u? BAN NHAN DAN
HUYN QUANG XLTCiNG
BAN CHUYIN DO! CHQ BA!

CONG HOA xA HQI CHU NGIILA VTT NAM
Dic 1p Tr do Hnh phñc
-

S: /CV-BCD

-

QuángXwong, ngày ftháng cnam 2019

V/v cong khai Phtrong an chuyn di
mO hlnh quân 1, kinh doanh, khai
thác chci Dai, xä Quâng HE
KInh gài:

(7 (1

-

S& Cong Thucrng tinh Thanh Hóa;

VAn phông HDND UBND huyn;
Dài truyên thanh huyn;
UBND xâ Quãng Hâi;
in Diu 12, Quy& djnh s6 08/2018/QD-UBND ngày 19/3/2018
cüa 't ND tinh Thanh Hóa ban hành Quy djnh v6 quy trInh chuyn di mô hInh
quãn 19, kinh doanh, khai thác ehçi trên dja bàn tinh Thanh Hóa; Quyêt djnh so
1 105/QD-TJBND ngày 14/5/2019 ccia Chü tjch UBND huyn Quàng Xucing ye
vic Phé duyt phiimg an chuyn di mô hInh quàn 19, kinh doanh, khai thác
chçi Dai, xa Quãng HE, huyn Quâng Xuang.
Ban chuyn di mô 1-ilnh qun 19, kinh doanh, khai thác chçi Dai kinh de ngh
Sâ Cong Thucing Thanh Hóa; các phông ban, don vi lien quan niêm yt cong khai
Phixo'ng an chuyn di mô hInh quãn 19, kinh doanh, khai thác chci Dai, xã Quãng
Hãi (co gii Quylt djnhphê duytPhitong an kern theo), cu the nhu sau:
-

-

-

.

-

1. S& Cong Thucing Thanh Hóa niêm yt cong khai Phucing an trên
Website cüa S& Cong Thucmg.
2. VAn phông HDND UBND huyn (b6 phn tin hçc) niêm yt cong
khai Phi.rcing an trên Website cüa huyn Quâng Xirnng.
3. Dài truyn thanh huyn cong khai Phucmg an trên các phucing tin
thông tin dai ching và trên h& thông phát thanh cüa huyn.
4. UBND xA Quâng Hãi niêm y& cong khai Phi.rang an tai tri s& UBND
xA, cong b o^ cong khai trên h8 thng phátthanh cüa xA và ti chçi Dai.
-

Thai gian niêm yt cong khai la' 10 ngày.
D nghj S& Cong Thi.rcing; các phông ban, don vi quan tam trin khai thc hin./.
No'i n/ian:

TM. BCD MO H!NH QLHq
TRVONG B4N

-Nhutrên;
-Luu:BCD.

