1. Vị trí, chức năng
Công ty Quản lý và phát triển các chợ Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương
thành phố Đà Nẵng, là đơn vị đầu mối có chức năng quản lý và đầu tư đối với các hoạt động của các chợ
hạng 1 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (trừ các chợ đã giao cho UBND quận quản lý), tổ chức kinh doanh
các dịch vụ tại chợ và thực hiện các quy hoạch, chính sách phát triển chợ truyền thống trên địa bàn thành
phố Đà Nẵng.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
a) Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định, tổ chức thực hiện: Nội quy của chợ;
Phương án sử dụng điểm kinh doanh và bố trí, sắp xếp các ngành nghề kinh doanh tại chợ; Phương án
Phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm trong phạm vi chợ; Kế hoạch
sửa chữa lớn, nâng cấp cơ sở vật chất và phát triển các hoạt động của chợ; Quy định cụ thể việc sử dụng,
thuê, thời hạn và các biện pháp quản lý điểm kinh doanh tại chợ đối với các chợ được giao quản lý;
b) Thực hiện ký hợp đồng với thương nhân về thuê, sử dụng điểm kinh doanh đối với các chợ được giao
quản lý;
c) Điều hành chợ hoạt động và tổ chức phát triển các hoạt động đối với các chợ được giao quản lý. Tổ chức
bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm trong
phạm vi các chợ được giao quản lý; phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện điều tiết, bình ổn thị trường,
kiểm tra kiểm soát hàng hóa, phát triển chợ gắn với phát triển du lịch; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn
thực hiện các chính sách, quy định của pháp luật và nghĩa vụ đối với Nhà nước của thương nhân kinh doanh
tại chợ; tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội tại các chợ được giao quản lý;
đ) Quản lý tài sản nhà nước và kết quả tài chính của công ty theo quy định;
e) Tổ chức kinh doanh, phát triển các dịch vụ tại các chợ được giao quản lý;
g) Tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh của chợ và báo cáo định kỳ cho các cơ quan quản lý;
h) Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn, nghiên cứu, xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế, đầu tư trong lĩnh
vực quản lý chợ, xây dựng chợ văn minh thương mại; chuẩn bị nguồn lực triển khai các nội dung liên quan
đến quy hoạch, chính sách phát triển chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công Thương giao.

