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THÔNG BÁO 
Về việc sửa đổi, bổ sung nội quy  

Trung tâm Bách hóa tổng hợp và siêu thị Aeon Lê Chân 

 

                   

  Kính gửi: Công ty TNHH AEON Việt Nam - chi nhánh Hải Phòng. 

 

 Căn cứ Quyết định số 1371/QĐ-BTM  ngày 24/9/2004 của Bộ Thương 

mại (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy chế siêu thị, trung tâm 

thương mại; Công văn số 0529/TM-TTTN ngày 31/01/2005 của Bộ Thương 

mại (nay là Bộ Công Thương) về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 

Quyết định số 1371/QĐ-BTM  ngày 24/9/2004 của Bộ Thương mại (nay là Bộ 

Công Thương); 

          Căn cứ Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 13/ 12/2017 của Uỷ ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương thành phố Hải Phòng; 

Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của Uỷ ban nhân dân thành 

phố Hải Phòng sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương thành phố Hải Phòng; 
 Căn cứ Thông báo số 475/TB-SCT ngày 12/12/2020 của Sở Công 

Thương Hải Phòng về việc phê duyệt phân hạng và phê duyệt nội quy Trung 

tâm Bách hóa tổng hợp và siêu thị Aeon Lê Chân; 

          Sau khi xem xét hồ sơ kèm theo Đơn đề nghị phê duyệt bổ sung bảng  

nội quy Trung tâm Bách hóa tổng hợp và siêu thị Aeon Lê Chân của Công ty 

TNHH AEON Việt Nam - chi nhánh Hải Phòng; 

 Sở Công Thương Hải Phòng thông báo về việc sửa đổi, bổ sung nội quy 

Trung tâm Bách hóa tổng hợp và siêu thị Aeon Lê Chân như sau: 

  Sửa đổi khoản 1 Điều 1 Thời gian hoạt động của TTBHTH & siêu thị 

Aeon Lê Chân như sau: "TTBHTH & siêu thị Aeon Lê Chân mở cửa từ 8h giờ 

00 phút đến 22 giờ 00 phút  từ thứ hai đến thứ sáu. Thứ bảy và chủ nhật sẽ 

được mở cửa từ 7h giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút (ngày lễ, ngày Tết và các 

trường hợp đặc biệt khác sẽ có thông báo riêng). 

Bổ sung khoản 8 Điều 7 Quy định về đảm bảo an ninh, trật tự tại 

TTBHTH & siêu thị Aeon Lê Chân như sau: Các tổ chức, cá nhân không được 

phép thực hiện các hoạt động bán hàng rong, bán vé số, bán hàng đa cấp, bán 

bảo hiểm và các hoạt động kinh doanh khác hoặc hỗ trợ kinh doanh như phát tờ 

rơi, quảng cáo và các hoạt động tuyên truyền tôn giáo, tín ngưỡng, chính trị tại 
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TTBHTH & siêu thị khi chưa được sự đồng ý của Ban lãnh đạo TTBHTH & 

siêu thị và cơ quan có thẩm quyền. 
Bổ sung khoản 4.3 Điều 10 Quy định về xử lý vi phạm như sau: 

Trong trường hợp các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động quy định tại 

khoản 8 điều 7 của Nội quy này thì ngoài việc bị xử lý theo các quy định trên 

tại Điều này, phía TTBHTH & siêu thị sẽ có quyền lập biên bản, thu giữ hàng 

hóa, đồ vật, tài liệu liên quan đến các hoạt động trên để đưa ra khỏi phạm 

vi TTBHTH & siêu thị, giao nộp cho cơ quan Công an hoặc xử lý theo quy 

định của pháp luật, trong những trường hợp này, TTBHTH & Siêu thị sẽ không 

chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự hư hỏng, mất mát nào đối với những hàng hóa, 

đồ vật, tài liệu thu giữ trên". 

Các nội dung khác trong Thông báo số 475/TB-SCT ngày 12/12/2020 

của Sở Công Thương Hải Phòng không thay đổi. 

Sở Công Thương Hải Phòng thông báo để Công ty TNHH AEON Việt 

Nam - chi nhánh Hải Phòng biết, thực hiện. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Lê Minh Sơn; 

- Cục QLTT HP; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, P. QLTM. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Quang Hải 
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