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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH NINH B!NH 

QUY DNH 
V Quy trInh chuyn di mô hInh quãn 1, kinh doanh, 

khai thác chcr trên dja bàn flnh Ninh BInh 
(Kern theo Quyêt d/nh so  35  /2019/QD-UBND ngàyo3thángio nàrn 2019 

cia Uy ban nhán dan tinh Ninh Bin/i) 

Chiro'ng I 
QUY D!NH  CHJJNG 

Diu 1. Phm vi ctiêu chinh và dôi tu9ng áp diing 

1. Pham vi diu chinh: Quy djnh nay quy djnh v Quy trInh chuyn dôi mô 
hInh quàn 1)2, kinh doanh, khai thác d& vói các chc trên dja bàn tinh Ninh BInh 
dang hot dng do Nhà nhic du tu vn hoc Nhà nuâc h trV von dâu tu xây 
dçrng, sang mô hInh doanh nghip hoc hcip tác xà quãn 1)2 kinh doanh khai thác. 

2, Di tuo'ng ap ding: Ca quan quân 1)2 nhà nuó'c, doanh nghip, hçip tác 
xã và các tt chirc, cá nhân có lien quan dn vic chuyn di mô hInh quân 1)2, 
kinh doanh, khai thác chç. 

Diu 2. Nguyen tc chuyn aol 

1. Qua trInh chuyn di rnô hInh quán 1)2, kinh doanh, khai thác chç phài 
dam bào cong khai minh bach theo k hoch dã duçc cp có thm quyn phê 
duyt nhm dam bào n djnh xã hi và phii hçp vi trInh d phát trin kinh tê xã 
hi cüa dja phuo'ng. 

2. Vic chuyn di mô hInh quãn 1)2, kinh doanh, khai thác chç phái dam 
bào ch do, quyn lçii cta ngui lao dng thuc ban quàn 1)2 chq hoc t quân 1)2 
chç và quyn lcd cüa t chCrc, h gia dInh, cá nhân dang kinh doanh ti chç. 

3. Chuyn di mO hInh quàn 1)2, kinh doanh, khai thác chçi phài dáp üng 
du?c yêu cu quân 1)2 nhà nurc, tInh hiu qua v mitt kinh t và xã hi cüa các 
chg sau chuyn di mô hInh quàn 1)2. 

4. Dôi vOi ch hang 1 thuc thm quyn quàn 1)2 c.ia Uy ban nhân dan 
tinh, giao quyn cho Uy ban nhân dan cp huyn noi Co chç thirc hin quy trinh 
chuyn di mô hInh quàn 1)2, quán 1)2, kinh doanh chçi nhu di vOi chç hang 2 và 
hang 3 nhu'ng Phuang an chuyn di phài duc Sâ Cong Thucing thâm djnh, 
trInh Uy ban nhân dan tinh phé duyt. 

5. Chg duçc chuyn di mô hInh quàn 1)2, kinh doanh, khai thác phài dam 
báo các diu kiên sau: 

Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 



a) Chçi nm trong Quy hoach Phát trin mng luâi chçi dã duçc Uy ban 
nhân dan tinh phê duyt. 

b) Duçc djnh giá tài san, tài chInh theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

c) Dã duçic xác djnh vi trI, phrn vi dt chq d có th tin hành các thu tiic 
thuê dat theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diêu 3. HInh thuc chuyên di, phtro'ng thfrc áp ditng 

1. HInh thüc chuyn di mô hInh quãn 1, kinh doanh, khai thác chg, 
gôm: Giao hoc du thâu 1xa ch9n doanh nghip hoc hap tác xã kinh doanh 
khai thác cha. 

a) Di vói chq thuc khu virc thành ph& thj trn và chç thuc dja bàn xã 
có tr 200 h kinh doanh c djnh trô len: Ap dng hInh thirc du thu dê 1ira 
ch9n doanh nghip hoc hap tác xã kinh doanh khai thác chç. 

b) Di vi các chg con 1ti: Co th áp diing hInh thrc giao hoc du thu 
1ira ch9n doanh nghip hoc hap tác xâ dii näng 1rc, diêu kin d tiêp nhn quàn 
1, kinh doanh, khai thác chq. 

2. Phuong thirc áp ditng chuyn di mô hInh quân 1, kinh doanh, khai 
thác chçy, gm: Chuyn di không gn vói chuyn quyn s& hcru tài san chg hoàc 
chuyn dM gn vâi chuyn quyn s hfru tài san chg: 

a) Tnrng hap chuyn di mô hInh quàn 1, kinh doanh, khai thác chçi 
không gtn vâi chuyn quyn s& hUu tài san chg: Doanh nghip hoc hap tác xã 
duçc giao hoc trüng thu kinh doanh, khai thác chçi du?c giao sir dçing tài san 
cho có thai han; chi duac süa chüa, duy tu d duy trI hot dng cüa chci theo 
Phuong an duçc cp có thtm quyn phê duyt. 

b) Các chç chuyn di môi hInh quàn 1, kinh doanh, khai thác có giao dt 
và gtn vâi chuyn quyn so huu tâi san chg phâi áp diing hInh thirc dâu thâu dê 
lira chon doanh nghip hoc hap tác xä kinh doanh, khai thác chg. Doanh nghip 
hoc hap tác xã trüng thu duçc quãn 1,2 chç gn vOi chuyên quyên sO hQ'u tài 
san chç, duçic thuê dt theo quy dnh cüa pháp 1ut. 