CH UBND HUYN
Mai Khã Hang
1

UY BAN NHAN DAN
HUYN QUANG XUNG

CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM
We 1p Tir do Hinh phüc

S: t1oc/QD-UBND

Quáng Xwong, ngày. * tháng nám 2019

-

-

QUYET DNH
Phê duyt phiro'ng an chuyn di mob hInh quãn 1, kinh doanh, khai thác
chçr Dai, xã Quang Hãi, huyn Quãng Xtro'ng
CHU TICH UY BAN NHAN DAN HUYN QUANG XIXO1G
Can cir Ludt To^ chrc ChInh quyn dja phuang ngày 19/6/2015;
Can cü Nghj djnh s6 02/2003/ND-CP ngày 14/01/2003 cüa ChInh phü v
phát trin và quãn 1 chçi; Nghj djnh s 1 14/2009/ND-CP ngày 23/12/2009 cüa
ChInh phü ve^ sira di, bo^ sung mt sé, diu cüa Nghj djnh s6 02/2003/ND-CP
ngày 14/01/2003 cüa ChInh phü v8 phát triên và quãn 1 chci;
Can cir Quy& djnh sO^ 08/2018/QD-UBND ngày 19/3/2018 cüa UBND
tinh Thanh Hóa ban hành quy djnh ve^ quy trInh chuyn di mô hInh quãn 1,
kinh doanh, khai thác chi trên dja bàn tinh Thanh Hóa;'
Cäncr Quy& djnh s6 4388/QD-UBND ngày 09/11/2016 cüa CU tjch
UBND tinh ve^ vic phê duyt diu chinh quy hoch phát trin h8 thng chçi trên
dja bàn tinh Thanh Hod den näm 2020, djnh huàng den näm 2025;
Can cu' Quy& djnh s6 335 1/2017/QD-UBND ngày 07/9/2017 cüa Chü
tjch UBND tinh Thanh Hóa ve vic ban hành quy djnh gia' djch vi sir dung din
tich ban hang tai chç trên dja bàn tinh Thanh Hóa;
Can cir Quyt dnh s6 321/QD-UBND ngày 31/01/2019 cüa Chü tjch
UBND huyn Quãng Xi.rcng phé duyt Ke^ hoch chuyên dôi mô hInh quãn 1,
kinh doanh, khai thác chG trên dja bàn huyn Quãng Xucing näm 2019;
Van bàn s& 994/SNN&PTNT-KHTC ngày 26/3/2019 ca SO Nông
nghip và Phát trin nông thôn v6 viêc tham gia kin v6 phtxo'ng an chuyên dôi
rnô hInh quãn 1, kinh doanh, khai thác chçi Trung tam, xa Quâng Thai; chç
Dinh, xâ Quãng Lôc và cho Dai, xä Quàng Hâi huyn Quàng Xuang;
Van bàn s: 710/SCT-QLTM ngày 11/4/2019 cüa SO Cong Thirong tinh
Thanh Hóa ve^ viêc tham gia kin v6 phiring an chuyn dôi mô hInh quãn 1',
kinh doanh, khai thác cho Dinh xã Quâng Lc; chcr Dai xä Quãng Hái; chq Cánh
xã Quãng Trch; chçi Quãng Di'rc xã Quãng DOe, huyn Quãng Xtwng;
Xét de^ nghj cüa Ban chuyn di chq Dai tai TO trInh s6: 29/TTr-BCD
ngày 08/4/2019 và báo cáo thm djnh s: 36/TD-KTHT ngày 18/4/2019 cüa
Phông KT&HT ve^ viêc thm djnh phuong an chuyén dôi mô hmnh quãn 1, kinh
doanh, khai thác chçi Dai xã Quãng Hài, huyn Quãng XwL1ng,
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QUYET fi!NH:
Diu 1. Phê duyt Phuong an Chuyn di mô hInh quãn l, kinh doanh,
khai thác cho Dai xã Quãng Hâi, huyên Quàng Xucrng, tinh Thanh Hóa v&i
nhrng ni dung chInh sau:
I. NO! DUNG PH!SONG AN CHUYEN DO! CHCf
1. Thông tin hin trng chçi
1.1. Thông tin ve^ thành 1p cho,
Chç Dai, xâ Quàng Hài nm a trung tam xâ Quâng HE Chu Dai xâ
Quâng Hái là chg truyn tMng ducic thành lap tr lâu, chci có din tich theo trIch
thira bàn d6 là 5915,3m2 din tich hin trng là 5915,3m2.
Näm 2016 chçi Dai duçic dAu tu xây dmg mai các hang m1tc Nhà chç
chInh, trong thii gian hinh thành xây dng và di vào hot dng, Chy' Dai dd dáp
img nguyen v9ng cüa nhân dan xà Quãng Hài nói riêng và các xâ ban nói chung,
có dja dim thuân lcii d6 giao luu, mua ban, trao di hang hóa phc vu dan sinh,
giài quyt vic lam cho nhãn dan cüa dja phuong, thüc dy mmnh me chuyn
djch ci cu kinh te^ theo djnh htrang phát trin.
Theo Quyt djnh s6 4388/QD-UBND ngày 09/11/2016 cüa Chü tich
UBND tinh ve vic phé duyt diu chinh quy hoch phát trin h^ thng chç trén
da bàn tinh Thanh Hod dn näm 2020, djnh hrOng dn näm 2025, chg Dai xä
Quàng Hài duçic quy hoach là chci hang III.
1.2. Thông tin ye dat dai
Theo so^ lieu dã duçic xác nhn cüa UBND xâ Quàng Hãi, xác djnh hin
trng din tich dt chcx nhu sau:
Thuôc thira dt s6: 1837; T& bàn d6 s& 11; Bàn M dja chInh xà Quãng
Hãi; Do ye näm: 2014
Din tich khu daft: 5915,3m2
Miic dIch sr dung dt: dt xây dirng chci.
Vi trI khu dt:
PhIa Dông giáp: khu dan cu
PhIa Tây giáp: duang 4B
PhIa Nam giáp: duing be tong
Phi Bc giáp: Buu din xä
Diên tich sirdiing thirc t n djnh lâu nay là 5915,3 m2 de^ dam bào cho
khuôn viên hoat Ong cüa chi. Diên tich bj Mn chim: Không.
1.3. Quy mô xây drng c/icr tru'Oc k/ti chuyn dJi
+ Khu nba ban thjt sang do Lifsap dAu tix xây dirng näm 2013 rng 390m2;
tu&ng 2 du hi xây 220, mái lam bang vi kèo và xà g6 thép, lap ton; san lát
gch Ceramic.
-

-

-

-

-

-

-
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Ngoài ra trong nhung nàm gn day chçi dã duçc du tu xây drng nh0ng
hang mic cong trInh sau:
+ Nhà chcr chInhrng 450 m2 kt cu khung ct thép kt hcTp h vi kèo
thép hmnh, xà go thép, rnái lop ton, tumg xây VXM M75, nn nhà dO BT M200.
+ Kiot 2 mat có 04 nhà S=160*4 =640 M2 Nn nhà dO^ be tong M200 dày
10cm. Nhà he khung thép, de^ ct bng be tong M200, ct bang thép ma kern dày
3.51y, vi kèo thép hInh V50x5 xà g6 bang thép U và thép hop, mái lcip tOn dày
41y. Tu&ng ngän xãy b&ng gch xây VCM M50 dày 11cm, trát tutrng VXM M75
dày 1,5cm. Chiu cao tithng H 1,4m.
+ Phn san be tong s = 2516 m2 An d b.ng BT M200 dày 10cm.
+ Cng chg: Ct cOng chInh lOi ct bang BTCT M200, kich thuOc ct
15cmxl5cm, xây bao tru bang gch xây VXM M50, trát trtj VXM M75. Tai
chân cot, cO^ ct O^p gch trang trI.
+ Tung rào: xây gch bao xung quanh chçi H = 1,7m.
+ Rãnli thoát nuâc: Rânh loai 1 bxh =0,3xlm; ränh loai 2 bxh0,3x0,4m.
Day rnh d 0^ be tong M15 0 dày 10cm tuông rânh xây gch chi Dli 0 bang VXM
M50, trát tii&ng rnh VXM M75, tam dan rânh BTCT M200.
+ Nba Xe: Din tIch 70m2. Nn dO^ BT M200 dày 10cm. Nba h8 khung
thép, de^ ct bang BT M200, ct thép b&ng thép 6ng D90 ma kern dày 3,51y, vi
kèo thép hInh V50X5, xà g6 b&ng thép U và thép hop, lqp mái ton.
+ Nba bào ye s = 10,24m' Kt c.0 móng dá xây dá hc VXM M50, tu&ng
xây gch VXM M50 trát VXM dày 1.5cm, gi&ng móng, gi.ng c6 tuàng, trân
bang BTCT M200, trên lop mái ton ch6ng nóng.
+ Nba ye sinh S = 25m2.
1.4. Hb so cong nçf, tài san dd ttu 1w, thu chi lài ch,'nh.
1.4.1. Cong ncr cüa chci: Ngun tãi san du tu chçi Dai xä Quãng HE chü
yu duic hinh thành tu' ngutn vn nhà nu9c. Hin tai chç Dai con khoãn nç dâu
tu chua thanh toán cho COng ty c6 phn tu vn và xây 1p Thânh Dat vOi so tiên
là 838.600.000 dông.
1.4.2. Giá tri tài san cia du tu
Tài san chcr gm: nhà cha chinh, nhà bão v, các ki&, san, dung ni b
chg, khu nhà Lifsap, nhà Xe, cng chg và các hng mic ha tang thit yêu khác;
Tài san chg duc hInh thành tu' 02 ngun: Ngân sách xã và Du an canh
tranh ngành chàn nuôi (Lifsap tài trçv)
+ Di viii giá trj tài san chçi di.rçic hInh thành tir ngun vn ngân sách dâu
tu thI np ve^ ngân sách nhà rnrâc theo quy djnh.
+ Di vâi giá trj tài san thuc du an Lifsap thijc hin Win giao nguyen
trng cho Doanh nghip/HTX tip nhn quân l, kinh doanh, khai thác chq
nhmg khOng duçic tir thay di cong näng và thit k cOng trinh theo quy djnh
.

