 
động của chợ thuận lợi và hiệu quả.

13. Ban quản lý chợ Pom Hán được áp dụng cơ chế tài chính theo quy định tại 
Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định về quyền tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính 
đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư 67/2003/TT-BTC ngày 11/7/2003 của 
Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng cho Ban quản lý chợ, doanh 
nghiệp kinh doanh khai thác và quản lý chợ và các văn bản khác có liên quan.

14. Tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh của chợ và thực hiện chế độ thông 
tin, báo cáo định kỳ với UBND thành phố và các cơ quan ban ngành liên quan.

Chương II
CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG

Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Ban lãnh đạo, gồm:
a) Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban.
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b) Trưởng ban là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Thành ủy, HĐND và 
UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt 
động của Ban quản lý chợ; xây dựng chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận 
chuyên môn và xây dựng quy chế làm việc của Ban quản lý chợ. Là chủ tài khoản 
của cơ quan Ban quản lý chợ Pom Hán thành phố Lào Cai.

c) Phó Trưởng ban được Trưởng ban phân công theo dõi từng khối công việc và 
chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, trước pháp luật về lĩnh vực công việc được phân 
công phụ trách.

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc thôi giữ chức vụ quản lý, điều động, luân 
chuyển, khen thuởng, kỷ luật, hưu trí và thực hiện chế độ chính sách đối với Trưởng 
ban, Phó trưởng ban quản lý chợ thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân 
cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của UBND tỉnh Lào Cai.

2. Các bộ phận giúp việc, gồm:
a) Bộ phận hành chính tổng hợp.
b) Bộ phận Thường trực - Công tác bảo vệ.
c) Bộ phận trông giữ phương tiện.
Điều 4. Biên chế và Lao động hợp đồng
1. Biên chế của Ban quản lý chợ Pom Hán thành phố Lào Cai được UBND thành 

phố quyết định giao chỉ tiêu cụ thể hàng năm theo đề nghị của Trưởng ban quản lý 
chợ Pom Hán và Trưởng phòng Nội vụ thành phố.

2. Việc bố trí, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức của Ban Quản lý chợ Pom 
Hán thành phố Lào Cai phải theo nhu cầu công việc, vị trí việc làm, đúng theo tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp và phải đảm bảo tinh gọn, hợp lý, phát huy được năng 
lực, sở trường của đội ngũ công chức, viên chức.

3. Trưởng Ban quản lý chợ Pom Hán được giao kết hợp đồng lao động với người 
lao động để thực hiện những công việc thuộc chức năng nhiệm vụ được giao sau khi 
được sự nhất trí bằng văn bản của Chủ tịch UBND thành phố.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Trưởng ban quản lý chợ Pom Hán thành phố Lào Cai có trách nhiệm 
tổ chức thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng 
mắc, phát sinh cần phải điều chỉnh, Trưởng ban quản lý chợ Pom Hán phối hợp với 
Trưởng phòng Nội vụ có văn bản trình UBND thành phố xem xét quyết định./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Quang Minh