Chirongil 
QUY TRINH CHUYEN DOI 

Diu 4. Các bu'óc thtyc hin chuyén di mô hlnh quãn 1, kinh doanh, 
khai thác cho 

1. Thành 1p Ban Chuyn di chg. 

2. Xây dçrng, thm djnh, phê duyt K hoach chuyn di chç. 
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3. Xây dçrng, thAm djnh, phê duyt Phuong an chuyn di chci. 

4. Cong khai Phuang an chuyn di chg. 

5. T chirc giao hotc du thu lira ch9n doanh nghip hotc hgp tác xä 
kinh doanh, khai thác chç theo Phuang an chuyn dM chg dã ducic cp có thm 
quyn phê duyt. 

6. Phé duyt I(t qua du thu hra ch9n doanh nghip hotc hçip tác xA 
quail i, kinh doanh, khai thác chç. 

7. Quyt djIIh giao doanh nghip hoc hçrp tác x kinh doanh, khai thác 
chg; hoc k k& hçip dng vâi nhà du tu theo quy djnh. 

Diu 5. Ban Chuyên dôi chq 

1. Ban Chuyn dôi chç do Chü tjch Uy ban nhân dan cap huyn quyt 
dnh thành lip; gm: Trithng ban là Chü tjch tJy ban nhân dan hoc Phó Chü 
tjch Uy ban nhân dan cp huyn; Phó Trithng ban thurng tr1rc là Trithng phông 
Kinh t/Kinh th và Ht thng; các thành viên gm di din lãnh do: Van phông 
Hi dng nhân dan và T.iJy ban nhân dan cp huyn, các phông: Kinh t/ Kinh tê 
và Ht tang, Quân 1 do thi (do'i vài thành pM), Tài chInh - Ké hoch, Tài 
nguyen và MOi trung, Lao dng - ThuGng binh và Xã hi, Chü tjch Uy ban 
nhân dan cp xã có chç chuyn di, Trueing Ban quân l chçi duçic chuyn di 
và lãnh dto các phông, ban, dun vj thuc Uy ban nhân dan cp huyn, cp xã có 
lien quan. 

2. Nhim vi cüa Ban Chuyn dôi chq. 

a) Tham rnu'u cho Uy ban nhân dan cp huyn d xut K hoch chuyn 
di chçy trên dja bàn giai dotn 5 nãm, gfri S Cong Thucrng thm djnh, tng hçip, 
trInh Uy ban nhân dan tinh phê duyt. Can cü vào K hoch chuyn di mO hInh 
quân l chci cüa toàn tinh, xây dirng K hoch chi tit chuyn di tüng ch trên 
dja bàn, trInh Uy ban nhân dan cp huyn phê duyt. 

Hang näm, tham muii cho TiJy ban nhân dan cp huyn t chrc rà soát vic 
thirc hin K hoch chuyn di chg trên dja bàn, gir1 kt qua v S Cong Thuung 
d tng hçip, trinh Uy ban nhân dan tinh xem xét diu chinh, b sung Ke hoach 
chuyn dM chg cüa toàn tinh. 

b) Xây dirng Phuang an chuyn di chg theo K hoch dä dugc phê 
duyt; trInh Uy ban nhân dan cp huyn phé duyt Phuo'ng an dM vói chçi htng 
2, cho hang 3 sau khi có kin thng nht cüa So Cong Thuong; tham muu, báo 
cáo Uy ban nhân dan cp huyn d nghj SO Cong Thucing thâm djnh, trInh Uy 
ban nhân dan tinh phê duyt Phuong an di vOi chq hang 1 trên dja bàn. 
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c) Thông báo cong khai K hotch, Phrong an chuyn dôi chçi dâ duçic 
cap có thm quyn phê duyt. 

d) Trin khai, t chüc thirc hin Phi.rcng an chuyn di ch 

Di vi chç chuyn di thi.rc hin hInh thrc du thu: Xây dirng, trinh Uy 
ban nhân dan cp huyn phé duyt K hoch du thu quãn 1 chg; t 

chirc dâu thâu 1ira ch9n doanh nghip hoc hcp tác xã quán 1 chci; trInh Uy ban 
nhân dan cp huyn k kt hçip dng giao nhn thu quàn 1 chci vii doanh 
nghip hotc hçp tác xã trüng thu. 