-

-
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cüa Ban quãn 1' du an Lifsap. Tnrmg hop muon sàa chtta, câi to phài ducc sir
dng và thirc hin dixii sr giám sat cüa S& NN&PTNT Thanh Hóa.
Giá trj tài san con 1i cüa chçi là 2.320.209.344 dông (Theo Quyêt djnh so
33 07/QD-UBND ngây 19/11/2018 cüa Chii tjch UBND huyn Quàng Xuang ye
vic phê duyt phuong an bM thuèng giá trj tài san dã dâu tu Cong trinh: Chg Dai xã
Quãng Hài, huyn Quãng Xuang, tinh Thanh Hóa).
(Bcng chTh Hal t, ba tram hal mu'oi triu, hal tram lé chin nghIn, ba tram
bn mtwi Mn dng)
Trong do:
+ Tài s.n do ngân sách d.0 tu IA: 2.274.715.044 dông
+ Kinh phi xác djnh giá trj tài san con li: 45 .494.300 dông
2.4.3.Tmnh hInh tài chInh cüa chcx nàm 2017
Thu np ngân sách nhà nuérc:
Ngun thu t1r phn trIch np ngân sách cüa cá nhân nhin thu:
40.000.000 dngInàm
Trong do: Np ngân sách xã Quáng Hái là 40.000.000 dèng/näm
1.5. Danh sách lao ct3ng thu3c To quán lfl chi
Ban quãn 1>" chçi có 08 ngui
Trithng ban
Ong: Kiu Hng On
Nhân viên
Ong: Kiu Van An
Nhân viên
Ba: Doàn Thi Sen
Nhân viên
Ba: Di Thi Tu
Ba: Kiu Thi Son
Ve sinh
Ba: Kiu Thi Lan Anh
Vsinh
Nhân viên
Ba: Kiu Thi Linh
Ong: Kiu Van Toàn
Nhân viên
1.6. Dan/i sac/i các thu'crng nhân kinh doanh thw&ng xuyên 4ii chçr
H kinh doanh c djnh trong chci:
Cho có 65 hO^ kinh doanh c6 djnh và thu&ng xuyên hot dng.
2. Xác d!nh hInh thfrc chuyn di chçr
Chçi Dai xã Quãng Hãi nm & vi trI có giá trj thi.rang mi cao nén áp dung
hInh thüc hra ch9n nhà du tu quãn l, kinh doanh, khai thác chq theo hinh thirc
dâu th.0 du an cO sir diing dt.
3. Phuyng an quãn 1 và sir dung dt dai
Vi trI, phtm vi ranh giâi d.t chg sau chuyn &i n&m trên nn chq Dai cQ
vOi S= 5915,3m2 trong dO:
PhIa Dông giáp: khu dan cu
PhIa Tây giáp: du&ng 4B
PhIa Nam giáp: di.r?ng be tong
Phi Bc giáp: B'ixu din xä
-

