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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

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

Số: 03/2016/Qð-UBND

Cần Thơ, ngày 17 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ðỊNH
Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về tổ
chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường;
Căn cứ Nghị ñịnh số 27/2008/Nð-CP ngày 13 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 của
Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường;
Căn cứ Nghị ñịnh số 07/2012/Nð-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ
quy ñịnh về cơ quan ñược giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt
ñộng thanh tra chuyên ngành;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 27 tháng 10
năm 2015 của Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Quản lý thị trường ñịa phương;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Công Thương và Giám ñốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Vị trí và chức năng của Chi cục Quản lý thị trường
1. Chi cục Quản lý thị trường là tổ chức trực thuộc Sở Công Thương, thực hiện
chức năng tham mưu, giúp Giám ñốc Sở Công Thương quản lý nhà nước về công tác
quản lý thị trường, bảo ñảm lưu thông hàng hóa theo pháp luật; tổ chức thực hiện
nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, ñấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong

