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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch nhân rộng Mô hình chợ an toàn thực phẩm 

   trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022  
__________________ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 

2022 cho các Sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể, các hội đặc thù và đơn vị 

cấp tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

Nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt Đề án nhân rộng Mô hình chợ an 

toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1101/TTr-SCT 

ngày 26 tháng 5 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch nhân rộng Mô hình 

chợ an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022, gồm các nội dung 

chủ yếu sau đây: 

1. Dự án chợ được lựa chọn triển khai nhân rộng Mô hình chợ an toàn thực 

phẩm:  

a) Dự án chợ Nhơn Sơn  

- Quy mô: chợ hạng III  

- Địa điểm: xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. 

b) Dự án chợ Thanh Hải 

- Quy mô: chợ hạng III 
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- Địa điểm: xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. 

2. Thời gian triển khai, thực hiện: Trong năm 2022 

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Tổng kinh phí triển khai Nhân rộng Mô hình 

chợ ATTP: 432.200.000 đồng (Bốn trăm ba mươi hai triệu hai trăm nghìn đồng). 

Trong đó:   

- Ngân sách địa phương: 360.000.000 đồng (Từ nguồn kinh phí thực hiện 

nhân rộng mô hình chợ an toàn thực phẩm đã phân bổ cho Sở Công Thương tại 

Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao dự 

toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho các Sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, 

đoàn thể, các hội đặc thù và đơn vị cấp tỉnh). 

- Nguồn xã hội hóa: 74.200.000 đồng (Từ các hộ kinh doanh tại chợ).  

4. Cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp: 

  a) Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương 

  b) Cơ quan phối hợp: Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở 

Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện Ninh 

Sơn, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải và các tổ chức, cá nhân có liên quan.  

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa 

phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch 

nhân rộng Mô hình chợ an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022 

được ban hành tại Quyết định này. 

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

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các 

ban ngành, Đoàn thể thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Ninh Sơn, 

Ninh Hải và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, VXNV;  

- Lưu: VT, KTTH Nam 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Tấn Cảnh 
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