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Noinhin: 
-Nlllrtrên; 
-Lru:BCD. 

PHCflUT1TCH UBND HUYN 
Mai Khã Hang 

TM. BCQMO HINH QL CHc 

/ .TRUi G B 

ROW 

U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
HUYIN QUANG X1JCNG Doe lap - Tir do - Hinh phüc 

BAN CHUYEN DOI CH0 CANH 

S: 3g/CV-BCD 
V/v cong khai Phixong an chuyn d& 
mô hinh qun 1, kinh doanh, khai 
thác chçi Canh, xA Quang Trch. 

KInh gl'ri: 

- Sâ Cong Thi.rcmg tinh Thanh Hóa; 

,, V. - Van phông HDND - UBND huyn; 

- Dài truyn thanh huyn; 

- UBND xd Quãng Trach; 

Tif'fn Diu 12, Quyt djnh s6 0812018/QD-UBND ngày 19/3/2018 
ND tinh Thanh Hóa ban hành Quy cljnh v quy trInh chuyên d& mô hi 

quàn 1, kinh doanh, khai thác chçr trên dja bàn tinh Thanh Hóa; Quyt djnh so 
1106/QD-UBND ngày 14/5/2019 cüa Chu' tjch UBND huyn Quàng Xumg v 
vic Phê duyt phuang an chuyên d& mô hInh quãn 1, kinh doanh, khai thác 
chçi Cãnh, xd Quãng Trch, huyn Quàng Xuang. 

Ban chuyn d& mô hInh quãn 1, kinh doanh, khai thác chçi Ch kinh dê 
ngbj Si Cong Thucmg Thanh Hóa; các phông ban, don vi lien quan them yt cong 
khai Phucing an chuyn di mô hinh quãn l, kinh doanh, khai thác chçi Cành, xâ 
Quâng Trch (co gii Quyê't djnhphê duyt Phutmg an kern theo), cu the^ nhu sau: 

1. Sâ Cong Thuang Thanh Hóa niêm yet cong khai Phrang an trên 
Website cüa Sâ Cong Thtrang. 

2. Van phông HDND - UBND huyn (bo^ phn tin hoc) niêm yet Cong 
khai Phuang an trên Website cüa huyn Quáng Xuang. 

3. Dài truyn thanh huyn cOng khai Phi.rcing an trên các phuong tin 
thông tin di ching và trên h8 thong ph fat thanh cüa huyn. 

4. UBND xã Quãng Trich niêm yet cOng khai Phuang an ti trii sà 
UBND xa, cong b8 cong khai trén he^ thong phát thanh cüa xã và tai chçi Cánh. 

Thai gian niêm y& cong khai là 10 ngày. 

D& nghj S& Cong Thucing; các phông ban, don vi quan thin trin khai th%rc hin./. 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN QUA-  NG XUONG Dc Ip - Ti.r do - Hnh phác 

S: 410-6 /QD-UBND QuángXu-ctng, ngày 'll tháng 5 n5 2019 

QUYET DNH 
Phê duyt phu'o'ng an chuyên di mô hInh quãn 19, kinh doanh, khai thác 

chq Cãnh, xä Quãng Trach, huyn Quãng Xu'o'ng 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN HUYN QUANG XJfOG 

Can cir Ludt To^ chirc ChInh quyn dja phiwng ngày 19/6/2015; 
Can cir Nghj djnh so^ 02/2003/ND-CP ngày 14/01/2003 cüa ChInh phü ye 

phát trin và quãn 19 ch; Nghj djnh sO^ 114/2009/ND-CP ngãy 23/12/2009 cüa 
ChInh phü ve^ sira di, b6 sung rnt s6 diu ci1a Nghj djnh s6 02/2003/ND-CP 
ngày 14/01/2003 cüa ChInh phü v phát triên và quãn 19 ch; 

Can c1r Quyt djnh s6 08/2018/QD-UBND ngày 19/3/2018 cüa UBND 
tinh Thanh Hóa ban hành quy djnh ve^ quy trInh chuyn dôi mô hInh quân 19, 
kinh doanh, khai thác chci trên dja bàn tinh Thanh Hóa; 

Can cü Quyt djnh s6 4388/QD-UBND ngày 09/11/2016 cüa Chü tjch 
UBND tinh ve^ vic phê duyt diu chinh quy hoch phát trin h8 thong chçi trên 
dia bàn tinh Thanh Hoá dn nàm 2020, djnh hu&ig dn nàm 2025; 

Can ci'r Quyt djnh sO^ 3351/2017/QD.-UBND ngày 07/9/2017 cüa ChU 
tjch UBND tinh Thanh Hóa ve^ viêc ban hành quy djnh giá djch vi sü dung din 
tIch ban hang tai  chçi trén dja bàn tinh Thanh Hóa; 

Can cu' Quyt djnh s6 321/QD-UBND ngây 31/01/2019 cüa Chu' tjch 
UBND huyn Quàng Xuong phê duyt Ke^ hoch chuyn d& mô hmnh quàn 19, 
kinh doanh, khai thác chg trên dja bàn huyn Quàng Xi.rcing näm 2019; 

Van bàn s: 710/SCT-QLTM ngày 11/4/2019 c1ia S& Cong Thuang tinh 
Thanh Hóa ve^ viéc tham gia 9 kin ye phi-rang an chuyn di mô hInh quãn 19, 
kinh doanh, khai thác cha Dinh xâ Quâng Lc; chg Dai xã Quãng Hãi; chg Cânh 
xã Quàng Trich; chç Quãng Drc xâ Quàng fXrc, huyn Quãng Xuong. 