Di vó'i chç chuyn di thirc hin hinh thirc giao: CFiÜ trI, phi hç'p vi 
các co quan có lien quan 1p h so, trinh Uy ban nhân dan cp huyn ban hành 
quyt dnh giao doanh nghip hotc hçp tác x quàn 1 chç'; don dc Co quan, 
don vj dang quàn 1 ch thrc hin bàn giao ch cho doanh nghip ho.c hp tác 
xä dugc giao quàn 12. 

d) Tuyên truyn, giâi thIch, giài dáp các chü truong, chinh sách có lien 
quan dn cOng tác chuyn di mô hInh quãn 1, kinh doanh khai thác chç; cung 
cp thông tin, h so, tài Iiu cho các nhà du tu và các di tuçng khác có nhu 
cu tim hiu d tham gia quàn 1 chg. 

d) Chi dto, hithng dn và kim tra Üy ban nhân dan cp xä trin khai thrc 
hin quy trInh chuyn di mO hInh quãn l, kinh doanh, khai thác chg; thng hçip 
kt qua thirc hin và các khó khàn, vuó'ng mc ('ne'u co), báo cáo Üy ban nhân 
dan cp huyn d xir 1 theo thm quyn hoc gui S Cong Thuong tng hçp, d 
xut, báo cáo Uy ban nhân dan tinh xem xét, giài quyt di vói các vn d vt.rçxt 
thm quyn. 

e) Xây dirng dir toán kinh phi hot dng hang nãm phiic vii cOng tác 
chuyn di mO hinh quán 1, kinh doanh, khai thác chç trén dia  bàn, trInh cp có 
thm quyn phé duyt. 

3. Tru'ng Ban Chuyn di chq sir diing con du cüa Uy ban nhân dan c.p 
huyn, Phó Truâng ban thithng trixc sü diing con du cüa Phông Kinh t/Kinh té 
và Ht tng trong cOng tác thuc phm vi trách nhim ducc giao. 

4. Thành viên Ban Chuyn di ch lam vic theo ch d kiêm nhim và 
duçc su di.ing phuong tin, trang thi& bj cüa co quan d thrc hin các nhim v 
duçc giao. 

Diu 6. Xây ding, phê duyt, cong b K hoch chuyên dôi chq 

1. Uy ban nhân dan cp huyn d xut K hoich chuyn di ch? trén dja 
bàn giai don 5 nãm, gui Sâ COng Thuong. 
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2. Sà Cong Thuong thm djnh, tng hçip, trInh TJy ban nhân dan tinh ban 
hành Ké hoch chuyên di mô hInh quàn 1 kinh ch trên dja bàn tinh giai dotn 
05 nàm. Hang näm, rà soát vic thirc hin I( hotch cüa các dja phuang, trInh 
Uy ban nhân dan tinh xem xét diu chinh, b sung cho phü hçip. 

3. Can cir vào K hoch chuyn di mô hInh quân 1 chç trên dja bàn tinh 
giai doan 05 nãm, Uy ban nhân dan cp huyn xây dirng K hoch chuyn di 
chi ti& di vii t1rng chc trên da bàn. 

Chm nhât 07 (bay) ngày k tü ngày K hotch chuyn di chi tit duçc 
cap có thm quyn phê duyt, Ban chuyn di chci cong b cong khai trên các 
phu'ang tin thông tin di chüng, trên trang thông tin din tü cp huyn, cp xä; 
niêm yt ti trii s& cüa Uy ban nhân dan cp huyn, tr s Uy ban nhân dan cp 
xã nai có chç chuyn di và Tr si ban quàn 1 chçi d các t chüc, cá nhân lien 
quan bi&, thrc hin. 

Diu 7. Xãy diyng, thm djnh, phê duyt Phtro'ng an chuyên dôi chçr 

1. Phuong an chuyn di chç do Ban Chuyn dM chç 1p. Ban Chuyn 
di chç có th giao cho Uy ban nhân dan cp xã hoc thuê dan vj tu vn xây 
dgrng Phuang an chuyn di chci. Chi phi thuê don vj tu vn trIch tü kinh phi 
chuyn di mô hInh chg cüa dja phuong. 

2. Ni dung Phuang an chuyn di chp' 

a) Can cir pháp l. 

b) Thông tin v hin trng chç: Thông tin v thành lQtp chc, kern theo h 
so (ne'u co); thông tin v dt dai, kern theo h so (né'u co); quy mô xây dirng chg 
tru'ôc khi chuyn di, kern theo h so (ne'u co); h so v cong nçi; báo cáo quyêt 
toán hotc báo cáo tài chInh, s sách tài lieu thu chi cüa ch sau khi dã thrc hin 
kim kê, dánh giá xác dinh giá trj toàn b tài san, ngun vn dã dâu tu và cOng 
no cüa cho tai thi dim kirn kê. 

Danh sách lao dng thuc Ban quán l chçr ti th?ii diem chuyên dôi mô 
hInh quàn 1, kinh doanh khai thác chg có xác nhtn cüa dai  din Ban quãn 1 
chçi, chInh quyn dja phuong fbi có chg (bao gom các thông tin.' Ho Va ten; 
nám sinh; dia chi,' chi'c vu,' th&i gian hcip dng lao d5ng; các thông tin khác,). 

