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QUY CHẾ 
Về việc di chuyển, sắp xếp các cơ sở sản xuất 

Tiểu thủ công nghiệp và quản lý các khu Tiểu thủ công nghiệp 
tập trung trên địa bàn thành phố Lào Cai 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 260/2009/QĐ-UBND 

ngày 13 tháng 4 năm 2009 của UBND thành phố Lào Cai) 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Quy chế này quy định 

1. Việc di chuyển, sắp xếp đối với các cơ sở sản xuất Tiểu thủ công nghiệp (TTCN) đã được cấp 

đăng ký kinh doanh hiện đang sản xuất trong các khu dân cư nội thị của thành phố Lào Cai. 

2. Trình tự di chuyển, sắp xếp cácsở sản xuất TTCN vào các khu sản xuất tập trung của thành phố 

Lào Cai. 

3. Quản lý các hoạt động của các cơ sở sản xuất TTCN tại các khu sản xuất tập trung của thành phố 

Lào Cai. 

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Là các cơ sở sản xuất TTCN được di chuyển sắp xếp đến xây dựng xưởng sản 

xuất kinh doanh trong diện tích mặt bằng các khu TTCN tập trung do UBND thành phố Lào Cai quản lý. 

2. Đối tượng áp dụng: Gồm tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh TTCN trong quá trình hoạt động 

gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, cơ quan, trường học... thuộc diện phải di chuyển vào khu sản xuất 

tập trung, gồm: 

- Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, TTCN vừa và nhỏ; 

- Các hợp tác xã, các cơ sở sản xuất TTCN (tư nhân hoặc nhóm hộ gia đình). 

Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1 

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC DI CHUYỂN SẮP XẾP 

Điều 3. Các cơ sở phải di chuyển, sắp xếp vào các khu TTCN tập trung là các cơ sở đang làm ảnh 

hưởng đến những vấn đề sau 

1. Gây ô nhiễm môi trường: Về tiếng ồn, rác thải, nước thải, khí thải độc hại, làm ảnh hưởng đến khu 

dân cư, cơ quan, trường học... liền kề. 

2. Gây mất an toàn giao thông do khi sản xuất, gia công hàng hóa chiếm dụng hành lang, hè phố, 

đường phố. 

3. Không đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ. 

4. Do mặt bằng hẹp, có nhu cầu mở rộng xưởng sản xuất và việc mở rộng sản xuất có ảnh hưởng đến 

những vấn đề nêu tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 - Điều 3 Quy chế này. 

Điều 4. Thủ tục di chuyển 



1. UBND các xã, phường có các cơ sở sản xuất TTCN cần phải di chuyển phối hợp với phòng Kinh 

tế của thành phố kiểm tra, rà soát, thống nhất danh sách các cơ sở cần phải di chuyển (có biên bản thống 

nhất). Sau khi có danh sách dự kiến di chuyển, UBND các xã, phường có liên quan tổ chức họp với tổ 

trưởng các tổ nhân dân có các cơ sở phải di chuyển để xét duyệt danh sách; trình UBND thành phố xét 

xuyệt. Phòng Kinh tế phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố căn cứ vào quỹ đất các 

khu TTCN tập trung của thành phố tổng hợp báo cáo danh sách các cơ sở di chuyển của các xã, phường 

trình Hội đồng xét duyệt giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành phố, phê duyệt từng 

trường hợp cụ thể. 

2. Căn cứ danh sách đã được Hội đồng xét duyệt giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

thành phố phê duyệt, phòng Kinh tế thành phố thông báo đến các xã, phường có liên quan, yêu cầu các cơ 

sở phải di chuyển nộp hồ sơ xin thuê đất (phòng Kinh tế là cơ quan tiếp nhận và tổng hợp) để báo cáo 

UBND thành phố xem xét ra thông báo giới thiệu địa điểm và quỹ đất cho chủ cơ sở TTCN phải di 

chuyển để lập Dự án đầu tư xây dựng xưởng sản xuất. Trong thời hạn 25 ngày làm việc (kể từ ngày nhận 

hồ sơ của các xã, phường), UBND thành phố ra thông báo giới thiệu địa điểm và quỹ đất cho chủ cơ sở 

TTCN. 

* Hồ sơ xin thuê đất gồm: 

- Đơn xin thuê đất (theo mẫu); 

- Đăng ký kinh doanh; hộ khẩu; chứng minh thư (phô tô công chứng) 

- Bản cam kết thực hiện việc di chuyển (theo mẫu). 

Điều 5. Quy hoạch bố trí, sắp xếp các cơ sở sản xuất TTCN trong mặt bằng các khu TTCN tập 
trung 

- Phòng Kinh tế lập phương án bố trí sắp xếp các cơ sở sản xuất trong mặt bằng các khu TTCN tập 

trung trình UBND thành phố phê duyệt theo nguyên tắc: 

- Các cơ sở có cùng nhóm ngành nghề sản xuất vào một khu vực; 

- Các cơ sở sản xuất có mức độ ảnh hưởng môi trường độc hại ở khu vực mặt bằng cuối hướng gió; 

- Diện tích giao cho thuê để xây dựng xưởng sản xuất đối với các cơ sở tùy thuộc  vào tính chất và 

quy mô của từng dự án (tối đa không quá 1.500m2). 

Mục 2 

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG 
TẠI CÁC KHU TTCN TẬP TRUNG 

Điều 6. Quản lý đất đai 

Các cơ sở sản xuất được sắp xếp vào các khu TTCN tập trung của thành phố Lào Cai chỉ được sử 

dụng diện tích đất trong ranh giới được giao, sử dụng đúng mục đích được cấp có thẩm quyền cho thuê. 