Xét & nghj cüa Ban chuyn di chç Cãnh tai  T& trInh 28/TTr-BCD ngày 
08/4/2019 và báo cáo thm djnh s: 37/TD-KTHT ngày 18/4/2019 cüa Phông 
KT&HT ve^ vic thm djnh phucmg an chuyn di mô hInh quãn 19, kinh doanh, 
khai thác chç Cánh xã Quãng Trch, huyn Quãng Xucmg, 

QUYET D!NH: 

Iiêu 1. Phë duyt Phucmg an Chuyn di mô hInh quán 19, kinh doanh, 
khai thác chg Cãnh xa Quãng Trch, huyn Quáng Xucing, tinh Thanh Hóa vâi 
nh&ng ni dung chInh sau: 



I. NQI DUNG PHU'QNG AN CHUYN DOI CHQ 
1. Thông tin hin trng ch9' 
1.1. Thông tin vj t/iành Iip clz9' 
- Chg Cãnh, xã Quãng Trach  nm & trung tam xã Quâng Trch. Chcr  

Cãnh xä Quãng Trach là chg truyn thng ducic thành 1p tix lâu, chçi có din 
tich theo trich thüa bàn M là 4376,1 m2  din tIch hin trng là 4376,1m2. 

- Hin nay chci Cânh, xã Quáng Trch hmnh thành ctã lâu chua &rçlc du tu 
xay dung, không darn bão v sinh ATTP di vi chg kinh doanh thrc phrn theo 
TCVNsô 11856:2017. 

- Theo Quy& djnh sO^ 4388/QD-UBND ngày 09/11/2016 cüa Chü tjch 
UBND tinh v8 vic phê duyt diu chinh quy hoach phát trin h6 thng chç trên 
dja bàn tinh Thanh Hod dn nãm 2020, djnh hung dn närn 2025, chci Cânh xã 
Quãng Trach dugc quy hoch là chç hang III. 

1.2. Thông tin vMctthii 
Theo so^ lieu dä di.rçic xác nhn cüa UBND xà Quãng Trch, xác djnh hin 

trng din tIch dt chq nhtr sau: 
- Thuôc thira dt st: 278; Ti bàn M so: 04; Bàn dO dja chInh xã Quàng 

Trach; Do ye näm: 2013 
- Diên tIch khu daft: 4376,1m2  
- Miic dIch si:r ding dat: dt xây drng chci. 
-VjtrIkhudt: 

PhIa Dông giáp: Quc 16 45 
PhIa Tây giáp: dung be tong, muang thoát nuâc 
PhIa Nam giáp: di.rng be tong 
PhI Bc giáp: duO'ng dan sinh 

Din tIch sir dung thrc te^ o^n djnh lâu nay là 4376,1 m2  de^ dam bâo cho 
khuôn viên hot dng cüa chçi. 

1.3. Quy mô xây dcng c/icr trtthc khi chuyên dôi 
- Cng chInh, 02 cOng ph: Trii ct BTCT, 
- Ti.thng rào xay gich chi VXM M50 kt hop thép hlnh móng xây dá hc 

VXMM5O. 
- San, dap nn bAng M. 
1.4. HO so' cong no', Éàî san dil du 1w, thu chi tài ch,'nh. 
1.4.1. Cong nç: không 
1.4.2. Giá trj tài san dà dAu tu 
- Tâi san chçi gm: Cng, ti.r&ng rào xung quanh chq, và các kiot. 
- Tài san chci dugc hInh thành tü 02 ngun: Ngân sách xä, các h6 tiu 

thucing kinh doanh ti chci tr dAu tu nâng cap, süa chcra. 
+ DM vâi giá trj tài san chçi duçic hInh thành tr ngun vn ngân sách dAu 

tu thI np v ngân sách nhã nuOc theo quy djnh. 
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+ Di vâi giá trj tài san cha thrçic hInh tir ngun kinh phi cüa các h6 tiêu 
thucxng kinh doanh ti chçx thI doanh nghip/ HTX tip nhn quân 1, kinh 
doanh, khai thác cha có trách nhim bi thuè'ng cho các h6 tiu thucmg theo quy 
djnh cUa pháp luit. 

Giá trj tài san con li cüa cho là 443.655.000 tng (Theo Quyêt djnh so 
203/QD-UBND ngày 22/01/2019 cüa CH tjch UBND huyn Quãng Xuong ye vic 
phê duyt phuung an bi thi.r?rng giá tri tài san dã d.0 tir cong trInh: Chçx Cânh, xã 
Quáng Trch, huyn Quàng Xuung, tinh Thanh Hóa). 