Danh sách các thuang nhân kinh doanh thung xuyên ti chq ('cac thito'ng 
nhán có thai gian kinh doanh lien tuc tai chçr tIr 06 tháng tró' len tInh den thai 
diem tá chtc ly j kiê'n Phu'o'ng an chuyen di chcr,) có xác nhn cia dai  din 
Ban quân 1 ch, chInh quyn dja phuang noi có chg (bao gôm các thông tin.' 
HQ và ten; a'ia  chi nai sinh sdng; nhóm ngãnh hang kinh doanh; các thông tin 
khác có lien quan). 
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c) Xác djnh birth thCrc, phuang thüc chuyn d& chq: 

Xác djnh hInh thirc chuyn di: Du thu hotc giao. 

Xác djnh phu'ang thtrc áp ditng chuyn di: Chuyn dôi không gàn vâi 
chuyên quyên si hUu tài san cho hoc chuyên dôi gän vâi chuyên quyên s hü'u tài 
san chç. 

d) Phuo'ng an quán 1, sr ding dt dai: Xác djnh vj trI, phtm vi ranh gith 
dat chçi sau khi chuyên dôi. Dôi vâi chç thrc hin phuang an di di sang vj trI 
khác hoc m rng dat chçi tai  vj trI cii theo Quy hoach, Kê hoach s1r diing dat cap 
huyên Xac dinh vi tn khu dat di dcn cho (vi tn cho' mo'i) hoàc ranh gicn mci rông 
dat chç vâ xin kiên chap thun chü tru'cing cüa cap có thâm quyên tru'âc khi 1p 
Phuang an chuyên dôi chci; khái toán chi phi bôi thuông giâi phóng mt bang, ho 
trg tái djnh Cu (neu co) và dir kiên tiên si.r diing dat. 

e) Phucing an tip nhn, b tn, sp xp giãi quyt ch d cho ngtthi lao 
dng thuc Ban quân l ch: Ngithi lao dng thuc Ban quán l chq chuyên dôi, 
nêu có nhu câu tiêp tiic lam viêctai chg sau chuyên dôi phâi dugc doanh nghip 
hoäc hop tác xã tiêp nhân, sap xêp viêc lam, báo dam các chê d, quyên lqi lien 
quan theo quy djnh cüa pháp lut ye lao dng. 

f) Phucing an di chuyên, dâu tu câi tto, nâng cap, xây dçrng iai  chçi  tai  vi 
trI cii 

H sa thi& k sa b theo quy djnh v du tu xây dirng, gm các ni dung 
chInh: Quy rno, ni dung dâu tu xây di.rng chçi; loai  và cap cong trInh; so luçing, 
din tIch diem kinh doanh; so ltrç'ng, din tIch ki ôt ban hang trong chçi và các 
thông tin can thiêt khác. 

Du kin tng vn du tu, ngun vn du tu; thai han,  tin d dâu tu xây 
dirng; phucing an bô trI chçi tam (neu co). 

g) V phucing an xir 1 tài san, cong ng 

Cong nçi (nê'u co): Thirc hin thanh 1)2 giüa các ben có lien quan theo quy 
djnh cüa pháp 1ut. 

Trirông hçip chçi thirc hin phuo'ng an du tu nâng cap, câi tao,  ma rng 
tai vi tn cha dang hoat dông theo quy hoach Gia tn danh gia lai tai san chci 
duçc dua vào tong von dâu tu dii an de to chüc hra ch9n doanh nghip hoc hçip 
the xã quân 1)2 chçi; giá trj dánh giá lai  tài san nay dc 1p vOi chi phi dâu tu nâng 
cap, cai tao  ch, chi phi giâi phóng mt bang ('neu co,). Truang hçip giá trjdánh 
giá lai  tai san do Nba nuac dâu tu hoc h trçi dâu tu xây drng ch? ban dâu thI 
duçic np ye ngan sách nha nuac theo quy djnh. 

Tru&ng hçip di vai chq duçic dAu tu tü các ngun vn h trV không hoan 
lai: Truâckhi phê duyêt Phucing an chuyên dOi chçi, Ban Chuyên dôi chçi có van 
ban gui den chü dâu tu dir an dê chü dâu tu có )2 kiên ye phucing an x1r 1)2 tài san. 
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h) Kinh phi 1p Phuang an chuyn di chq: Tr nguôn ngân sách cp 
huyn và các ngun huy dng hçip pháp khác. 

i) Phuang an quân 1 chçi sau chuyn di, gm: Phi.iang an b trI, sp xp 
ngành hang kinh doanh; phuang an phOng cháy chüa cháy; phuang an dam bâo 
v sinh môi trung; phu'ang an dam báo v sinh an toàn thirc phm; phtrang an 
quân 1 ye giá, xuât xir hang hóa tai  ch?; phuang an bão v hang boa và các ni 
dung khác có lien quan theo quy djnh cüa pháp 1ut; phuang an thu tui giá djch 
viii sir ding din tIch ban hang tai  cha, thu t1r vic khai thác các djch v khác. 
Giâi quyêt dôi vi nhtrng hçp dng thuê dim kinh doanh con thai han. 

k) Dir kin thai gian quàn 1, kinh doanh, khai thác chçi. 

