
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TP. Hà Tĩnh, ngày    tháng 8 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Phương án di dời hoạt động kinh doanh tại vỉa hè, lòng, lề đường 

Hà Tôn Mục, phường Nam Hà về kinh doanh tại chợ Bình Hương, xã 

Thạch Trung và các vị trí phù hợp theo quy hoạch 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  

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;  

Căn cứ Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ 

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

của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; 

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh về 

việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, quản lý và kinh 

doanh Chợ Bình Hương tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh của HTX đầu tư 

xây dựng, quản lý và khai thác chợ Bình Hương; 

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế (sau khi thống nhất với các phòng, ban, 

địa phương, đơn vị liên quan và hoàn thiện theo ý kiến góp ý của các đồng chí 

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Phương án di dời hoạt động kinh doanh tại khu vực vỉa 

hè, lòng, lề đường Hà Tôn Mục, phường Nam Hà về kinh doanh tại chợ Bình 

Hương, xã Thạch Trung và các vị trí phù hợp theo quy hoạch. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố và Trưởng các Phòng: Kinh 

tế, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa - Thông tin, Quản lý đô thị, Tài nguyên - Môi 

trường, Nội vụ; Công an Thành phố; Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố; Ban 

Quản lý chợ thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã; Giám đốc Hợp tác xã 
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đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ Bình Hương và tổ chức cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Công an tỉnh; 

- Sở Công Thương; 

- Thường trực Thành ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; 

- Lưu: VT, KT4. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

                                          
 

 
Lê Quang Đức 
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PHƯƠNG ÁN 

Di dời hoạt động kinh doanh tại khu vực vỉa hè, lòng, lề đường Hà Tôn 

Mục, phường Nam Hà về kinh doanh tại chợ Bình Hương,  

xã Thạch Trung và các vị trí phù hợp theo quy hoạch. 

(Kèm theo Quyết định  số      /QĐ-UBND  ngày    /8/2021 của UBND thành phố) 

 

           

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỜI 

GIAN QUA, SỰ CẦN THIẾT PHẢI DI DỜI 

1.1. Quá trình hình thành 

Trước đây, hoạt động mua bán nông, thủy, hải sản tập trung ban đêm hình 

thành tự phát tại khu vực Cầu Sở Rượu nằm tại vị trí tiếp giáp phía Đông là 

phường Tân Giang, phía Tây là phường Nam Hà; hoạt động kinh doanh hàng 

hóa nông, thủy sản tập trung bắt đầu khoảng từ 01h đến 7h sáng hàng ngày; với 

hơn 300 tiểu thương đến từ các phường, xã trên địa bàn thành phố và các huyện 

lân cận tham gia. Vị trí này ngay gần cổng chợ thành phố Hà Tĩnh là nơi tập 

trung nhiều địa bàn quản lý đan xen; đồng thời tại khu vực này có cụm đèn tín 

hiệu giao thông thuộc địa bàn Phường Nam Hà và có 8 hộ dân sinh sống nằm 

trong quy hoạch chợ nhưng chưa được giải phóng mặt bằng.  

Năm 2017, UBND Thành phố đã giao Ban Quản lý chợ phối với các 

phòng, ban đơn vị liên quan xây dựng phương án sắp xếp di chuyển tạm thời 

cho các hộ về kinh doanh trên vỉa hè đường Hà Tôn Mục (phía chợ Thành phố) 

đoạn từ đường Ngô Đức Kế - Nguyễn Chí Thanh thành phố Hà Tĩnh và duy trì 

hoạt động cho đến nay. 

1.2. Công tác quản lý thời gian qua 

- Khu vực này hiện có khoảng hơn 300 hộ kinh doanh/lượt; ngành nghề  

kinh doanh nhỏ lẻ, chủ yếu là các mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản; thời gian 

hoạt động chợ (từ 01 giờ - 07 giờ) sáng hàng ngày. Hiên nay đang được giao cho 

Ban Quản lý Chợ Thành phố quản lý và khai thác sử dụng: Tổ quản lý duy trì 07 

người (trong đó 02 cán bộ thu phí các dịch vụ, 02 bảo vệ và 01 nhân viên giữ 

xe); phí dịch vụ Ban Quản lý chợ thu trung bình từ 5.000 đồng-10.000 

đồng/1lượt; tổng thu phí dịch vụ 800.000 đồng - 1.000.000 đồng/ngày. 