(Bang chi: Bn tram bn muo'i ha triêu thu tram nám muoi lam nghIn dng) 
Trong do: 
+ Tài san du tu con li la': 434.966.000 dông 
+ Kinh phi xác djnh giá trj tài san cOn li: 8.699.000 dông 
1.4.3.TInh hInh tài chInh cüa chci 
Thu np ngân sách nhà nuâc hang näm: 36.000.000 dông 
1.5. To quán IJ5 chç/ 
- Ban quãn 1 chçi co 01 ngui 
Ong: Lê S Long 
16. Dan/i sách các lhwong nhân kinh doanh thithngxuyên lcd cht 
- HO kinh doanh c6 djnh trong chçi: 29 h 
2. Xãc djnh hInh thüc chuyên dôi chçr 
Chci Cành, xä Quãng Trch không nm & vi trI có giá trj thuang mi cao 

vi vy lira ch9n nhà du tu theo hInh th&c giao doanh nghip, hcip tác xã &diu 
kiin quãn l, kinh doanh, khai thác chci. 

3. Phuong an quail i và sir diing dat dai 
Vi trI, pham vi ranh gi&i dt chçi sau chuyn dôi 

PhIa DOng giáp: Quc 16 45 
PhIa Tây giáp: du-ng be tong, muung thoát nithc 
Phja Nam giáp: thr&ng be tong 
Phi Bc giáp: du&ng dan sinh 

- Quy mO khu daft la' 4376,1m2  theo dOng hin trng. Bàn giao toàn b 
din tIch dt theo hin trtng chçi cho doanh nghip/hçip tác xä d dâu tu xây 
drng lai  chq theo di'ing Phucing an vâ quy hoach duçc phê duyt. Doanh 
nghip/hçip tác xã thirc hin dOng trInh tir quy djnh v giao d.t, cho thuê dat, cp 
giy chirng nhn quyn sir dung d.t, thirc hin dy dO nghra v11 tài chInh cOa 
ngu&i sir dung dt; sir ding dt dOng m1c dIch, dOng din tIch, dam bâo mOi 
tri.r&ng và chp hành các quy djnh khác cOa pháp 1ut dt dai. 

- Doanh nghip/ hop tác xâ trOng thu du ti.r, quãn l cho, duqc giao dt 
50 näm, trã tin thuê dt hang nàm hoc mt 1n theo quy djnh. 

4. Phiro'ng an tip nhn, b6 trI sap xp giãi quyt ché do^ cho nguOi lao 
dng thuc ban quail ly'/tO4  quãn 1 chçr 



Don vi trüng thAu dAu tu, quãn l2 chq có trách nhim tip nhn toàn b s 
nhân viên lao dng cüa Ban quàn l chq cü (nu nhân viên quàn l có nhu cu 
tip tic lam viêc tai doanh nghip/hgp tác xã tring thu quàn l chci); dng thôi, 
b6 trI cong vic phü hçip và darn bâo cãc che^ d6 ve^ !uclng, BHXH, BHYT... theo 
quy djnh cüa Ludt lao dng. 

5. Phu'o'ng an diu fir xy dtrng mó'i, Hang cap, cal to chq 
5.1. K/iai loan tong nzá'c diii tirxây di'ng cI,r 
Tong giá trj tài san cOn 1i theo dánh giá thrc t& dA du'cic phé duyt cüa 

cap có thm quyn dua ra du thu Id: 443.655.000 dlng giá trj tài san ducic dua 
vào tong vn du tu du an de t6 chüc 1ixa ch9n doanh nghipIHTX; giá tài san nay 
dc 1p vi chi phi d.0 tu Ay dg nâng cp cãi tto chci. HInh thrc trã rnt ln, 
thi dim hoàn trâ trong vông 30 ngày ke^ t1r ngày Quy& djnh cong nhn don vi 
trüng thu có hiu lirc. 

Hin tai các cong trInh cüa chç không dam bão theo TCVN 11856:2017 
xây dirng chcr kinh doanh thirc ph.m, yêu cãu don vi trüng thu dâu tu them các 
hang mic bão dam dung tin Q và các quy djnh an toàn PCCC, an toàn giao 
thông ni bO,  an ninh trt tr, v8 sinh ATTP, dam bào quyên li cho các h6 tiêu 
tht.rcxng dang kinh doanh ti chçi Cãnh. 

Các tiêu chun áp ding: 
- Tiêu chun TCVN 11856:20 17 xay dimg chg kinh doanh thrc phâm. 
- Tiêu chun TCVN 9211:2012 Cho - Tiêu chun thit kê. 
- Chcr phài dáp img các yêu cu v8 an toàn phông cháy và chüa cháy theo 

quy djnh trong TCVN 6161:1996 và các quy djnh hin hành. 
Dir kien quy moA  dati tir xaA y dirng 
Tong luçing dim kinh doanh và kiot là 165 diem 
Nhà Ki at ban hang 2 tdng: 
Gm mt day nhà phIa giáp duOng QL45 cao 2 thng, chiu dài tng 

69.5m, chiu rng 15m, chiu cao tng: 7.5m; mái xây tu&ng thu hOi lçip ton 
chng nóng cao 2,4m. Các thông s o^ ky thut toàn nba: B ô tri 15 kiot 

+ Din tich xây dirng: 1.113,0m2  
+ Diên san 2.226,0m2  
Nhà chci chInh: 
KhM nhà hInh chQ nhât dài 35.0 m, rng 18,0 m; cao 1 tang, chiêu cao 

nhà: 5,2m các thông so^ k5 thut toàn nhã nhu sau: 
+ Din tIch xây dçrng: 630,0 m2  
Bô trI 70 dim kinh doanh vôi din tIch khoãng 8-9 m2lgian hang 
+ Tng din tIch gian hang: - 512,0 m2  
+ 1 li di gi€a rng 2m. 
Khu chçi ngoài tr&i: Nn d be tong xi mãng dá 1x2 dày 15cm mac 2004. 

