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             Kính gửi: 09 hộ kinh doanh dãy ky ốt từ A1-A9 chợ Trung tâm III. 
 

 
UBND thành phố Điện Biên Phủ nhận đơn kiến nghị của các hộ kinh 

doanh chợ Trung tâm III, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ (đơn 

do Thành ủy Điện Biên Phủ chuyển tại văn bản số 501-CV/TU ngày 04/8/2021). 
Nội dung kiến nghị: “Đề nghị UBND thành phố xem xét lại các khoản thu phí; 

công bố hồ sơ thiết kế chợ; xây dựng quy chế hoạt động chợ; dẹp việc lấn chiếm 

vỉa hè đường Trần can, sắp xếp lại trật tự kinh doanh tại chợ”. 
Sau khi xem xét đơn kiến nghị ngày 26/7/2021 của các hộ kinh doanh. 

UBND thành phố đã thành lập Tổ công tác tiến hành kiểm tra xác minh nội dung 

kiến nghị của các hộ kinh doanh. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh, UBND 
thành phố Điện Biên Phủ trả lời như sau:  

1. Về việc xem xét các khoản thu phí  
Năm 2005, Sau khi chợ Trung tâm III được đầu tư xây dựng nâng cấp và 

hoàn thành đưa vào sử dụng, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 

336/QĐ-UBND ngày 03/8/2005 về việc: Phê duyệt giá sàn. Giao cho doanh 

nghiệp xây dựng tư nhân số 5, tỉnh Điện Biên thực hiện quản lý, tổ chức đấu 

thầu cho mua, thuê ky ốt, chỗ bán hàng chợ Trung tâm III, phường Mường 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ; Quyết định số 365/QĐ-UBND Ngày 
19/8/2005; Quyết định số 578/QĐ-UBND Ngày 12/7/2010; Quyết định số 

309/QĐ-UBND ngày 09/5/2011 v/v giao khoán thu, quản lý vận hành chợ trung 
tâm III, phường Mường Thanh cho Doanh nghiệp xây dựng tư nhân số 5, tỉnh 

Điện Biên (nay là Công ty TNHH xây dựng số 5 tỉnh Điện Biên).  
Căn cứ Quyết định của UBND thành phố, Công ty TNHH xây dựng số 5 

tỉnh Điện Biên đã thực hiện ký kết Hợp đồng cho thuê ky ốt, chỗ bán hàng chợ 

Trung tâm III với các hộ có nhu cầu kinh doanh tại chợ (trong đó có 09 ky ốt từ 

A1 đến A9 có diện tích 15m
2 với giá thuê là 115.000.000 đồng, thời gian thuê là 

30 năm, tính từ ngày 01/10/2005 đến ngày 01/10/2035); thực hiện quản lý và 
vận hành chợ; thực hiện thu các loại phí theo Quyết định của UBND thành phố 
(gồm: Phí chợ; Phí an ninh, trật tự an toàn xã hội thuộc các hộ kinh doanh trong 
chợ; Phí trông giữ xe đạp, xe máy; Phí vệ sinh môi trường thuộc hộ kinh doanh 

chợ; Tiền điện, tiền nước sinh hoạt khu vực chợ). Đối với khoản thu phí trông 
giữ xe đạp, xe máy, để thực hiện thu khoản phí này Công ty đã khai thác phần 

diện tích phía trước các 09 ky ốt (từ A1-A9) để trông giữ xe và thu phí (Công ty 
có dựng nhà tôn để trông giữ xe). 



Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động chợ, có một số hộ ngồi trong khuôn 
viên chợ buôn bán không hiệu quả nên chuyển ra ngoài, trong chợ ít người bán 
nên khách ra vào không nhiều, d n đến việc trông xe không đảm bảo nguồn thu 

để duy trì quản lý chợ. Do đó khoảng cuối năm 2018, Công ty TNHH xây dựng 

số 5 cho phá dỡ khu nhà tôn trông giữ xe phía trước dãy ky ốt tiếp giáp đường 

Trần Can ra vào Chợ trung tâm III với mục đích để lấy mặt bằng cho thuê, tạo 
hiệu quả kinh tế và tăng thêm thu nhập. Sau khi phá bỏ nhà tôn trông giữ xe, 
phần diện tích đất trước cửa dãy ky ốt từ A1 đến A9 có vị trí kinh doanh thuận 
lợi, Công ty thông báo cho các cá nhân có nhu cầu thuê để kinh doanh với giá 

1.000.000 đồng/1 tháng và ưu tiên các hộ kinh doanh tại dãy ky ốt từ A1 đến A9 

được đăng ký trước. Do đó, 09 hộ kinh doanh đã sử dụng phần diện tích này để 

bán hàng (trong đó có 8 hộ kinh doanh dãy ky ốt từ A1-A9) và hàng tháng các 
hộ nộp tiền trực tiếp cho ông Trần Ích Thê – người được Công ty giao quản lý 
chợ (việc thu tiền không có giấy tờ chỉ giao nhận tiền mặt); việc thuê phần diện 
tích phía trước để bán hàng và thu tiền có sự thoả thuận và đồng thuận của các 

hộ kinh doanh với Công ty TNHH xây dựng số 5. Đến tháng 7/2021, một số hộ 

kinh doanh ở dãy ky ốt từ A1 đến A9 có ý kiến về khoản nộp 1.000.000 đồng 
tiền thuê phần diện tích trên, do đó Công ty đã trả lại số tiền đã thu của các hộ 

tháng 7/2021 và dừng việc thu tiền cho thuê mặt bằng này.  
Như vậy: 09 hộ kinh doanh thuê ky ốt từ A1 đến A9 được sử dụng diện 

tích theo hợp đồng đã ký kết là 15m2 
để bán hàng và không được sử dụng để ở, 

không được tự ý cơi nới. Phần diện tích đất phía trước các ky ốt (A1 đến A9) 
nằm trong tổng diện tích đất chợ Trung tâm III nhưng nằm ngoài diện tích theo 