1) D xut Co ch chinh sách h trçY vic chuyn di mô hInh quân 1, kinh 
doanh khai thác chçi theo quy djnh cüa Nhà nuóc trong linh vrc dâu tu xây drng 
và quãn 1 chg. 

m) Trách nhim, nghia vu, quyn igi cüa don vj dang quán 1 chg; cüa 
doanh nghip, hgp tác xâ tip nhn quân ! chg; cüa chInh quyn dja phuong có 
chg trén dja bàn; cüa các t chrc, thuong nhân kinh doanh, Ca nhân có lien quan 
dn vic chuyn di mô hInh quãn 1, kinh doanh khai thác chg. 

n) Các ni dung khác (neu co). 

3. Truc khi trInh cp có thm quyn thm djnh, phê duyt Phuong an 
chuyn di chc, Ban Chuyn dM chg có trách nhim: 

a) Thông báo cong khai Dir thâo Phuang an chuyn di chg trên các 
phuang tin truyn thông dai  chüng  tai  dja phirang, tai  chg dugc chuyên dôi cho 
các thuong nhân kinh doanh trong chg và nhân dan trên dja bàn dugc biêt. 

b) T chirc 1y kin dng thun (bang phiu) cüa các thuang nhân kinh 
doanh thu?ng xuyen tai  chg: 

Ni dung co bàn cüa Phiu 2 kin: Tiêu d Phiu kiên; ten chg; ten h 
kinh doanh; ngành hang dang kinh doanh buôn ban; kiên dông hoc không 
dng vi dir tháo Phu'ang an chuyn di chg; k xác nhn cüa hai ben (ben to 

chtc lá'yphiê'u và ben trá lO'iphiê'u); ngày, thang, näm tO chirc lay phiêu. 

Co quan, don v dugc giao xây dirng Phuong an chuyn di ch? chü trI, 
phi hçip vOi các cci quan, don vj có lien quan t chtrc lay Phiêu kiên và Co 
trách nhim giâi dáp các kin, kin nghj cüa các h tiu thuang; neu vuot thâm 
quyn d nghj cp có thm quyn xem xét, giài dáp. 

Phuong an chuyên dOi chg phâi dat  sir dông thun tôi thiêu 70% tong ,sô 

h kinh doanh thung xuyên trong chg. Nu sau 03 ba) thn to chü'c lay kiên, 
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s h kinh doanh ththng xuyên trong chç dng thun vâi Phucing an chuyn di 
chçi không dtt tôi thiu 70%, Ban Chuyn di cha báo cáo, d xut Chü tjch Uy 
ban nhân dan cp huyn (do'i vó'i chçr hgng 2, cho' hgng 3), Uy ban nhân dan cp 
huyn báo cáo, dê xuât Chü tch Uy ban nhân dan tinh (dói vó'i chci hgng 1). 

4. Thm djnh, phê duyt Phuong an chuyn dôi chq 

a) Uy ban nhân dan cp huyn thng hp tài 1iu lien quan, gCri Si Cong 
Thucing thâm djnh, trinh Üy ban nhân dan tinh phê duyt Phuang an chuyn 
dôi chg htng 1 trên dja bàn. 

b) Ban Chuyn di chçy thm djnh, trInh Uy ban nhân dan cp huyn phê 
duyt Phuong an chuyên dôi chçi hang 2, chç hang 3 trên dja bàn sau khi có 
kin thng nht cüa S Cong Thtrong. 

c) Nôi dung thm dinh Phuong an chuyn di chq bao gôm nhtrng ni 
dung co bàn cüa Phuong an chuyn dôi chç. 

Diêu 8. Cong khai Phirong an chuyn di chçr 

1. Chtm nhât 05 (nám) ngày sau khi Phi.rong an chuyn di chçi duçc cp 
có thrn quyn phé duyt, Ban Chuyn di chç phãi thông báo cong khai trên 
trang thông tin din tü' cüa Uy ban nhân dan cp huyn; cOng b trén Dâi Phát 
thanh và Truyên hInh Ninh BInh ti thiu 03 kST lien tip; Cong b cong khai ti 
tru si Uy ban nhân dan cp xa có chq chuyn di và ti Ban quán 1 chg d các 
doanh nghip, hçp tác xã, h kinh doanh, cá nhân có lien quan bit, thirc hin. 