6 B trI 25 dim kinh doanh 
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+ Din tIch xây dmg: 226,7 m2  
Khu ban thiy hal san: 
Grn 1 dày nhà hInh chU nhQt cao 1 thng, chiu dài tong 20,0m, chiêu rng 

15,0m, chiu cao tang: 4,6m; K& cu ct thép, vi kèo thép 1çp ton chng nóng. 
Bo tri 30 dirn kinh doanh 
+ Din tIch xay dung: 300,0 m2  
Nhà kinh thyc phdm tucri sang: 
Grn 1 dày nhà hInh cht nhât cao 1 tng, chiu dài tOng 35m, chiêu rng 

6.7 m, chiu cao thng: 4,6m; Kt cu ct thép, vi kèo thép lcip ton chông nóng: 
B6 tri 25 dirn kinh doanh. 

+ Din tIch xây drng: 233,6 rn2  
Khu top  ke't rác: S= 60,5 m2  
Khu k9 thuát dién nwó,c: S= 48,0 m2  
Khu v6 sinh cong cong: S52,6 m2  
Nhà diu hành ban quán l ch: S=24,0 m2  
Bé'nithc PCCC. S12,0 m2  
Khu dJxe khOng CO mái che: S95,0 m2  
Bn hoa, cay xanh: S279,0 m2  
Dzthng giao thông: S857.5 m2  

BANG TONG HP TONG DV TOAN KINH PH! XAY DUNG CHQ 

STT Hing mc cong trmnh CA ii CH TINH Giá trj 

I Chi phi xãy dijng 12.309.875.000 

A
Chi phi xây drng cong 

trInh sau thu 

1 San nn dçn dçp m.t btng 4376,1rn2x0 5mx100.000 d/m2 218.805.000 

3.500.000 
2 Ki& ban hang 2 thng 2226 rn2 7.791.000.000 

dông/m2 

3.000.000 
3 Nhà chçi chInh 1 tang 630 m2 1.890.000.000 

dOng/rn2 

4. Khu chçi ngoài tthi 226,7 m2 900.000 dng/rn2 204.03 0.000 

Khu bãnhãngthüysánl
300m2

1.200.000
360.000.000 

tang dng/m2 

6
Khu ban hangthrcphAm

233,6m2
1.200.000

280.320.000 
ti.rcvi song 1 tang dng/m2 

1.000.000 
8 Khu tpk&rác 60,5m2 60.500.000 

donglm2 

2.000.000 
9 Khu ky thut diên ni.ràc 48 m2 1 96.000.000 

dông!m2 
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A A A A Tong von dau tu' diy kien: 13.353.530.000 dong, 
(Bcng chi?: Mw&i ba tj', ba tram nãm ba lriu nàm tram ba mzrcii nghIn dong) 
trong ctó: 

Giá trj dãu tu xây dçmg: 12.909.875.000 dng 
Giá trj tài san con 1i cüa chc và kinh phi : 443 .655.000 dng 
xác djnh giá trj tài san con 1i 

A A A s A A A Nguon von tau tu: Tix nguon von cua Doanh nghiçpfHTX trung thau dau 
ti.r kinh doanh chg và các ngun vn huy dng hop pháp khác. 

F F i T en d9A  thrc hiçn: trong vong 09 thang sau khi co quyet dnh cong nhn 
Doanh nghip/HTX trüng thâu. 

5.2. Phirctng an ha Er,' chp' 4m: 
BO trI chcy tam  theo hInh thrc du tu tlrng ph  -an (cu6n chiu) nh&m dam 

bão s 05  h o^ kinh doanh phãi di di la' It nht và thai gian di di ra chq tam  la ngn 
nht. Vic xay dung chçi tam  phãi duçc hoàn thành truàc khi bt du xây dung 
các hang muc cong trInh cüa chci chInh. Trong qua trInh thi cOng xây dirng chcr  

2.000.000 
10 Khu v sinh cong cong 52,6 m2 10.520.000 

dông/rn2 

Nhà diu hành ban quân 1)
24 i2

3.000.000
72.000.000 

chçi dng/rn2 

2.000.000 
12 Beni.ràc PCCC 12 rn2 24.000.000 

dông/rn2 

1.000.000 
13 Khu de^ xe 95 rn2 95.000.000 

dông/ni2 

14 Bôn hoa cay xanh 279 rn2 800.000 dngIm2 223 .200.000 

15 Dtring giao thông 857,5 rn2 800.000 dng/m2 686.000.000 

16 C6ngvao TmtInh 150.000.000 

17 Tu m
1.500.000

grâo 99m 148.500.000 
dong/rn2 

II Chi phi khãc 600.000.000 

Thm djnh phrnng an, ti.r 
tarn tInh 600.000.000 

vn thi& k& quy hoch... 