- Do số lượng hộ kinh doanh và người dân đến giao dịch lớn; một số hộ 

kinh doanh trong khu vực chợ rau tại chợ Thành phố cũng ra khu vực này để 

kinh doanh mua, bán; ý thức của các tiểu thương chưa tốt nên làm khu vực này 

quá tải và lấn chiếm ra cả lòng lề đường; UBND Thành phố đã có nhiều giải 

pháp chỉ đạo, đôn đốc, ra quân, mở chiến dịch nhưng chỉ có tác dụng khi có 

người, có tổ chức duy trì (Công an giao thông, công an trật tự cơ động, đội 

quản lý trật tự đô thị thành phố, các phường, bảo vệ chợ) quản lý, không có 

kinh doanh ở lòng đường và vỉa hè phía phường Nam Hà, nhưng khi không có 

lực lượng chức năng các hộ lại tiếp tục tràn ra lòng lề đường để kinh doanh, 

không đảm bảo theo phương án sắp xếp di chuyển tạm thời đã được thống nhất. 
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1.3. Sự cần thiết phải di dời 

Hoạt động mua bán nông, thủy, hải sản tập trung của hơn 300 hộ tiểu 

thương nêu trên tại khu vực đoạn đường Hà Tôn Mục mặc dù xuất phát từ nhu 

cầu thực tiễn; tuy vậy do quá tải, đã lấn chiếm ra cả lòng lề đường ảnh hưởng an 

ninh trật tự, gây cản trở và ách tắc giao thông, xả rác bữa bãi, gây mất vệ sinh 

môi trường; ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị; đặc biệt ảnh hưởng 

đến đời sống Nhân dân xung quanh khu vực chợ Thành phố Hà Tĩnh; gây khó 

khăn cho công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, an toàn vệ sinh thực phẩm 

cũng như nguồn gốc hàng hóa, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh khác. 

Ngoài ra, do không có không gian phù hợp để quản lý, dẫn đến việc thu 

phí hoạt động không đồng đều, không đảm bảo sự công bằng giữa các tiểu 

thương nghiêm chỉnh chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh phía 

trong chợ với các hộ tiểu thương phía ngoài chợ; đồng thời sinh hoạt của các 

tiểu thương cũng gặp nhiều khó khăn, bất tiện do chức năng của khu vực là 

đường giao thông; không có hệ thống nhà vệ sinh công cộng, hệ thống thu gom 

xử lý nước thải, rác thải… 

Vì vậy, việc di dời hoạt động mua bán nông, thủy hải sản tập trung tại khu 

vực nêu trên ra vị trí mới, đảm bảo các điều kiện liên quan là hết sức cần thiết. 

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

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

14/01/2003 của chính phủ về phát triển và quản lý chợ. 

- Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh về việc 

chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, quản lý và kinh doanh 

Chợ Bình Hương tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh của HTX đầu tư xây 

dựng, quản lý và khai thác chợ Bình Hương. 

- Công văn số 883/UBND - QLĐT  ngày 24/4/2017 của UBND Thành 

phố Hà Tĩnh về việc điều chỉnh phân cấp quản lý các tuyến đường xung quanh 

chợ. 

III. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ LỰA CHỌN VỊ TRÍ ĐỂ DI DỜI 

1. Mục đích 

- Đảm bảo quyền lợi, tạo điều kiện cho các tiểu thương có nhu cầu mua 

bán hàng hóa được hoạt động trong môi trường, vị trí thuận lợi, đảm bảo các 

điều kiện về môi trường, pháp lý, an toàn. 

- Đảm bảo sự công bằng với các tiểu thương có đăng ký, hoạt động 

nghiêm chỉnh theo pháp luật tại khu vực phía trong chợ Thành phố. 

- Thiết lập lại trật tự đô thị khu vực xung quanh đường Hà Tôn Mục, đảm 

bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường và không làm ảnh hưởng đến giao thông, đi lại 

cũng như cuộc sống của người dân xung quanh khu vực đường Hà Tôn Mục. 
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- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đô thị, quản lý thị trường, an 

ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm. 

2. Yêu cầu của vị trí mới dự kiến di dời 

- Đảm bảo đúng quy định của pháp luật về sử dụng đất, đúng mục đích 

kinh doanh của cấp có thẩm quyền. 

- Có hệ thống, tổ chức quản lý, giám sát các hoạt động kinh doanh hàng 

hóa, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và an ninh trật tự theo 

đúng quy định của pháp luật. 