-

-

-

-
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Quy mô khu dt là 59 15,3 m2 theo dung hin trng không ma rng
không giâm din tIch. Bàn giao toàn bq^ din tIch dt theo hin trng chçi cho
doanh nghip/hcip tác xà de^ du tu xay drng iai chçi theo dung Phucrng an và
quy hoach di.xcc phê duyêt. Doanh nghip/hçp tác xã thrc hin dung trInh tr quy
djnh ye giao dat, cho thuê dt, cp giy chimg nhn quyn sü dung dat, thirc
hin day dü nghia vi tài chInh cüa ngtthi sU, diing dat; sir diing dt dung miic
dIch, dung diên tIch, dam bào môi truYng và chap hành các quy djnh khác cüa
pháp 1ut d.t dai.
Doanh nghip/ hçip tác xA trüng thAu du tu, quãn l chci dirçc giao dat
50 näm, trã tin thuê dt hang nãm hoäc mt ln theo quy djnh.
4. Phu'o'ng an tip nhn, bo
^ trI sa p xp giãi quyt che^ do^ cho ngu'ôi lao
dng thuc ban quãn l/tô quãn 1 chq
Dan vi trllng thu du tu, quãn l chq có trách nhim tip nhn toàn b6 s6
nhân viên lao dng cüa Ban quãn l chg eQ (nu nhân viên quàn 1 có nhu câu
tip tic lam vic tai doanh nghip/hçip tác xà tthng tbu quãn l' chci); dng th&i,
bo^ trI cong vic phQ hop và dam bào các che^ M ve lucing, BHXH, BHYT... theo
quy djnh cu* a Lut lao dng.
5. Phuong an du tir xây drng m&i, Hang cap, cal tio chçr
5.1. Quy mô, icing mác dr kiln, tiln d, ngun von
Tng giá trj tài san con li theo dánh giá thçrc te^ dà duqc phé duyt cUa
cap có th&m quyn dua ra du th.0 la': 2.320.209.344 dng giá trj tài san duqe dua
vào tng vén du tu dr an d8 t6 chuc lira ch9n doanh nghip/HTX; giá tri tài san nay
dc lap vci chi phi d.0 tu xây dung chçi mài; chi phi kim dm phitc vii GPMB.
HInh thüc trá mt Ian, thyi dim hoàn trã trong yang 30 ngày k8 tü ngày Quyêt
djnh cong nhn dan vi trCing thu có hiu lirc.
Chçi xây drng nàm 2016, hin ti các cong trInh cQa chg dang cOn vn
hành t&, yêu cu dan vi trung thu d.0 tu them các hang mic nhm bão dam
dung tin do và các quy djnh an toàn PCCC, an toàn giao thông ni b, an ninh
trt tir, v8 sinh ATTP dam bão quyn igi cho các h6 tiêu thuang dang kinh
doanh ti chq Dai. Cher duçic xây dimg trên tng din tIch dt 5915,3 m2, din
tIch dt xây dun 2.106m2; mt d xây dung khoàng 38 %; bao gOm các hang
mllc cong trInh: Xây dmg dy nhà kiot kinh doanh thirang mi thng hap và
cong trInh phii trq dáp üng tiêu chu.n thit k chci hang 3 vói quy mô tr 200
kiot, quy, dim kinh doanh.
Trong do:
GiU nguyen Khu nba ban thjt s6ng do Ban quàn 1 d,r an Lifsap du tu
xây dirng. Giá trj tài san khu nhà ban thjt sng không nm trong giá trj dim ra dê
du thAu.
Giü nguyen nhà chcr chInh m&i duqc du tu nâng ctp S=450m2 bo^ tri 45
dim kinh doanh.
-

-

-

-
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Xây dimg 24 kiot, quy kinh doanh tng hçp phc vi cho các h6 kinh
doanh cé djnh phIa Tây Bc chç.
Xây drng 23 kiot, dim kinh doanh djch vi tong hçrp phi.ic vu nhu câu
kinh doanh các N kinh doanh cO^ djnh phia Nam chç.
My dirng, s&p xp các dim phiic vi nhu câu kinh doanh ràu, Cu, qua,
hang tap hóa dáp irng duçc 80 dim kinh doanh thi.thng xuyên, c6 djnh.
My dimg các dim phc vii nhu c.0 kinh doanh khoãng 28 vi trI, diem
kinh doanh cho h6 kinh doanh không thi.rông xuyên, yang lai.
My dmg ben bãi tp kt hang.
Nâng cao nên chci bang c& nn quy hoch tránh dyng ni.rc, bâo dam v
sinh môi trumg trong khu vrc chçi.
COng trInh phit trçl bao gm: Khu nba quãn 1' diu hành, khu v1rc gü'i Xe,
khu v8 sinh, khu tp kt xi.'r 1,2 nuâc thai, Ca sâ vt cht cho cong tác phông cháy
chüa cháy.
Các tiêu chuán áp dung:
Tiêu chun TCVN 1185 6:20 17 xây dirng chg kinh doanh thirc phm.
Tiêu chun TCVN 9211:2012 Chcr Tiêu chun thit kê.
Choi phãi dáp 1mg các yêu cu v an toàn phông cháy và chüa cháy theo
quy djnh trong TCVN 6161:1996 và các quy djnh hin hành.
Bang khái toán tng mfrc du ttr nâng cap, cai to
-

-

-

-
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Tong
TT

Hingmc

Diên

diên tIch Sut dan ttr Chi phi xãy

tIch m2 xây drng xãy dirng drng sau thue
(m2 san)

I

Chi phi xây dirng

13.071.000.000

Nhà kiot kinh
1

doanh dich vu 2

702

1228,5

4.000.000

4.914.000.000

594

1053

4.000.000

4.212.000.000

150

150

2.500.000

375.000.000

60

60

2.000.000

120.000.000

tang phIa Thy B&c
Nhà kiot kinh
2

doanh dichvu2
tang phIa Nam

3

Khu kinh doanh
ngoái tr?yi

4
5
6

BnuacngAm
He thong cap,
thoát ni.râc
H8 thóng din

6

Tam tInh

300.000.000

Ttm tInh

300.000.000

Dii?mg ni b, bi
xe, san vuin và
7

cay xanh, bn hoa

2.850.000.000

T?rn tInh

Va các cong trInh
phu trçi khác
II

Chi nhI thit hi

1

May barn nuàc

2

425.000.000
cái

25.000.000

1

200.000.000

200.000.000

ChiphiphOng
TarntInh

200.000.000

5%(Chi phi xây drng, thit b)

674.800.000

Tarn tInh

200.000.000

cháy chtia cháy
III

12.500.000

May phát din dr
phOng

3

2

Chi phi dir phông
Chi phi thm
djnh phuo'ng an,

IV

ttr "s" d§ u ttr xly
dirng, Ip khão
sat, 1p q.uy
ho,ch dtr an...
Chi phi ddn bü
gia tr! W San con
1i cüa chq (lam