Theo Quyt djnh s 203/QD- 
Giá trj W san On 1i và 

UBND ngày 22/01/2019 cUa 
III kinh phi xác djnh giã trj 443.655.000 

Chü tjch UBND huyn Quãng 
On Iii 

Xmg 

Tong cong 1+11+111 13.353.530.000 
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tam các ho kinh doanh ducc dam báo buôn ban o^n dinh; khi hoàn thiên s di di 
các h6^ vão kinh doanh va tip tiic trin khai hang mic tip theo. 

- 

 
H8 thông cAp thoát mxó'c và h& thng din chiu sang dam bâo diêu 

kin kinh doanh cho các h6 tiu thuang. 
- Trong th?ji gian kinh doanh ti chç tam các hO kinh doanh không phái 

dóng tiên thuê quAy, chi dóng phi v sinh môi tru'à'ng, tin din, tiên bâo dam an 
ninth trât tu. Can cr vâo doanh thu th'LIC te^ de^ xác dinh 1i mñ'c thuê GTGT, thu 
nhp Ca nhân, mon bài di vói các hO kinh doanh cho phñ hcip. 

- Vic xay dmg chg tam phâi darn bão Icy thu.t, thông thoáng, cao ráo 
dông thai phãi an toàn v8 sinh môi trtrang và phông chng cháy no dê các h6 on 
dinh kinh doanh, buôn ban. 

- Kinh phi xây chcr tam do dan vi tthng thAu darn nhn và t6 chirc t1c hin. 
6. Phuo'ng an xu 1 cong fly': Không Co cong ng 
7. Kinh phi Ip phuong an chuyên dôi chy 
Ngun kinh phi: Tir ngun ngân sách huyn và các nguôn huy dng 

hop pháp khác theo quy dinh hin hành. 
Dii kin kinh phi 40.000.000 dng (Ban mucri triçu dông) 
8. Dir kin Phu'ong an quãn 19, kinh doanh, khai thác cho,  trong 03 

nãm chuyên dôi. 
8.1. Phirang an quán lfl 
Sau khi chuyn di Doanh nghip hoc ho tác xã quãn 19 kinh doanh, khai 

thác chçi phái hot dng theo quy dinh cüa Ludt Doanh nghip ho.c Ludt hcrp tác 
xa. Doanh nghip, hgp tác xã Co trách nhirn tiêp nl4n toàn bb di ngü, can b, 
nhân viên cüa Ban quãn 19 chcy cQ nu ho có nguyen vyng tham gia nhAm dam 
báo vic quán 19 chçi, kinh doanh cOa các hO din ra bInh thuang, không xáo trn 
truóc, trong và sau khi chuyn di. 

- Phu'cing an kinh doanh trong 3 nàm du, ke^ t'ir khi dr an hoân thãnh: 
-- GiQ' nguyen rnrc thu nhu hin ti tnrâc khi chuyn di trong khoáng 

thai gian 02 närn sau chuyn di. 
+ Näm thu 3: Khi diu chinh giá thuê quAy, vi trI kinh doanh don vi quãn 

19, kinh doanh, khai thác cho phãi thông báo vói các ho kinh doanh và Ban 
chuyn d& mô hInh quân 19 chçi huyn truôc 01 tháng. Dan vi quãn 19, kinh 
doanh, khai thác chci chi duo'c diu chinh giá thuê quAy, vi trI kinh doanh di vOi 
nhirng hang m1ic, cong trInh dã duqe dAu tu xây dimg mai. Sau khi nhà chçi 
chinh hoc tüng hang mic cong trInh hoàn thành dua vào sir dung, nhà dâu tu 
thrçic diu chinh müc thu giüa các quay sao cho phii hqp, dam báo sir cong bang, 
không d8 cac quAy có diu kiin nhu nhau ma qua chênh 1ch nhau ye giá (dOi 
vai các vi trI hin nay dang cho thuê quAy, vi tri kinh doanh giá thâp). 

- Phuang an kinh doanh tir nàm thu 4 tr& ye sau: 



+ Giá thuê quy, vi trI kinh doanh do dan vi quãn 1, kinh doanh, khai 
thác cho,  và các ho tiu thuang thóa thun trén Ca s& các quy djnh cüa nhà nuâc 
nhrn dam bâo loi Ich hài hoà giUa các ben d8 6n djnh tinh hInh hoat  dng kinh 
doanh, buôn ban tai chçi và cing nhau phát trin. 