- Công tác chuẩn bị hạ tầng cho các tiểu thương vào hoạt động thực hiện 

theo chủ trương xã hội hóa đầu tư của Chính phủ và của Tỉnh; trên tinh thần hỗ 

trợ các Nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động hiệu quả. 

- Có chính sách hỗ trợ người bán và mua hàng. 

3. Lựa chọn vị trí di dời 

Với những mục đích, yêu cầu nêu trên, thống nhất lựa chọn vị trí quy 

hoạch chợ rau, củ quả thuộc Quy hoạch chợ Bình Hương, xã Thạch Trung, 

thành phố Hà Tĩnh đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết 

định số 74/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 làm vị trí để di dời hoặc các chợ thuộc 

quy hoạch trên địa bàn thành phố. 

IV. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN 

- Đến 15/8/2021:  

+ Thực hiện các giải pháp về truyền thông, tuyên truyền đến tận các tiểu 

thương rõ về chủ trương di dời hoạt động buôn bán nêu trên sang vị trí mới của 

UBND Thành phố. 

+ Chuẩn bị xong công tác chuẩn bị mặt bằng tại chợ Bình Hương và các 

chợ thuộc quy hoạch trên địa bàn thành phố về các điều kiện liên quan phục vụ 

các tiểu thương hoạt động (mặt bằng, điện, nước, hệ thống xử ly nước thải, môi 

trường, nhà vệ sinh công cộng…). 

- Bắt đầu từ 20/8/2021:  

+ Chấm dứt việc hoạt động kinh doanh, buôn bán tại khu vực vỉa hè, lòng, 

lề đường của đường Hà Tôn Mục. 

+ Cấm các xe tải vận chuyển hàng hóa phục vụ cho các hộ tiểu thương 

kinh doanh tại vỉa hè vào bốc, dỡ hàng hóa tại khu vực này. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động 

- Phòng Văn hóa - Thông tin: 

+ Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế, Ban Quản lý chợ Thành phố, Hợp 

tác xã đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ Bình Hương, trên cơ sở 

Phương án được duyệt và chính sách của Hợp tác xã đầu tư xây dựng, quản lý 
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và khai thác chợ Bình Hương xây dựng chuẩn bị bài thông tin tuyên truyền dưới 

mọi hình thức (cả tờ rơi và loa phát thanh) đến tận hộ kinh doanh để thực hiện 

việc tuyên truyền về chủ trương di dời để tiểu thương biết, đăng ký, thực hiện di 

dời ra chợ Bình Hương hoặc lựa chọn chợ phù hợp, thuận lợi cho việc kinh 

doanh của mình. 

+ Phối hợp với Hợp tác xã đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ Bình 

Hương, UBND xã Thạch Trung thông báo cho Nhân dân khu vực xã Thạch 

Trung và các vùng lân cận... Thông tin trên hệ thống đài truyền thanh, truyền 

hình tỉnh, Thành phố, báo Hà Tĩnh đến tận các hộ dân kinh doanh ở các xã thuộc 

các huyện lân cận biết để đến kinh doanh.  

- Ban Quản lý chợ Thành phố, UBND phường Nam Hà, UBND phường 

Tân Giang và UBND các phường, xã khác thực hiện việc tuyên truyền đến đến 

tận các tiểu thương hoạt động kinh doanh tại khu vực đường Hà Tôn Mục theo 

nội dung Phòng Văn hóa - Thông tin soạn thảo. 

2. Khảo sát, lập danh sách các tiểu thương đăng ký di dời 

- Phòng kinh tế chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý chợ Thành phố, Hợp 

tác xã đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ Bình Hương xây dựng mẫu 

phiếu điều tra, khảo sát việc đăng ký, di dời. 

- Hợp tác xã đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ Bình Hương, Ban 

Quản lý chợ Thành phố thực hiện việc vận động và lấy ý kiến vào phiếu khảo 

sát của các hộ tiểu thương (họ và tên; ngành hàng, sản phẩm buôn bán; nguồn 

gốc hàng hóa; địa chỉ; đăng ký hay không? …); tổng hợp, báo cáo Phòng Kinh 

tế để báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15/8/2021. 