2. Thô'i hn thông báo cOng khai và cung cp h so là 15 ngày lam 
vic k tü ngày Phuong an chuyn di chçi dugc phê duyt. 

Diêu 9. To chfrc du thu cI 11ia ch9n doanh nghip, hçrp tác xã quãn 
1, kinh doanh, khai thác chçr 

1. Viêc t chüc lua chon nhâ du tu ducic thirc hin sau khi Phuo'ng an 
chuyn di chçi duçic cp có thm quyn phé duyt. 

2. Uy ban nhân dan cp huyn là ben mi thu d th chrc hra ch9n nhà 
du tu theo quy djnh. 

3. Uy quyn cho Uy ban nhân dan cp huyn dam phán k kt hçxp dng 
vri nhà du tu theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

4. Quy trInh, thu tçic và kim tra v du thtu 

Quy trInh, thu tiic và kim tra v du thu d 1ira ch9n doanh nghip, hcp 
tác xã quàn 1 chçi thçrc hin theo quy djnh cüa Lut Du th.0 ngày 26 tháng 11 
nàm 2013, Nghj djnh s 63/2014/ND-CP ngày 26 tháng 6 nàm 2014 cüa ChInh 
phü quy dijnh chi ti& thi hành mt s diu cüa Lut Du thu v 1ira ch9n nha 
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thu, Nghj dnh s 30/2015/ND-CP ngày 17 tháng 3 nàm 2015 cüa ChInh phü 
quy djnh chi tiêt thi hành rnt so diéu cüa Lut Dâu thu v 1ira ch9n nhà du tu 
và các quy dinh khác cüa pháp 1ut có lien quan. 

Diu 10. Giao doanh nghip, liçrp tác xã kinh doanh, khai thác chçr 

1. Vic giao doanh nghip hoc hçip tác xâ quân 1, kinh doanh, khai thác 
chçchi thirc hin dôi vâi chçi chuyên dOi mô hInh quán 1 không gtn vth chuyn 
quyên s htru tài san chçi, sau khi Phuang an chuyn di chç ducic dtp có th.m 
quyên phê duyt. 

2. Ban Chuyn di chç chü trI, phi hçp vói các cci quan có lien quan tp 
hçip ho sa giao chçi cho doanh nghip hotc hçp tác xã quàn l, kinh doanh khai 
thác, báo cáo Chü tjch Uy ban nhân dan cp huyn. 

3. Chü tjch TJy ban nhân dan cp huyn can cir h sa giao chg cho doanh 
nghip hoc hçip tác xã, xem xét ban hành quyêt djnh giao doanh nghip ho.c 
hçp tác xã quân l, kinh doanh, khai thác chg. 

4. Can cir Quyt djnh cüa Chü tjch Uy ban nhân dan cap huyn, Ban 
Chuyn di chci chi dto và giám sat ca quan, dan vj clang quán 1 chci thirc hin 
bàn giao ch và 1p biên bàn bàn giao tài san, các tài 1iu pháp l lien quan cho 
doanh nghip hoc hçip tác xä drn7c giao quán 1 chçi. 

Diêu 11. Quyêt dlnh  cong nhn doanh nghip, hqp tác xã quãn 1 chçr 

1. Sau khi có k& qua hra ch9n hoc giao doanh nghip, hçip tác xâ tiêp 
nhn quàn 1 chci theo quy djnh, Ban Chuyn dôi chg có trách nhim tOng hçip, 
trInh Uy ban nhân dan cp huyn ban hành quyêt dnh cong nhn doanh nghip, 
hçTp tác xã quàn l chci. 

2. Ni dung Quyt djnh gm: 

a) Ten doanh nghip, hgp tác xã quàn 1 chq. 

b) Ni dung co bàn cüa Phuang an chuyn dôi ch?. 

c) Quyn lçii, trách nhim, nghia v11 cüa các ben lien quan. 

d) Tt chrc thuc hiên. 

ci) Xir l vi phm nu doanh nghip, hçp tác xã khOng thirc hin dung 
phucing an cia dugc phê duyt. 

Chu'o'ng III 
TO CHUC THIJ'C HIN 

Diu 12. Trách nhim cüa các s&, ban, ngành, Uy ban nhãn dan cp 
huyn, Uy ban nhân dan cap xã và các dan v có lien quan 

1. SiCôngThuang 
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a) Chü trl, phi hap vth các si, ban, ngânh cüa tinh phi bin, hiing dan, 
kiêm tra, don dôc cac ngânh, Uy ban nhân dan cp huyn trin khai to chüc thirc 
hin Quy djnh nay; tong hap, báo cáo Uy ban nhân dan tinh kt qua trin khai t 
chirc thirc hin Quy djnh theo djnh kS'  hoc d,t xut. 

b) Chü trI, phi hçip v&i các cp, các ngành có lien quan giài quyt nhüng 
van dê phát sinh tü vic thrc hin quy trInh chuyn di mO hInh quãn 1, kinh 
doanh, khai thác chq thuc thm quyn giãi quyt cüa Si Cong Thuang. 

c) Phi hap vi các cap, các ngành có lien quan giâi quyt nhU'ng vn d 
phát sinh tr vic thirc hin quy trInh chuyên di mO hInh quãn 1, kinh doanh, 
khai thác chç thuc thm quyn giâi quyt cüa các cp, các ngành da phuang. 