+ Vic diu chinh mirc giá thuê quay, vi trI kinh doanh hang nãm dcm v 
quân 1', kinh doanh, khai thác chçi phái can cir vâo tInh hinh thrc th và hiu qua 
kinh doanh cüa các ho tiu thuang. Trong trurng hçip diêu chinh giá, dan vi 
quân 1', kinh doanh, khai thác ehi phâi thông báo vói các h6 tiu thiiang kinh 
doanh tai  chci và tô  chirc hop các h6 tiu thuang tao  sir dng thun trong qua 
trInh t6 chirc thirc hin, dng thai có van ban báo cáo vâi Ban chuyn di chcr  
mô hInh quán 1 chçi huyn truc 01 tháng. Nu vic thoâ thu.n mt'rc giá thuê 
quay gifla clan vi quãn 1, kinh doanh, khai thác chg và các h6 tiêu thuang 
không di den thong nh.t thI Ban chuyn di mô hInh quãn 1 chç huyn sê chü 
trI de giái quyM và thng nh.t trên ca sâ quy djnh cüa pháp 1ut nh.m dam báo 
quyn igi hài hoà gita các ben. 

- De dam bâo quyn 1çi cho các hO^ tiu thuang kinh doanh tai  chçi, di 
vOi các cá nhân, tap the lAn dAu dang k thuê quAy kinh doanh tai  chçi, giá thuë 
quay trên Ca sà thóa thun vOi dan vi quãn 1, kinh doanh, khai thác chg. 

- Cáo khoán thu phi khác thirc hin theo Quyt djnh s6 335 1/2017/QD-

UBND ngày 07/9/2017 cüa CH tjch UBND tinh Thanh Hóa. Khuyn khIch 
Doanh nghip/HTX thu duOi mirc quy djnh cüa UBND tinh. 

8.2. Phuong an sp xép vi Irl kinh doanh tai chçr 
- Các h6 kinh doanh c6 djnh trong cho,  cQ (co hop dong thuê a/a dkrn 

kinh doanh vái Ban quán l chçi) nêu Co nhu câu tiêp tiic kinh doanh tai  chcr mâi 
phái lam don däng k vOi dan vi quán 1, kinh doanh, khai thác chq d8 lam ca 
s& cho nhá dAu tu bo^ trI s.p xp. 

- Viêc sp xp vi trI kinh doanh cho các ho tai cha mdci duo'c thuc hiën 
theo phucmg thirc sau: 

+ Dan vi quãn 1', kinh doanh, khai thác cho phôi .ho p vâi UBND xä 
Quãng Trach t6 chüc dánh giá, phân loai trng vi trI kinh doanh tai  chçi theo ngành 
hang, nhóm hang theo thir tr tir thuân igi den không thu.n igi dê lam can cir bô tn 
sap xp. 

+ Vi trI sp xp dugc cong khai lAy kin cOa các h6 tiu thixang vá theo 
nguyen tc vi trI tai  chq mi cüa các hO dugc b6 tri tuang ximg rihix vi trI cü 
theo tüng ngành hang. 

+ Các ho^ có nhu câu chuyên dôi sang vi trI khác, sau khi b6 trI, sp xp 
xong vi tri cho các M khi chuyn v& chçi mâi, nu cOn dôi du dan vi trOng thAu 
mói xem xét giãi quyêt. 
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+ Sau khi bo^ tri toàn b6 các ho^ tiu thixorng hin dang kinh doanh tai  chci 
Cu nu so quay, ki& con dôi du dun vi quãn 1, kinh doanh, khai thác chg có the 
thoã thuân hoäc to chirc du thu giá thuê kit theo quy djnh cüa pháp lut. 

- Vic b6 trI vi trI kinh doanh và mt hang kinh doanh phãi thng nht dng 
b6 theo quy hoch trong phuang an dâ dirçic cap có thm quyn phê duyt. 

- Vic bô trI, sp xp vi trI kinh doanh nêu trên duqc áp ding cho câ chc 
chInh và cha dan sinh. 

8.3 Phwoiig an th it p/il c119' 

Mrc thu phi thirc hin theo QuyM dnh sÔ 3351/2017/QD-UBND ngày 
07/9/2017 cüa Chü tjch UBND tinh Thanh Hóa ve vic ban hành quy djnh giá 
djch vu sü dung din tIch ban hang tai chçi trên dja bàn tinh Thanh Hóa. Khuyên 
khIch dan vi quán 1 kinh doanh khai thác chg thu th.p han giá cCia UBND tinh 
quy djnh. 

+ Các hO kinh doanh có nhu cu vâ diu kin thI có the^ tham gia gop cô 
phn c1ing doanh nghip d6 d.0 tu chç. 

+ Di vâi các h6 kinh doanh có th?i gian np phi cao (trên 10 nàm)có th 
tir do sang nhucmg vi tri kinh doanh. 

* Di vOi khu kinh doanh ngoài tr6i và khu kinh doanh chg yang lai 
truyn thng: Thirc hin thu phi theo luçrt và có bang giá niêm yt mirc thu phi 
theo quy djnh hiên hãnh, ti da không qua 5.000 dng/ li.rcrt (trir tri.thng hçip dc 
bit nhu hang hóa cng knh, gay ô nhim cao...) 

9. Dir kin thôi gian quãn L, kinh doanh khai thác chçr 
Sau khi chuyn dM chç, Doanh nghip/HTX du'gc giao quãn 1 chçi tin 

hãnh các thu giao dt theo quy djnh cüa Ludt d.t dai. Du kin Doanh 
nghip/HTX trüng thu du tu, quàn 1 kinh doanh khai thác chg duc giao dat 
50 nàm, trá tin dt hang nàm hoc mt 1n theo quy dlnh. 