Hợp đồng cho thuê đã ký kết với hộ 09 hộ kinh doanh. Khi Công ty TNHH số 5 

khai thác phần diện tích này để trông giữ xe đạp, xe máy và thu phí là phù hợp 

với nội dung giao khoán. Việc Công ty TNHH số 5 tự ý cho một số hộ kinh 
doanh thuê diện tích đất trước cửa dãy ky ốt từ A1 đến A9 để bán hàng và thu 
tiền là không đúng nội dung giao khoán theo Quyết định của UBND thành phố. 
Đối với các hộ kinh doanh, sau khi sử dụng phần diện tích này để buôn bán, các 

hộ kinh doanh cũng đã được hưởng lợi phát sinh từ việc bán hàng tại phần diện 

tích này. 
Đối với việc các hộ đề nghị Công ty TNHH số 5 hoàn trả lại số tiền đã thu 

của các hộ: Do việc Công ty TNHH số 5 cho các hộ kinh doanh sử dụng diện 

tích phía trước dãy ky ốt từ A1 đến A9 để bày bán hàng và hàng tháng thu tiền 
là quan hệ dân sự giữa hai bên, để đảm bảo quyền lợi các hộ có quyền gửi đơn ra 

Toà án để được giải quyết theo quy định. 
2. Về việc công bố hồ sơ thiết kế chợ Trung tâm III 
Đối với nội dung này, UBND thành phố giao cho UBND phường Mường 

Thanh chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH xây dựng số 5 tỉnh Điện Biên thực 
hiện công khai hồ sơ thiết kế chợ Trung tâm III. 

3. Về xây dựng lại quy chế hoạt động chợ Trung tâm III 
Năm 2020, UBND thành phố giao UBND phường Mường Thanh thực hiện 

quản lý nhà nước chợ Trung tâm III, thành phố Điện Biên Phủ tại Quyết định 

2034/QĐ-UBND ngày 26/10/2020. Căn cứ Quyết định của UBND thành phố, 



UBND phường Mường Thanh đã xây dựng và ban hành Nội quy quản lý chợ 

Trung tâm III tại Quyết định số 01a/QĐ-UBND ngày 01/1/2021; ban hành quy 
chế về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý chợ phường Mường Thanh tại 

Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 để triển khai tổ chức thực hiện. 
Hiện tại, UBND phường Mường Thanh đã xây dựng dự thảo quy chế hoạt 

động chợ Trung tâm III, phòng Kinh tế thành phố đang xem xét, tham mưu cho 

UBND thành phố phê duyệt để làm căn cứ tổ chức thực hiện. 
4. Về việc dẹp việc lấn chiếm vỉa hè đường Trần can, sắp xếp lại trật 

tự kinh doanh tại chợ Trung tâm III 
Hàng năm UBND phường Mường Thanh đã xây dựng kế hoạch ra quân 

lập lại trật tự hàng lang, vỉa hè, lòng đường trên địa bàn phường Mường Thanh, 

trong đó có khu vực chợ Trung tâm III.  
Năm 2021, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 

756/UBND-CATP ngày 06/5/2021 về tăng cường các biện pháp đảm bảo 

TTATGT, TTĐT trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. UBND phường Mường 

Thanh đã ban hành Thông báo số 32/TB-UBND ngày 07/7/2021 về việc chấm 

dứt các dịch vụ kinh doanh, bầy bán hàng hóa trên hàng lang, vỉa hè tại tuyến 

đường khu vực chợ trung tâm 3 phường Mường Thanh gửi Lãnh đạo tổ dân phố 

6 và các hộ kinh doanh đang lấn chiếm hành lang vỉa hè tại tuyến đường chợ 

Trung tâm 3; Kế hoạch số 52/KHPH-UBND-ĐTTĐTTP-ĐCSGTTTCATP ngày 

09/8/2021 về việc phối hợp tổ chức ra quân lập lại trật tự hàng lang, vỉa hè, lòng 
đường khu vực chợ Trung tâm III, phường Mường Thanh để triển khai tổ chức 

thực hiện. Kết quả các hộ kinh doanh buôn bán ở hàng lang, vỉa hè đã ký cam 

kết không lấn chiếm hàng lang, vỉa hè, lòng đường và được Ban quản lý chợ sắp 

xếp chỗ ngồi trong chợ để kinh doanh, buôn bán. 
Đề nghị các hộ kinh doanh nêu cao ý thức trách nhiệm, nghiêm túc chấp 

hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Sử dụng đúng diện 
tích theo hợp đồng đã ký kết, không cơi nới, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để 

kinh doanh buôn bán gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. 
Trên đây là nội dung trả lời của UBND thành phố đối với đơn kiến nghị 

của các hộ kinh doanh chợ Trung tâm III, phường Mường Thanh, thành phố 
Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên./. 
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