1. V thng mi ni a:
- T chc thc hin quy hoch, k hoch, c ch, chính sách qun lý mng li kt cu h tng thng mi bán buôn, bán
láº», bao gm: các loi hình ch, trung tâm thng mi, h thng các siêu th, h thng các ca hàng, hp tác xã
thng mi, dch v thng mi; h thng i lý thng mi, nhng quyn thng mi, trung tâm logistis, kinh doanh hàng
hóa di các hình thc khác theo quy nh ca pháp lut và các loi hình kt cu h tng thng mi khác;
- Ch trì, phi hp vi các c quan có liên quan hng dn và t chc thc hin c ch, chính sách khuyn khích m
rng mng li kinh doanh, phát trin các t chc liên kt lu thông hàng hóa, hình thành các kênh lu thông
hàng hóa n nh t sn xut n tiêu dùng trên a bàn thành ph;
- Hng dn, kim tra vic thc hin quy nh v hàng hoá dch v cm kinh doanh, hn ch kinh doanh, giy phép
kinh doanh có iu kin các mt hàng: thuc lá, ru, xng du, khí du m hóa lng và các hàng hóa dch v
khác trên a bàn thành ph theo quy nh ca pháp lut và phân cp qun lý ca B Công Thng;
- Trin khai thc hin c ch, chính sách u ãi, khuyn khích, h tr phát trin sn xut, kinh doanh và i sng nhân
dân vùng biên gii, min núi, hi o và vùng dân tc, vùng khó khn trên a bàn thành ph (nh cung cp các
mt hàng thit yu, h tr lu thông hàng hóa và dch v thng mi...);
- T chc hot ng iu tit lu thông hàng hóa, bo m cân i cung cu các mt hàng thit yu, bo m cht lng và an
toàn thc phm, bình n và thúc y th trng ni a phát trin;
- Tng hp và x lý các thông tin th trng trên a bàn thành ph v tng mc lu chuyn hàng hóa, tng cung cu,
mc d tr lu thông và bin ng giá c ca các mt hàng thit yu, các mt hàng chính sách i vi nhân dân vùng
biên gii, min núi, hi o và vùng dân tc. xut vi cp có thm quyn gii pháp iu tit lu thông hàng hóa trong
tng thi k.
2. V thng mi in t:
- Tham mu xây dng và t chc trin khai thc hin các c ch, chính sách, án, chng trình, k hoch thng mi
in t, phát trin ngun nhân lc phc v qun lý thng mi in t; h tr các t chc, cá nhân ng dng thng mi in t trên
a bàn thành ph;
- Thc hin các ni dung qun lý nhà nc khác v thng mi in t theo quy nh ca pháp lut và phân cp ca B
Công Thng;
3. V xúc tin thng mi:
- T chc thc hin chng trình, k hoch, án xúc tin thng mi nhm y mnh phát trin th trng trong nc và xut
khu, h tr các doanh nghip trên a bàn thành ph xây dng và phát trin thng hiu hàng Vit Nam; Ch trì
tham mu trin khai thc hin Cuc vn ng “Ngi Vit Nam u tiên dùng hàng Vit Nam” ngành công thng;
- T chc thc hin và kim tra, giám sát vic ng ký t chc hi ch trin lãm thng mi, khuyn mi cho các thng
nhân.
4. V bo v quyn li ngi tiêu dùng:
- Tham mu ban hành theo thm quyn hoc trình UBND thành ph ban hành và t chc thc hin các vn bn
quy phm pháp lut v bo v quyn li ngi tiêu dùng ti a phng;
- Tuyên truyn ph bin, giáo dc pháp lut v bo v quyn li ngi tiêu dùng; t vn h tr nâng cao nhn thc v bo v
quyn li ngi tiêu dùng ti a phng;
- Thc hin vic kim soát hp ng theo mu, iu kin giao dch chung ti a phng theo quy nh ca pháp lut bo v
ngi tiêu dùng;
- Kim tra, giám sát hot ng t chc xã hi, t chc hòa gii tranh chp gia ngi tiêu dùng và t chc, cá nhân

kinh doanh ti a phng;
- Phi hp thanh tra, t chc kim tra, gii quyt khiu ni, t cáo và x lý hành vi vi phm quyn li ngi tiêu dùng
theo thm quyn.
5. V an toàn thc phm; xây dng ch vn minh thng mi:
- Tham mu thc hin công tác QLNN v an toàn thc phm i vi các ni dung: Thc hin TTHC v cp GXN ni
dung qung cáo thc phm thuc trách nhim qun lý ca B Công Thng trong phm vi c phân cp; tham mu
trin khai thc hin án xây dng mô hình ch an toàn thc phm; phi hp các ngành liên quan thc hin công
tác an toàn phòng chng dch trong kinh doanh gia súc, gia cm; tng hp, báo cáo các ni dung nêu
trên;
- Ch trì trin khai, hng dn vic thc hin, kim tra, ánh giá kt qu xây dng ch vn minh thng mi i vi các ch và
các loi hình phân phi khác trên a bàn thành ph.
6. Các nhim v khác:
- Theo dõi và tng hp tình hình i vi hot ng qun lý th trng; tham mu giúp vic Giám c S trong thc hin
công tác ca Ban ch o chng buôn lu, gian ln thng mi và hàng gi thành ph;
- Hng dn chuyên môn nghip v lnh vc thng mi cho Ban Qun lý các ch trên a bàn; tham gia góp ý các
d án u t xây dng các ch theo ngh ca qun, huyn. T chc thc hin chính sách, chng trình, k hoch, án
xây dng phát trin mng li ch nông thôn ti các xã trên a bàn thành ph, ánh giá công nhn xã t tiêu chí
v ch theo chng trình mc tiêu quc gia xây dng nông thôn mi;
- Thc hin công tác thng kê, tng hp, báo cáo tình hình kinh doanh thng mi trên a bàn theo nh k, t xut
và các hot ng khác có liên quan;
- Tham mu thc hin công tác cp phép, cp giy chng nhn thuc lnh vc c phân công, ph trách;
- Thc hin các nhim v khác do lãnh o s phân công.