Theo QD so 3307/QD-UBND ngày
19/11/2018 cüa CH tjch UBND
huyn Quâng Xuang

trôn)
Tong (I+II+III+IV+V)

2.320.209.000
16.691.009.000

x
.c
c
Tong von dau tir dir kien: 16.691.009.000 dong,
(Bcng chü: Mithi sáu l) thu tram chin mucri mt triçu kh(5ng tram lé chin
ngàn ding chn)
Trong do:
Giá 14 du tu xây dimg, thit bj và chi phi khác: 14.3 70.800.000 dông
Giá trj tài san cOn 1i cüa chci (lam trOn) và kinh phi xác djnh giá trj tài
san cOn 1i: 2.320.209.000 dng
Nguin von du tu: Tü ngun von cüa Doanh nghip/HTX tthng thu du
tu kinh doanh chg vâ các ngun vn huy dng hcrp pháp khác.
A trong vong 09 thang sau khi co quyet dnh cong nh A n
Tien dçA thirc htçn:
Doanh nghipIHTX trüng thu.
5.2. Phwong an b6 Irl cIii tam:
B6 trI chcr ta m theo hInh thre du tu thng ph.n (cun chiu) nhàm dam
bão s6 h6 kinh doanh phãi di di là It nht và th&i gian di di ra ch ta m là ngn
nht. Vic Ay dirng chg tam phâi duçic hoàn thành tflTOC khi bt du xây drng
các hang mvc cong trInh cüa chg chInh. Trong qua trmnh thi Cong xây drng chq
,

A
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tam các h6 kinh doanh ducic darn bão buôn ban o^n dinh; khi hoân thiên së di däi
các hO vào kinh doanh vâ tip tic trin khai hang mic tiêp theo.
H8 thng c.p thoát nurc và h6 thng din chiu sang dam bão diêu
kin kinh doanh cho các M tiu thu'ang.
Trong thai gian kinh doanh ti chq tirn các h6 kinh doanh không phái
dóng tin thuê qu.y, chi dóng phi v sinh môi tnr6ng, tin din, tiên bão dam an
ninh trât ti.r. Cn cir vào doanh thu thuc tê dê xác dinh 1i mirc thuê GTGT, thu
nhâp Ca nhân, mon bãi d& vi các h6 kinh doanh cho phü hop.
Vic xây dimg chçi tam phâi dam báo k9 thut, thông thoáng, cao ráo
dng thi phái an toân v8 sinh môi trueing và phông chng cháy no dê các M on
dinh kinh doanh, buôn ban.
Kinh phi xây cho tarn do don vi tring thu darn nh.n và to chü'c thirc hin.
6.Phwrngánth1côngnçr
Sau khi nhn di.rçic s6 tin giá trj tài san cüa chg UBND xã Quãng Hãi s
sr dung de^ trâ giá trj cOng ng con 1i gita UBND xã và Cong ty cO phân ti.r van
và xây 1p Thành Dt nhã thu thi cong chcr Dai xâ Quáng HEHinh thjrc thirc
trã môt lan.
7. Kinh phi 1p phtro'ng an chuyn dôi chy
Ngun kinh phi: Tü ngun ngân sách huyn và các ngun huy dng
hçp pháp khác theo quy dinh hin hành.
8. Dir kin Phuo'ng an quãn I, kinh doanh, khai thác chçr trong 03
Al
nãm chuyn diii.
8.1. Phu'ong an quán Ij5
Sau khi chuyn di chçx, doanh nghip/hcip tác xä duçc giao thu thành
1p Ban quân 1 và các b6 phn phiic vi cOng tác diu hânh trrc tip các hot
dông don dçp v6 sinh, trông giü Xe, kho bãi, bc xp hang hóa, dam bâo an ninh
tr.t tir, phOng ch6ng cháy n, cp din nuOc.
Phucng an quán l sau khi Doanh nghip/HTX sau khi duçic cOng nhn
phâi thirc hin theo ti miic 5 Yêu cu di vOi các cc s& kinh doanh thirc phrn ti
chgTCVN 11856:2017 xây dmg chg kinh doanh thirc phm và các ni dung sau:
8.2. Phwcrng on kinh doanh, k/nil thdc chçt trong 03 nám ctiu
Sau khi chuyn d6i Doanh nghip hoc hop tác xâ quãn l kinh doanh, khai
thác chcr phãi hoat dng theo quy dinh cüa Ludt Doanh nghip hoc Ludt hop tác
xà. Doanh nghip, ho tác xâ có trách nhim tip nhn toàn b6 di ngQ, can b,
nhân viên cüa Ban quãn 1 chq cü nu ho có nguyen vQng tham gia nhim dam
bão vic quãn 1 chc, kinh doanh cüa các M din ra bInh thung, không xão trQn
truâc, trong và sau khi chuyn di.
Phuong an kinh doanh trong 3 nàm du, ke^ tr khi dr an hoân thânh:
+ Näm thu
' nht, thir hai: Giá thuê quy các ngânh hang không tang so
vi giá thuê th&i dim näm truck khi bàn giao chcr.
-