10. De xuit co che^ chInh sach ho^ try vic chuyên dôi mob hInh chçr 

theo quy dlnh  Nhà nu-&c trong tinh vv'c  ctu tu' xy dy'ng quail chq 
Doanh nghip/Hop tác xa là dan vi quàn 1 kinh doanh khai thác chçi 

diiçic hir&ng nh&ng chinh sách M trq, ixu dãi nhu quy djnh cüa Nhà nLrc, cCia 
tinh ve linh vuc d.0 tu kinh doanh chi. 

11. Trách nhim, nghia vy, quyên icr1 cüa các don vj 
11.1. Ban chuyên dôi niô hInh, chc 
- Cong khai phucing an chuyn di chq dã dugc phé duyt trên các 

phuang tin thông tin dai chüng, trên cng thông tin din Ur cüa Sâ Cong 

Thuang; UBND huyn Quàng Xucing, ti UBND xA và trinrc chg Cânh. 
- Triên khai, t8 chrc thuc hin di'ing cac ni dung Phuang an chuyên dôi 

chci dä duoc phê duyêt; trin khai thuc hin cong tác chuyên dôi chq; tong hop 
k& qua thuc hiên va nhung khó khän vung m.c phàn ánh v8 Chu tich  UBND 

huyn và các cap có th.m quyn xem xét, giãi quyêt. 

I 
/ 
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- T6 chirc giao thu, d.0 thu 1ira chn doanh nghip hoc ho  p tác xã quãn 
1 kinh doanh, khai thác chg theo quy trInh tai  Quy& djnh 08/201 8/QD-IJBND 
ngày 19/3/2018 cüa UBND tinh Thanh Hod. 

- Hung dan, don dc nhà du tu trin khai thirc hin d6ng Phuong an dã 
duccc c.p thm quyn phé duyt. 

12.2. Uy ban nhân dan xii Quáng Trçic/z 
- Thçrc hin niêrn yt cong khai Phuang an chuyên dOi d5 thrçic duyt tai 

tru s& UBND xä và tai chg Cânh de^ to^ chirc, doanh nghip, h6 kinh doanh và các 
Ca nhân có lien quan bi&, thirc hin. 

- Phi hop vó'i các don vi lien quan thirc hin có hiu qua cong tác tuyên 
truyn, giãi thIch, vn dng thuong nhân kinh doanh tai  chg và nhân dan tai  dja 
phuong nhtrn tao  sir dng thun và üng h6 cOng tác chuyn di chg. 

• - PhM hçp vâi UBND c.p huyn bàn giao tài san, dat dai nguyen trng 
cho Nhà d.0 ti.r quán l kinh doanh và khai thác chg. 

- PMi hQp vOi Nhà du tu trong cong tác kim tra hang hóa liru thông 
trong chg, dam bâo chit 1uçmg, v8 sinh an toàn thirc phm, v6 sinh môi tru?ing, 
phông cháy cha cháy. 

- Thc hin thanh l hgp dng giao kkioán chgvói Ca nhân quàn 1' chg. 
12.3. Don vi dang du'p'c giao t1ihi quán lj, kiwi thác cho-  hin tai 

- Co trách nhim bàn glao chg cho DN/HTX du?c lira chçn d.0 Ut danh 
sách vi trI, mt hang kinh doanh cüa các h6 tiu thiscng dang kinh doanh tai  chg 
Cu lam co sâ b6 trf sp xp vi trI trong chg mói. 

- Cung C.p danh sách ban quãn 1 chg ca cho DNIHTX ductc kra ch9n dâu 
tu lam co sâ b 0^ trI cong vic trong ban quân l' chg mdi. 

- Thirc hin các nghla vii khác theo quy dnh tai  Quyt djnh s 
08/2018/QD-UBND ngày 18 tháng 3 nàm 2018 cüa UBND tinh Thanh Hod. 

12.4. Dcr,z vi du'çic 1ra clz9n dt4u Iii; quán lj, kinh doanh, khai (hác chçr 
- Thirc hin dung các ni dung K hoach, Phrong an dã duçic phë duyt 

và thirc hin nghia vi kê Id'iai np thus theo quy djnh cüa pháp 1uQt; t chirc 
quãn 1, kinh doanh, khai thác chg theo quy djnh hin hành cüa Nhà nuOc. 

- Nhà du Ut trüng thu phãi hoàn thin ho^ so v8 d.0 tu xây dirng, M so 
ve sr ding dt theo diing quy djnh hin hành cüa pháp 1ut; thrc hin dung quy 
hoach duçic c.p có th.m quyn phé duyt, khOng ducic tr diu chinh xây dung 
coi nOi, che 1u bat  lam m.t m quan cüa ch. Trong trthng hqp di  8% u chinh quy 
hoach phãi báo cáo vài UBND xâ và Ban chuyn di mô hInh quàn l chg 
huyên trInh UBND huyn chp thun mó'i duçc thirc hin. 

