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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________ 

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2019 
 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP  

ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết  

thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường 
_______________ 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ            

ngày 20 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Pháp lệnh Quản lý thị trường ngày 08 tháng 3 năm 2016; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương; 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường. 

 

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP 

ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường: 

1. Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi như sau: 
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“1. Người có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra gồm: 

a) Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường; 

b) Cục trưởng Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường trực thuộc Tổng cục 

Quản lý thị trường; 

c) Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh trực thuộc Tổng cục Quản 

lý thị trường gồm: Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương; Cục trưởng Cục Quản lý thị trường liên tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương; 

d) Đội trưởng Đội Quản lý thị trường cấp huyện trực thuộc Cục Quản lý 

thị trường cấp tỉnh gồm: Đội trưởng Đội Quản lý thị trường huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; 

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường liên huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Đội trưởng Đội Quản 

lý thị trường chuyên ngành; Đội trưởng Đội Quản lý thị trường cơ động.”   

2. Khoản 3 Điều 5 được sửa đổi như sau: 

“3. Phương tiện làm việc của lực lượng Quản lý thị trường được quản lý, 

sử dụng phù hợp với yêu cầu công tác, tiêu chuẩn, định mức và phân cấp theo 

quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.” 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 12 năm 2019. 

2. Bãi bỏ Nghị định 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 và Nghị định           

số 27/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 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.  

Điều 3. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ trưởng Bộ Công Thương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị 

định này. 






