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- Tập trung thực hiện công tác chuẩn bị ñầu tư ñể triển khai chợ thôn 7 Gia An
và khu thương mại dịch vụ ðức Tân vào năm 2017.
II. Các giải pháp.
1. Về ñầu tư phát triển chợ:
- Thực hiện các chính sách ưu ñãi ñầu tư hạ tầng thương mại trên ñịa bàn nông
thôn huyện theo quy ñịnh của Chính phủ; nhất là chính sách khuyến khích ưu ñãi ñầu
tư ñối với xây dựng chợ nông thôn;
- Tiếp tục huy ñộng từ nhiều nguồn vốn và kêu gọi ñầu tư từ các doanh nghiệp
vào việc xây dựng chợ nông thôn và phát triển các khu thương mại - dịch vụ tập trung;
- Phối hợp chặt chẽ các ngành ở tỉnh và nhất là Sở Công thương trong việc
tranh thủ sự hỗ trợ từ các nguồn vốn của Trung ương, tỉnh ñể xây dựng chợ và phát
triển thương mại trên ñịa bàn của huyện;
- Tích cự hỗ trợ nhà ñầu tư công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục thuê ñất, triển
khai dự án cho ñến việc thu hút các hộ kinh doanh vào ổn ñịnh trong chợ.
2. Về thu hút thương nhân:
- Xây dựng khung giá cho thuê diện tích kinh doanh phù hợp với quy mô và
khả năng sinh lợi của các hộ kinh doanh;
- Hỗ trợ các hộ kinh doanh trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý trong kinh doanh;
- Tăng cường giáo dục ý thức pháp luật, cung cấp thông tin giá cả thị trường,
chất lượng hàng hóa cho các hộ kinh doanh tại các chợ;
- Nhà nước tổ chức các lớp tập huấn cho thương nhân, hộ kinh doanh về kiến
thức pháp luật, các ngành hàng kinh doanh có ñiều kiện, vệ sinh an toàn thực phẩm,
vệ sinh môi trường, chất lượng hàng hóa, phòng cháy chữa cháy…
3. Về công tác quản lý:
- Song song việc ñầu tư xây dựng chợ là hình thành BQL chợ nhằm thực hiện
tốt công tác quản lý, phát huy hết công năng sử dụng;
- Khai tốt nguồn thu tại chợ như lợi thế về vị trí, ñất ñai ñể bù ñắp chi phí ñầu
tư và tích lũy sửa chữa hàng năm;
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt ñộng thương mại nhất là hệ
thống chợ trong công tác kiểm soát thị trường, chống gian lận thương mại, hàng gian,
hàng giả; nhằm từng bước ñưa hệ thống chợ và các khu thương mại - dịch vụ tập