d) Kin nghj Uy ban nhân dan tinh quyt djnh chm dirt quyn quàn 1, 
kinh doanh, khai thác chç ciia doanh nghip hoc hap tác xã khi không thirc 
hin dung Phuang an quàn l, kinh doanh, khai thác chg hoc thirc hin không 
dung Quy& djnh giao quán 1, kinh doanh, khai thác chq cüa cp có thâm 
quyên. 

d) Chu trI, phi hap vi tJy ban nhân dan cp huyên và các dan vj lien 
quan xây drng K hoach  chuyn di mô hInh quân l chc trên dja bàn tinh giai 
dotn 05 nàm, trInh Uy ban nhân dan tinh xem xét, phê duyt. 

e) Chü trI, phM hap vi các dan vj có lien quan tip nh.n, thm djnh, 
trInh ChÜ tjch Oy ban nhân dan tinh phé duyt Phuang an chuyn dôi chç htng 
1; có kin v Phuong an chuyn dM chg hang 2, chg hang 3. 

2. Sâ Tài chInh 

a) Hithng dn Uy ban nhân dan cp huyn trInh tr, thu tVc  và phuong 
pháp xác djnh ngun hinh thành, dánh giá 1i toàn b giá trj tâi san, nguôn von 
dà du tu, cong ng cUa chci ti thñ dirn chuyn di. 

b) Phi hap vôi các s, ngành: huóng dn vic xü 1 tâi san, ngun vn 
khi thrc hin vic chuyn di; kim tra, giám sat hoit dng cüa doanh nghip 
hotc hap tác xã quàn 1 chg. 

3. Sy K hoach và Dâu tu 

a) Huó'ng dn vic t cht'rc du thu, 1ira ch9n nba thu xây dirng, quàn 1 
kinb doanh khai thác ch theo quy djnh hin hành. 

b) Hithng dn co ch, chInh sách uu dãi du tu v 1mb virc du 
tu kinb doanh khai thác chç. 

c) Hu&ng dn trInh tir, h so dãng k thành 1p doanh nghip hotc hap tác 
xã hoat dng trong lmnh virc chç theo thâm quyên. 
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4. S Tâi nguyen và Môi truO'ng 

a) ChU trI phi hçip vó'i các sâ, ngành, Uy ban nhân dan cp huyn thm 
djnh thirc trng sir diving dt vâ huàng dn trInh t1r thu tic cho thuê dt du tu 
xây drng, quãn 1 chçi, trInh Uy ban nhân dan tinh theo quy djnh. 

b) Chü trI phM hçp vth các so', ngânh lien quan, Uy ban nhân dan cp 
huyn thuc hin cong tác kiêm tra, quân 1 nhà nuo'c v mOi trithng ti các chçi. 

5. So' Xây dirng 

a) PhOi hcp vo'i Uy ban nhân dan cp huyn xem xét sir phü hçip cüa các 
chc thirc hin vic chuyên dM mô hInh quân l chçi vo'i các quy hoach do thj, 
quy hoch xây dirng có lien quan; phôi hçp vOi các dcm vj cung cp các thông 
tin ye quy hoach do thj, quy hoch xây dirng khi có yêu cu. 

b) Huâng dn áp diing thirc hin tiêu chun quc gia TCVN 9211:2012 
Chçy - Tiêu chuân thiët kê theo chirc näng, nhim v1i phü hçip vo'i các quy dnh 
cüa pháp 1ut. 

6. Các so', ngành lien quan can ctr chirc näng, nhim v11 phi hçxp, triên 
khai thrc hin Quy djnh nay. 

7. Uy ban nhân dan cp huyn 

a) Chi do các ca quan chuyên mOn thuc Uy ban nhân dan cp huyn và 
Uy ban nhân dan cp xã trin khai t chüc thrc hin nhUng ni dung cOng vic 
thuc thm quyn cüa Uy ban nhân dan cp huyn v thirc hin quy trInh chuyn 
di mO hInh quãn 1, kinh doanh, khai thác chg. 

b) Chü trI, phi hçip vo'i các so', ban, ngành có lien quan giâi quyt nhüng 
van d phát sinh tü vic thirc hin quy trInh chuyn diii mô hInh quân 1, kinh 
doanh, khai thác chçi thuc thm quyn giãi quyêt cüa rnInh. 

c) Phi hçp vo'i các so', ban, ngânh có lien quan giâi quyt nhU'ng vn d 
phát sinh tü vic thrc hin quy trInh chuyn di mô hInh quãn 1, kinh doanh, 
khai thác chi thuc thm quyn giái quyt cüa các so', ban, ngành cüa tinh. 

d) Theo dOi, kim tra, don dc các phOng, ban, dan vj trirc thuc I.Jy ban 
nhân dan cp huyn và Üy ban nhân dan cp xã trin khai to chuc thrc hin quy 
trInh chuyn di mô hInh quãn 1, kinh doanh, khai thác chçi; tOng hçip báo cáo 
Uy ban nhân dan tinh, So' Cong Thi.rang kt qua trin khai t chuc thirc hin 
Quy dnh o' dja phuong theo djnh kST hoc dt xuât. 

