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Số:           /QĐ-UBND Krông Nô, ngày       tháng 7 năm 2022 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban chuyển đổi chợ cấp huyện 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NÔ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát 

triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 

về phát triển và quản lý chợ; 

 Căn cứ Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh 

Đắk Nông về việc ban hành Quy định về Quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh 

doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Tờ trình số 73/TTr-

KT&HT ngày 18/7/2022.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban chuyển đổi chợ cấp huyện gồm các thành viên sau đây: 

1. Trưởng ban: Phó Chủ tịch UBND huyện (phụ trách lĩnh vực kinh tế);  

2. Các Phó Trưởng ban: 

- Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phó Trưởng ban thường trực; 

- Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Phó Trưởng ban. 

3. Các Thành viên: 

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

- Lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện; 

- Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện; 

- Lãnh đạo Chi Cục thuế khu vực Cư Jút - Krông Nô; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nơi có chợ chuyển đổi; 
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- Trưởng Ban quản lý chợ hoặc Tổ trưởng quản lý chợ chuyển đổi; 

- Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

Điều 2. Ban chuyển chợ cấp huyện thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy 

định về Quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông được ban hành tại Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 

13/7/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 372/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của UBND huyện Krông Nô về việc thành 

lập Ban chuyển đổi chợ cấp huyện.  

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng các phòng, ban, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn có tên tại Điều 1; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                          
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Công Thương; 

- TT. Huyện ủy;              (báo cáo) 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP. HĐND&UBND huyện;                             

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT.  

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

  

Bùi Ngọc Sơn 
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