- Dam bào an ninh tr.t tir, phOng chng cháy n, v8 sinh an toàn thrc 
phm, v6 sinhmôi tru&ng và các quy djnh khác cüa Nba nuóc; Cung d.p My dü 
din, nuâc cho các h6 kinh doanh tai  chg và các djch vii khác nu có. 
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- Thirc hin diing trInh tu quy djnh ve^ giao daft, cho thuê dt, cap  gi.y 

chirng nhân quyn si'r dung tht, thirc hin d.y dü nghia vu tài chInh cüa ngui sir 
dung dt; sü dung dt diing mic dIch, thiing din tIch, darn bào môi tnthng Va 

ch.p hành các quy djnh khác cia pháp 1ut dat dai. 

- Sau khi dua chc vào hoat dng 6n djnh vic thu phi, 18 phi, giá thuê ki6t 

do chü du tu (doanh nghip hoc hop tác xa) và các M kinh doanh tu thoã 
thun nh.m darn bào lçci Ich hài hoà giUa các ben de^ c1ing nhau phát triên. 

- Xây dung phucng an kinh doanh, ni qui, quy che^ hoat  dng cüa chg rO 

rang, cong khai, minh bach  dn tht ca các h6 tiu thuang kinh doanh tai  chçi. 

- Sau khi tip nhn cho chü d.0 ti.r (doanh nghip hoc hqp tác xa) phài t 

chirc thirc hin phuong an du tu, cãi tao  (nu co) theo dung tiên d6 dã duvc  cap 

có thrn quyn phê duyêt. Nu thuc hin khOng diing phucing an pH duyt Va 

khOng dáp ü'ng duçic tin d6 d.0 tu, Ban chuyn di niô hInh quãn l chçi huyn 

së 1p hi sa d8 nghj cp có thrn quy&n xi:r l' theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

12.5. Gdc ho kinh doanh ti cliçt 

- Co trách nhim h6 trçi, üng h6 phuang an chuyn dôi du tu, cài tao chcr  

de^ sim dim chçv vao hoat  dng; thirc hin di dci và chuyn dn vi trI kinh doanh 

mOi tai chci mâi. 

- Các hO kinh doanh duçic hung các chInh sách uu dãi cüa Nba rnIc, cüa 

tinh Thanh Hóa. 

- Ducc uu tiên bo trI vi trI trong chg imri tuong lrng vói vi tn, ngành hang 

kinh doanh tai  chç' cU de tip tijc hoat dng kinh doanh (nu có nhu cu). 

13. Các ni dung khác 
- Tru?ng hap doanh nghiêp, hap tác xä lien danh thI näng hrc nhà dâu tu 

là tng nãng 1ixc cüa các nhà d.0 tu trong lien danh. ThOa thun lien danh phài 
quy djnh rô trách nhirn c6a thành viên drng du lien danh và trách nhim 

chung, trách nhim riêng cüa tüng thành viên trong lien danh. 
- Tru?rng hap chq duçic xác djnh hInh thtrc giao cho doanh nghip, hap tác 

xã tip nhn quán 1, kinh doanh, khai thác tai  Phuong an chuyên dôi duçc cap 

có thm quyn phê duyt nhung sau khi cong khai Phucing an chuyn di CO tü 

02 doanh nghip, hap tác xä trà len có nguyen v9ng tham gia quân l', kinh 

doanh, khai thác thI tô  chrc hra chon nhà du tu theo quy djrih tai  Diu 14 QuyM 

djnh sO^ 08/2018/QD-UBND ngày 19/3/2018 cüa UBND tinh Thanh Hóa. 

Diu 2. TÔ chirc thuc hiên: 

Can cir các ni dung dugc phê duyt tai  Diu 1 Quy& djnh nay, Ban 

chuyn di chcr Cánh, PhOng Kinh t và Ha Tang, Phông Tài nguyen và MOM 
truè'ng, PhOng Tài chInh Ke^ hoach; Phông Lao dng - Thucing binh & Xä hi; 

UBND xà Quàng Trach  và các don vi, cá nhân có lien quan chju trách nhirn 

trin khai thirc hiên các buc tip theo cüa quy trinh chuyn di chçi Cánh; dam 
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bão dung quy djnh hin hành cüa Nhà nuc và quy trInh chuyn di mô hInh 
quãn 1, kinh doanh, khai thác cher trên dja ban tinh Thanh Hóa ban hành kern 
theo Quy&t djnh so^ 08/2018/QD-UBND ngây 19/3/2018 cüa UBND tinh. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành U tü ngày k. 
Chánh van phông HDND va UBND huyn, Trung Ban chuyên dôi chq 

Cãnh, Tnthng các phông: Kinh t6 Ht thng, Tâi nguyen Môi trtthng, Tài chInh-
K hoch; Lao dng - Thuang binh & Xâ hi; BI thu Dãng üy và CH tjch 
UBND xã Quãng Trtch; vâ các do'n vi, Ca nhân có lien quan chju trách nhim thi 
hânh Quyt djnh nay.!. 

Noi nhmn: 
- S& Cong thirong; 
- ThtrO'ng trrc Huyn iy (b/c); 
- T!iis&ng trirc HDND; UBND huyn (b/c); 
- Phong KTHT;TC-KH;TN-MT;LD-TB&XH; 
- UBND xã Quáng Trach; 

- Lixu VT. 
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