-

-

-

-

Nàm thu ba: TuS' vào diu kin thirc te và hiu qua kinh doanh cüa các
hO tiêu thu'ang, dan vi quãn 1, kinh doanh chçi diu chinh giá thuê kiôt nhirng
tang không qua 10 % so vó'i nàm tnrO'c do và rni näm tang không qua 01 Ian.
+ Khi diêu chinh giá thuê quay, vi trI kinh doanh dan vi quãn 1, kinh
doanh, khai thác chci phâi thông báo vi các h6 kinh doanh và Ban chuyên dôi
mô hInh quãn I chci huyên truôc 01 tháng. Dan vi quãn 1, kinh doanh, khai
thác chçi chi dugc diu chinh giá thuê quy, vi trI kinh doanh di vài nhthag
hang rnic, cong trInh dd duic du tir xay dçmg rnri. Sau lchi nhà chg chinh hotc
tmg hang miic cong trInh hoàn thành dua vào sr dung, nhà d.0 tu duc diêu
chinh müc thu gitia các quy sao cho phü hcip, darn bão six cong bang, không dê
các quay có diu kin nhi.r nhau ma qua chênh 1ch nhau v6 giá (di vói các vi trI
hin nay dang cho thuê quay, vi trI kinh doanh giá thâp).
Phuong an kinh doanh tü närn thir 4 tr& v6 sau:
+ Gia thuê quay, vi tri kinh doanh do don vi quan ly, kinh doanh, khai
thac cho va cac ho tiëu thucmg thoa thuân trên Ca so cac quy dinh cua nha nuoc
nh.m dam báo hi ich hài hod giüa các ben d 6n djnh tInh hInh hot dng kinh( ç
doanh, buôn ban tai chçi và cing nhau phát triën.
+ Vic diu chinh muc giá thuê quy, vi tri kinh doanh hang näm don v
quãn 19, kinh doanh, khai thác chçi phái can cü vào tinh hInh thirc th và hiu qu..
kinh doanh cta các hO tiu thuang. Trong trir&ng hçrp diu chinh giá, don vi
quân 19, kinh doanh, khai thác chg phâi thông báo vOi các h tiêu thuo'ng kinh
doanh ti chçi và to^ chüc h9p các ho tiu thuang to sir dng thun trong qua
trInh t8 chuc thçrc hin, dng th?yi có van bàn báo cáo vâi Ban chuyn di chc
mô hinh quàn 19 cha huyn tnrâc 01 tháng. Nu vic thoá thun rnuc giá thuê
quy giüa don vi quân 19, kinh doanh, khai thác chq và các h tiêu thuong
không di dn thng nh.t thI Ban chuyn di rnô hInh quãn 19 chg huyn së chü
tri de^ giãi quy& và thng nh.t trên ca s& quy djnh cüa pháp lut nh6 dam bào
quyn 1çi hài hod gitia các ben.
De dam báo quyn 1ci cho các h6 tiu thtrang kinh doanh ti chçi, di
vài các Ca nhân, tap th8 1n du dàng k9 thuê qu.y kinh doanh ti chg, giá thuê
quy trén ca s& thOa thun vói don vi quán 19, kinh doanh, khai thác chçi.
Các khoàn thu phi thirc hin theo Quyt djnh so^ 335 1/2017/QD-UBND
ngày 07/9/2017 cüa CH tjch UBND tinh Thanh Hóa. Khuyn khich nba dâu tu
thu duói müc quy djnh cüa UBNID tinh.
8.3. Phwong an stp xp vi tri kinh doani, 4i chçr
Các M kinh doanh c6 djnh trong chci CU (co hp dng thuê dja diem
kinh doanh v&i Ban quthn lj chçr) ne'u co nhu cu tip tiic kinh doanh tai chq mâi
phài lam don däng k9 vâi don vi quãn 19, kinh doanh, khai thác ch? &lam CO
su cho nhà du tu b6 tri stp xp.
+

-

-

-

-
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Vic s.p xp vi trI kinh doanh cho các h6 ti chçi mi dtrçic thuc hiên
theo phi.xang thirc sau:
+ Dan vi quân 1, kinh doanh, khai thác chci phôi hop vOi UBNID x
Quãng Hãi, Ban chuyn d& chçi huyn t6 chüc dánh giá, phân loai trng vi trI kinh
doanh ti chg theo ngành hang, nhórn hang theo thir tr ti1 thun igi den không
'b6 trI sap xp.
thuân lai d8 lam can cu
+ Vi tri sp xp dugc cong khai 1y kin cüa các h6 tiêu thuong và theo
nguyen t&c to diu kin thu.n igi cho các h6 tiu thucmg cQ kinh doanh cô djnh,
vi tri tai chG mâi cüa các h6 ducic b6 trf tiio'ng x11ng nhu vi trI cü theo tmg
ngành hang.
+ Các hO có nhu cu chuyn di sang vi trI khác, sau khi bé trI, sap xêp
xong vi trI cho các ho khi chuyn ve^ cho, mói, nu can dôi du don vi tr11ng thâu
mYi xem xét giãi quyêt.
+ Sau khi b6 trI toàn bO các h6 tiu thuung hin dang kinh doanh ti chg
cu nu s6 quay, ki& con dôi du dan vi quãn l', kinh doanh, khai thác chçi có the
thoá thuân hoäc to^ chüc du th.0 giá thuê ki6t theo quy djnh cüa pháp lut.
Vic b6 tri vi trI kinh doanh vâ mitt hang kinh doanh phài thng nh.t dng
b6 theo quy hoch trong phucing an dã thrgc cp có th.m quyn phê duyt.
Vic bo trI, sp xp vi trI kinh doanh nêu trên dircic áp dung cho cã chg
chInh và chG dan sinh.
8.4. Phu'o'ng an thu p/il chçr
Mrc thu phi thrc hin theo Quyt djnh so^ 335 1/2017/QD-UBND ngày
07/9/2017 cüa ChU tjch UBND tinh Thanh Hóa ve^ vic ban hành quy djnh giá
djch v11 sir dung diên tIch ban hang ti chg trên dja bàn tinh Thanh Hóa. Khuyên
khIch don vi quãn 1" kinh doanh khai thác chçi thu thp han giá cüa UBND tinh
quy djnh.
Khu buôn ban thc phrn tuoi sting do dr an Canh tranh ngành chàn
nuôi và an toàn thirc phm Thanh Hóa du tu là cong trInh phüc Igi, nhm phic
vi các tiêu thucing buôn ban trong chci và bà con trong v11ng duçic huing san
phâm thit sach, có ngun gc. Do do, sau chuyn di yêu cu Doanh
nghip/HTX trüng thâu không thrgc thu tin xây drng cüa các tiu thuong di
vi nhng hang rnic cong trInh nay; chi thçrc hin thu phi phn chi phi tang
them nhu: din, ntxc, ve sinh môi tru&ng...
* Yêu cu dan vi tnlng thu phài chü dng dua ra nhiu phuang an thu
phi cho các h6 lira ch9n de^ phi hçip v&i diu kin cüa trng h nhu sau:
+ Phuang an thu phi theo trng tháng (vào cu& tháng);
+ Phuung an thu phi theo tirng nàm;
+ Phi.rcing an thu phi 05 nãm;
+ Phuang an thu phi 10 näm và 20 näm...
Theo do dó'i vài ngw&i np phi dài hgn sê ditcrc khdu trà' t l phn tram
-

