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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Nghị định số 39/2007/NĐ-CP  

ngày 16/3/2007 của Chính phủ về cá nhân hoạt động thương mại một cách 

độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh 

 

Thực hiện Văn bản số 3217/UBND-KT2 ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh 

về việc rà soát, báo cáo tình hình thực thi Nghị định số 39/2007/NĐ-CP; Ủy ban 

nhân dân huyện báo cáo một số nội dung sau: 

1. Triển khai thực hiện và kết quả đạt được 

- Công tác chỉ đạo, tổ chức thưc hiện 

UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh cúa cá nhân 

hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không thuộc đối tượng 

phải đăng ký kinh doanh (gọi tắt là cá nhân hoạt động thương mại); UBND các 

xã, thị trấn chịu trách nhiệm trực tiếp các hoạt động thương mại của cá nhân 

hoạt động thương mại trên địa bàn. 

Hằng năm, vào các đợt cao điểm UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra 

liên ngành phối hợp cùng đội quản lý thị trường số 3 kiểm tra công tác đảm bào 

vệ sinh an toàn thực phẩm và nguồn gốc xuất xứ các loại mặt hàng kinh doanh 

của các cá nhân hoạt động thương mại. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về các quy định về 

phạm vi hoạt động của cá nhân hoạt động thương mại như: phạm vi hàng hóa, 

dịch vụ kinh doanh; phạm vi địa điểm kinh doanh; bảo đảm về an ninh trật tự, vệ 

sinh, an nình trong hoạt động kinh doanh. 

Việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, tuyên truyền, với nhiều hình thức đã 

nâng cao nhận thức của các cá nhân hoạt động thương mại về kinh doanh  các sản 

phẩm đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm và nguồn gốc xuất xứ; lựa chọn vị 

trí kinh doanh phù hợp với quy hoạch hoặc được sự cho phép tạm thời của cơ 

quan có thẩm quyền; tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh, trật 

tự, an toàn xã hội (bao gồm cả các quy định về thực hiện nếp sống văn minh), vệ 

sinh phòng bệnh, môi trường, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống thiên tai và 

giao thông vận tải. 

- Kết quả đạt được 

UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý các chợ hướng dẫn, quán triệt các hộ 

tham gia buôn bán phải chấp hành các quy định của Pháp luật, không bán hàng 

hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định 

của pháp luật; không bán hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ xuất xứ, hàng quá 

thời hạn sử dụng, hàng không bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo 



quy định của pháp luật; hàng không bảo đảm chất lượng, bao gồm hàng mất 

phẩm chất, hàng kém chất lượng, hàng nhiễm độc và động, thực vật bị dịch bệnh. 

UBND huyện thường xuyên chỉ đạo Công an huyện, UBND các xã Đức 

Bồng, Đức lĩnh và thị trấn Vũ Quang thường xuyên kiểm tra, giải tỏa các hộ kinh 

doanh lấn chiếm vỉa hè, tụ điểm bán hàng rong không đúng nơi quy định, đảm 

bảo hành lang an toàn giao thông. 

 2. Hạn chế, khó khăn và vướng mắc 

Địa hình huyện Vũ Quang đồi núi phức tạp, dân cư phân bố không tập 

trung, các cá nhận hoạt động thương mại chủ yếu tại các chợ và đội ngũ cán bộ 

chuyên môn tại cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm, nên việc quản lý nhà nước về kinh 

doanh của cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn: 

- Việc ghi chép và theo dõi hoạt động thương mại trên địa bàn quản lý của 

UBND các xã, thị trấn chưa thực hiện được thường xuyên. Bên cạnh đó. Các đối 

tượng bán hàng rong, bán hàng lưu động không có địa điểm cố định, có một số 

không phải là người địa phương nên việc quản lý rất khó khăn 

- Tình trạng các cá nhân kinh doanh, buôn bán tại các địa điểm, chợ tạm 

chưa đúng nơi quy định và lấn chiếm lòng lề đường.  

3. Kiến nghị, đề xuất 

Nghị định số 39/2007/NĐ-CP, ngày 16/3/2007 của Chính phủ đã được 

ban hành khá lâu nhưng số lượng Văn bản hướng dẫn thực hiện các nội dung, 

nhiệm vụ của Nghị định còn hạn chế. Đề nghị Bộ Công thương, UBND tỉnh có 

hướng dẫn cụ thể về công tác quản lý nhà nước về quản lý các cá nhân hoạt 

động thương mại tại cơ sở, vì hiện nay lực lượng quản lý về thương mại tại 

UBND các xã, thị trấn là kiêm nhiệm hoặc chưa bố trí được người phụ trách. 

Trên đây là báo cáo Tình hình thực hiện Nghị định số 39/2007/NĐ-CP 

ngày 16/3/2007 của Chính phủ về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc 

lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh trên địa bàn huyện Vũ 

Quang./.  

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Công thương (b/c); 

- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng KT-HT; 

- Lưu VT, UBND. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

                   

 

 

 

 

                         

 

Nguyễn Thanh Sơn 
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