3. Chuẩn bị mặt bằng và các điều kiện để thực hiện di dời 

- Hợp tác xã đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ Bình Hương:  

+ Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các hạng mục công trình còn lại, 

đặc biệt là mặt bằng phục vụ kinh doanh, hạ tầng cấp, thoát nước, xử lý môi 

trường, hệ thống, phương án thu gom rác thải, nhà vệ sinh công cộng…; đặc biệt 

là khu vực chợ bán buôn, bán lẻ rau củ quả đảm bảo điều kiện để đưa vào hoạt 

động trước 15/8/2021;  

+ Quy hoạch, bố trí mặt bằng, sắp xếp, bố trí ngành hàng tại khu vực chợ 

bán buôn, bán lẻ rau, củ quả phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh 

doanh vào kinh doanh; gửi Phòng Kinh tế trước ngày 15/8/2021 để xem xét, cho 

ý kiến và triển khai thực hiện;  

+ Xây dựng chính sách, khuyến khích, tạo điều kiện hỗ trợ ban đầu và 

công bố công khai để thu hút các hộ về kinh doanh ổn định tại khu vực chợ bán 

buôn, bán lẻ rau, cũ quả - chợ Bình Hương: Theo nội dung Văn bản số 05/BC-

HTX ngày 24/6/2021 và các chính sách khác nếu có; thực hiện việc tuyên 

truyền, thông tin đến tận các hộ tiểu thương. 
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- Ban Quản lý các chợ trên địa bàn có vị trí phù hợp quy hoạch có trách 

nhiệm chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để các tiểu thương về kinh doanh 

tại chợ. 

4. Chấm dứt kinh doanh hàng hóa nông, thủy, hải sản tại khu vực 

lòng, lề đường Hà Tôn Mục: 

- Công an thành phố, Đội quản lý trật tự đô thị thành phố và UBND 

phường Nam Hà tăng cường, tập trung thực hiện kiểm tra xử lý tình trạng kinh 

doanh lấn chiếm ra lòng đường và vỉa hè khu vực phường Nam Hà trong khoảng 

thời gian từ khi Phương án được phê duyệt đến ngày 20/8/2021 và tiếp tục duy 

trì sau khi đã hoàn thành việc di dời. 

- Đội Quản lý trật tự đô thị Thành phố bố trí lực lượng chủ trì, phối hợp 

với Công an Thành phố, Ban Quản lý chợ Thành phố, UBND phường Nam Hà 

bố trí chốt tại hai đầu đường để thực hiện việc cấm kinh doanh tại khu vực vỉa 

hè, lòng, lề đường Hà Tôn Mục. 

- Công an Thành phố nắm tình hình để kịp thời phát hiện và xử lý theo 

quy định các vấn đề phát sinh phức tạp; chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý trật tự 

đô thị bố trí lực lượng đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và xử lý vi phạm tại 

đường Hà Tôn Mục và các tuyến đường lân cận; Phối hợp với Công an Huyện 

Thạch Hà, Huyện Lộc Hà, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phân luồng, 

hướng dẫn, tạo điều kiện cho các phương tiện cung cấp hàng hóa nông sản (rau, 

củ, quả) cho các hộ kinh doanh tại các chợ theo quy định của pháp luật. 

5. Phòng Quản lý đô thị: Chủ trì tham mưu UBND thành phố thực hiện 

việc kiểm tra đề xuất duy tu, sửa chữa hư hỏng trên tuyến đường Ngô Quyền, 

các điểm đấu nối giao thông khu vực chợ Bình Hương; bố trí các biển chỉ dẫn 

đến chợ Bình Hương để thuận lợi cho hoạt động của chợ. 

6. Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh: Xây 

dựng kế hoạch thực hiện công tác thu gom rắc, xử lý vệ sinh môi trường tại chợ 

Bình Hương khi khu vực bán hàng này đi vào hoạt động.  

7. Ủy ban nhân dân xã Thạch Trung: có trách nhiệm phối hợp với Hợp 

tác xã đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ Bình Hương trong tất cả công 

tác quản lý nhà nước trên địa bàn phát sinh khi đưa mặt hàng vào kinh doanh tại 

chợ Bình Hương 

8. UBND các phường, xã: tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, 

xử lý dứt điểm tình trạng kinh doanh, tụ tập hợp chợ trái phép trên địa bàn; phối 

hợp với Ban quản lý các chợ trên địa bàn đơn vị mình bố trí địa điểm quy hoạch, 

sắp xếp ngành hàng phù hợp tạo điều kiện hỗ trợ cho các hộ tiểu thương (có nhu 

cầu) về kinh doanh tại các chợ./.  

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 
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