-

-
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tuong z'ng tz 5-10%/cüa nám.
+ Các ho kinh doanh có nhu cu vâ diu kin thi có th6 tham gia gop co

phân ciing doanh nghip d du tu chç.
+ Di vâi các h6 kinh doanh có th?i gian np phi cao (trên 10 nãm)có the
tix do sang nhuçing vi trI kinh doanh.
* Déi vái khu kinh doanh ngoài tthi và khu kinh doanh cho yang lai
truyên thông: Thrc hin thu phi theo luqt và Co bang giá niêm y& m1rc thu phi
theo quy djnh hin hành, ti da không qua 5.000 dngI lu'cit (trü trithng hgp dc
bit nhu hang hóa cng knh, gay ô nhim cao...)
9. Dtr kin thri gian quãn 1, kinh doanh khai thác chç'
Sau khi chuyn di chci, Doanh nghip/HTX duçic giao quân l chq tién
hành các thu giao daft theo quy djnh cUa Ludt dt dai. Du kin Doanh
nghip/HTX trOng thu d.0 tu, quãn 1 kinh doanh khai thác chçv dugc giao dat
50 näm, trâ tin dt hang närn ho.c mt ln theo quy djnh.
10. De xut co' che^ chInh sách ho^ try vic chuyên dôi mô hInh chçr
theo quy djnh Nhà nurc trong 1inh vtyc &lu tir xây diyng quãn 1 chçr
Doanh nghip/Hç,p tác xã là dcm vi quan 1 kinh doanh khai thác chg
thrçic huàng nhcmg chInh sách h trçi, uu däi nhu quy djnh cüa Nba ni.thc, cüa
tinh v lTnh vuc du tu kinh doanh chçr.
11. Trách nhim, nghia vu, quynhi cüa các don v
11.1. Ban chuyiz dimô hlnh chq
Cong khai phuang an chuyn di chç dä thrçic phe duyt trên các
phucmg tin thông tin dai chüng, trên cng thông tin din ti:r cüa SO Cong
Thucrng; UBND huyn Quãng Xucing, ti UBND xa và trixâc chci Dai.
Trin khai, tè chi'rc thc hin diing các ni dung Phi.rang an chuyn dôi
chg dd duac phê duyêt; trin khai thirc hin cong tác chuyn di chg; tong hop
k& qua thrc hin và nhcrng khó khan vuàng m&c phàn ánh v Chü tjch UBND
huyn và các cp có thm quyn xem xét, giài quyêt.
To chirc giao thu, du thu lira chçn doanh nghip hoc ho p tác xã quân
I' kinh doanh, khai thác chçi theo quy trInh ti Quyt djnh 08/2018/QD-UBND
ngày 19/3/2018 cüa UBND tinh Thanh Hod.
Hu&ng dan, don dc nha du tu trin khai thirc hin dung Phucng an dã
dugc cap thm quyn phé duyt.
11.2. Uy ban nhândânxâQuángHái
Thc hin niêm y& cong khai Phuong an chuyn di dä duçic duyt ti
tru si UBND xâ và ti chq Dai de^ to^ chüc, doanh nghip, h6 kinh doanh và các
cá nhân có lien quan bi&, thc hin.
Phi hap vâi các don vi lien quan thiic hin có hiu qua cong tác tuyên
truyn, giãi thIch, vn dng thucvng nhân kinh doanh ti chçi và nhân dan ti dja
phuang nh&m to sir dng thun và Ong hO^ Cong tác chuyn d& chq.
-
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Phi hcip vri TJBND cap huyn bàn giao tài san, dat dai nguyen trng
cho Nhà d.0 tu quãn 1 kinh doanh và khai thác chçi.
Phi hop vOi Nhà du tu trong cong tác kim tra hang hóa lu'u thông
trong chci, dam bão cht luong, v sinh an toàn thirc phm, v8 sinh môi tru1ng,
phông cháy chüa cháy.
Thc hin thanh 1 hop dng giao khoán chg vOi Ca nhân quãn 1 cho.
11.3. Don vi thing du'çrc giao 1hu qiián Ij, khai thác c/icr h&n tçii
Co trách nhim bàn giao chg cho DN/HTX duc 1ra ch9n du tu danh
sách vi trI, mt hang kinh doanh cüa các ho tiu thirong dang kinh doanh ti chq
cü lam co s& b6 trI sp xp vi trI trong chçi mó'i.
Cung cap danh sách ban quãn ly, chg cü cho DN/HTX duçic lira ch9n du
tt.r lam co s& b o^ trI cong vic trong ban quãn 1 chci mâi.
Thirc hiên các nghia vu khác theo quy dnh ti Quy& djnh so
0812018/QD-T.JBND ngày 18 tháng 3 nm 2018 cüa UBND tinh Thanh Hod'.
11.4. Thin vi dwoc lua c/ion du 1w, quán lfl, kinh doanh, khai thác chi
Thrc hin dung các ni dung Ke^ hoch, Phuong an dä ducc phê duyt
và thirc hin nghTa vu kê khai np thu8 theo quy dnh cüa pháp lut; t6 chrc
quãn 1, kinh doanh, khai thác chçi theo quy djnh hin hành cüa Nhà nuâc.