d) Quyt djnh chm dirt quyn quãn l, kinh doanh khai thác chci cüa 
doanh nghiêp hoc hçip tác xã quãn l, kinh doanh, khai thác chg khi khOng thirc 
hin dung phuang an quán 1, kinh doanh, khai thác chg ho.c thirc hin không 
dung Quyt djnh giao quãn l, kinh doanh, khai thác ch cüa Uy ban nhãn dan 
cp huyn. 
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e) Quyt djnh thành 1p và ban hành Quy ch ho?t dng cüa Ban Chuyn 
chi cüa dan vi mInh. 

f) Phê duyt: K hoch chuyn di chç thuc phm vi quàn 1; Phuang an 

chuyn di ch hang 2, chçy hang 3. D nghj Si Cong Thuong thm djnh, trInh 
Uy ban nhân dan tinh phé duyt Phuo'ng an chuyn chç hang 1. Quyt djnh giao 

doanh nghip hoc hçip tác xã quán 1 chg. K,2 kt hgp dng giao nhn thu 
quán 1 chçi vi doanh nghip, hçip tác xA trüng thu quán 1 chg. 

8. tJy ban nhân dan cp xã 

a) PhM hgp vi các don vj lien quan thrc hin có hiu qua cong tác tuyên 
truyn, giái thIch, vn dng thuong nhân kinh doanh t?i  chci và nhân dan tti dja 

phuang nhm to sir dng thuân, üng h cong tác chuyn di mO hInh quàn 1, 

kinh doanh khai thác cho. 

b) T chirc trin khai thirc hin K hoch chuyn di chq trên dja bàn, báo 

dam K hoch và chi do cüa Üy ban nhân dan cp huyn. 

c) PhM hçip vi các co quan chiirc näng cüa Uy ban nhân dan cp huyn 

bàn giao tài san, d.t dai cho nba du tu quàn 1, kinh doanh, khai thác ch. 

d) Phi hçip vii nhà du tu và các Co quan chirc näng cüa Uy ban nhân 

dan cp huyn kim tra hang boa lu'u thông trong chçi, bào dam cht luçmg; v 
sinh an toàn thirc phm; v sinh mOi tru?ng; phông cháy chQa cháy. 

9. Ban Quàn 1 cho 

a) Trin khai thirc hin dy dü các nti dung ti K hoch, Phuang an 

chuyn di chq duc cp có thm quyn phê duyt theo quy djnh. 

b) PMi hçip vi Ban Chuyn dM mô hInh chg tp hçip h so, tài 1iu có 
lien quan v chci duçic quãn 1 d xây dirng Phuong an chuyn di chc hoc 

cung cp cho co quan, don vj duçic giao nhim vii xây drng Phuong an chuyên 

dM cho. 

Diu 13. Ch báo cáo 

1. Doanh nghip, hgp tác xã duçc giao quãn 1 chg thirc hin báo cáo 
tInh hInh quàn 1, kinh doanh, khai thác chg theo djnh k' 6 tháng (triró'c ngày 

10 tháng 6), hang nàm (trzthc ngày 10 tháng 12) v Ban Chuyn dôi chg trên 

dja bàn. 

2. Các Ban Chuyn di chç g1ri K hoach, Phuang an chuyn dM chq dã 
duçyc phê duyt v Si Cong Thuo'ng; báo cáo tInh hInh, tiên d, két qua triên 
khai thirc hin Phuo'ng an chuyn di chg theo djnh k5' 6 tháng 'trzthc ngày 20 

thãng 6,), hang nãm (trzthc ngáy 20 thong 12) v S Cong Thuong d theo dOi, 

tng hçp, báo cáo Uy ban nhân dan tinh. 
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Diêu 14. Quy d1nh chuyên tiêp 

Chç thuc din chuyn di trong giai doan 2017- 2020 theo K hoach s 
43/KH - UBND ngày 14 tháng 4 nàm 2017 cüa Uy ban nhân dan tinh nhrng 
chua phê duyt Phuang an chuyn di s thirc hin theo Quy djnh nay. Các chç 
dang trong qua trInh chuyn di, d có Phuang an chuyn di chq duqc phê 
duyt truó'c ngày Quyt djnh nay có hiu 1irc s ducic thçrc hin các buóc con 1i 
theo Quyt djnh s 18/2012/QD-UBND ngày 13 tháng 7 näm 2012 cüa Uy ban 
nhân dan tinh v vic ban hành Quy dnh v quy trInh chuyn di mô hInh quãn 
1, kinh doanh, khai thác chç trên dja bàn tinh Ninh Blnh. 

Diêu 15. Sü'a dôi, b sung Quy dlnh 

Trong qua trInh t chirc thirc hiên, nu phát sinh khó khàn, vu'ng mac, 
các sâ, ban, ngành; Uy ban nhân dan các huyn, thành ph; Uy ban nhân dan các 
xã, phithng, thj trn phân ánh kjp thôi v S Cong Thucmg d tng hçip, báo cáo 
Uy ban nhân dan tinh xem xét sira di, b sung cho phü 
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