Nhà d.0 tix tthng thu phãi hoàn thin M so v8 du tu xây drng, h6 so
ve s.:r dicing dt theo dung quy djnh hin hành cüa pháp 1ut; thrc hin diing quy
hoch duic cap cO thm quyn phê duyt, không dugc tix diêu chi xây drng
quan cüa chçx. Trong truô'ng hop diu chinh quy
coi nâi, che 1u bat lam m.t
hoach phâi báo cáo vâi UBND xd và Ban chuyn di mô hInh quàn l chg
huyn trInh UBND huyn chap thuQn mài dircic thic hin.
Dam báo an ninh trt tij, phông chng cháy no, v sinh an toàn thirc
ph.m, v sinh môi triRing và các quy djnh khác cUa Nhà nuâc; Cung cap day dü
din, nithc cho các ho kinh doanh ti chci và các djch vii khác nu có.
Thirc hin dung trInh tu quy djnh v giao dt, cho thuê dt, cap gi.y
chirng nhn quyn si'r ding dt, thirc hin da y dCi nghia vi tài chInh cüa ngithi sü
diing dt; st'r dung dt dung miic dIch, dung din tIch, dam bão môi trung và
chap hành các quy djnh khác cOa pháp 1ut dt dai.
Sau khi dua chçi vào hoat dng 6n djnh vic thu phi, 18 phi, giá thuê ki&
do chü du tu (doanh nghiêp hoc hop tác x) vâ các h6 kinh doanh tr thoà
thun nhm dam báo lçii Ich hài hoà giUa các ben de^ cüng nhau phát triên.
My dung phuong an kinh doanh, ni qui, quy ch8 hot dng cüa chcr rô
rang, cong khai, minh bach dn tat cà các h6 tiu thu'ong kinh doanh ti chci.
Sau khi tip nhn chçi chü d.0 tu (doanh nghip hoc hop tác xà) phâi t
chi'rc thirc hin phuong an du tu, cãi to (nu co) theo dung tin do^ dà duvc cap
có thâm quyn phê duyt. Nu vic thirc hin không dung phucing an phé duyt
-
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và thông dáp i'rng dtxqc tin do^ dAu tii Ban chuyn d,i mô hInh quân 19 chq
huyn së 1p M scr d6 nghj cp có thm quyn xir 19 theo quy djnh cüa pháp 1ut.
11.5. Gác ho kinh doanh 41i c1zt
Co trách nhirn h6 trçi, i:ing ho phi.rorig an chuyn d& d.0 tu, cài to chçi
de sóm ctua chg vào hoat dng; thi.rc hin di d6i và chuyn dn vi trI kinh doanh
mOi tai cha mri.
Các hO kinh doanh thrçc hu&ng các chInh sách uu däi cüa Nba nuOc, cüa
tinh Thanh Hóa.
Duçic uu tiên bo^ trI vi tri trong chçi rnci tuang i1ng vñ vi trI, ngành hang
kinh doanh tai chçi cO d8 tip tiic hoat dng kinh doanh (nu CO nhu câu).
12. Các ni dung khác
Trueing hop doanh nghip, hop tác xà lien danh thi nãng lirc nhà dâu tu
là tng nàng 1yc cüa các nhà du tu trong lien danh. Thóa thun lien danh phãi
quy djnh rO trách nhim cüa thành viên dung dU lien danh và trách nhim
chung, trách nhim riêng cüa tt'rng thành viên trong lien danh.
Diu 2. To chirc thuc hin:
Can cr các ni dung duçic phê duyt tai Diu 1 Quyt djnh nay, Ban
chuyn di chcr Dai, PhOng Kinh te^ và Ha Tng, Phông Tài nguyen và Môi
truOng, PhOng Tài chInh Ke^ hoach; PhOng Lao dng Thuang birth & Xã hi;
UBND xa Quãng Hãi và các don vi, cá nhân Co lien quan chju trách nhim triên
khai thrc hiên các bucc tip theo cüa quy trInh chuyn di chg Dai; dam bâo
dOng quy djnh hin hành cüa Nba nuóc và quy trInh chuyn di mô hInh quân
19, kinh doanh, khai thác chç trén dia bàn tinh Thanh Hóa ban hành kern theo
Quyt djnh s8 08/2018/QD-UBND ngày 19/3/2018 cüa IJBND tinh.
Dieu 3. Quy& dlnh nay có hiu 1rc thi hành ke^ tir ngày k9.
Chánh van phông HDND và UBND huyn, Trix&ng Ban chuyn di chg
Dai, Tnthng cac phOng: Kinh t8 Ha tang, Tài nguyen Môi truOng, Tài chInh-K
hoach; Lao dng Thuang binh & Xä hi; BI thu Dãng üy và Chi:i tjch UBND
X5 Quãng Hãi; và các don vi, Ca nhân có lien quan chju trách nhim thi hành
Quyt djnh nay.!.
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No'i nliân:
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Sâ Cong thrcing;

Thuing trirc Huyn üy (b/c);
Tht.thng trrc HDND; UBND huyn (b/c);
PhOng KTHT;TC-KH;Th-MT;LD-TB&XH;
UBND xR Quang Hal;
Li.ru VT.
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