Việc chuyển nhượng tài sản, cơ sở sản xuất hoặc cho thuê lại chỉ được thực hiện theo đúng tính chất, nội 

dung, ngành nghề đã đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền đồng ý. 

Điều 7. Quản lý về xây dựng cơ sở vật chất 

Các cơ sở khi tiến hành đầu tư xây dựng xưởng sản xuất phải đảm bảo tỷ lệ diện tích xây dựng trong 

mỗi dự án đầu tư không vượt quá 70% diện tích được giao. Nhà xưởng sản xuất, nhà điều hành, các công 

trình phụ trợ (hàng rào, bãi tập kết vật liệu...) phải xây dựng theo thiết kế được phê duyệt, đảm bảo theo 

tiêu chuẩn và định mức xây dựng. 

Điều 8. Quản lý sản xuất và lao động 



Các cơ sở khi tiến hành sản xuất phải đảm bảo an toàn trong lao động, sản xuất: Mỗi cơ sở phải có 

nội quy sản xuất riêng, quản lý chặt chẽ người lao động trong thời gian sản xuất. 

Đảm bảo các quyền lợi và trách nhiệm đối với người lao động theo các quy định của pháp luật hiện 

hành. 

Mục 3 

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT TTCN THUỘC DIỆN DI 
CHUYỂN, SẮP XẾP VÀO CÁC KHU TTCN 

TẬP TRUNG CỦA THÀNH PHỐ 

Điều 9. Trách nhiệm 

1. Các cơ sản xuất TTCN đã được phê duyệt di chuyển đến sản xuất kinh doanh tại các khu TTCN 

tập trung của thành phố sau khi có Dự án đầu tư xây dựng xưởng sản xuất được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt, chủ các cơ sở phải hoàn thiện các thủ tục xin thuê đất và nghĩa vụ tài chính theo quy định. Các chủ 

đầu tư dự án chỉ được tiến hành xây dựng xưởng sản xuất khi hoàn thành các quy định trên. 

2. Khi xây dựng xong xưởng sản xuất theo tiến độ của dự án được phê duyệt trong thời gian 60 ngày 

các chủ đầu tư phải tiến hành di chuyển việc sản xuất kinh doanh đến địa điểm mới, chấm dứt mọi hoạt 

động sản xuất kinh doanh tại cơ sở cũ. 

3. Các đơn vị, cơ sở sản xuất TTCN đã được phê duyệt di chuyển mà không thực hiện việc di chuyển 

sẽ bị đề nghị thu hồi Giấy phép kinh doanh và đình chỉ sản xuất. 

4. Thực hiện sản xuất kinh doanh theo dự án được phê duyệt và chấp hành các quy định của pháp 

luật hiện hành và nội dung được quy định trong Quy chế này. 

5. Thực hiện việc nộp tiền san gạt mặt bằng theo quy định của cấp có thẩm quyền và tiền thuê đất 

hàng năm theo quy định của Luật Đất đai. 

6. Sử dụng và có trách nhiệm bảo quản tài sản chung trong khu TTCN tập trung như: Hệ thống điện, 

nước, giao thông... 

7. Thực hiện xử lý nước thải, chất thải, khí thải đạt tiêu chuẩn quy định. 

8. Không được cho gia đình đến ở và sinh hoạt trong các cơ sở TTCN thuộc khu TTCN tập trung của 

thành phố Lào Cai. 

9. Thực hiện nghiêm các quy định về: Phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự... 

trong khu vực sản xuất. 

10. Phối hợp với các cơ quan chức năng và UBND xã, phường sở tại thực hiện đảm bảo an ninh trật 

tự trong khu TTCN tập trung. 

Điều 10. Quyền lợi 

1. Được hưởng các chính sách ưu đãi hiện hành của Nhà nước đối với các cơ sở sản xuất trong khu 

TTCN tập trung. 

2. Được hưởng các chính sách về khuyến khích phát triển TTCN theo quy định hiện hành của Nhà 

nước. 

2.1. Khi xây dựng và lập dự án; 

2.2. Được hỗ trợ lãi suất vay vốn sau đầu tư; 

2.3. Hỗ trợ kinh phí mua sắm thiết bị sản xuất; 

2.4 Hỗ trợ công tác tiếp thị, giới thiệu sản phẩm. 

 



Mục 4 

TRÁCH NHIỆM, PHỐI HỢP CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ 

Điều 11. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý 

1. Phòng Quản lý đô thị:  

Chủ trì và phối hợp với phòng Kinh tế xây dựng quy hoạch các khu TTCN tập trung trình các cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Phòng Kinh tế: 

- Là cơ quan chủ trì xây dựng kế hoạch, phương án sắp xếp các cơ sở TTCN trên địa bàn trình 

UBND thành phố phê duyệt. 

- Là đầu mối tiếp nhận hồ sơ giải quyết công việc có liên quan về: Hồ sơ đầu tư, xây dựng và quản lý 

kết cấu hạ tầng (đường giao thông, điện, nước...); trật tự an ninh và bảo vệ môi trường trong các khu 

TTCN. 

- Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị có liên quan thực hiện hướng dẫn, tạo 

điều kiện đảm bảo công tác vệ sinh môi trường khu vực. Có trách nhiệm tổ chức kiểm tra thường xuyên 

đảm bảo công tác an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và các vấn đề có 

liên quan thuộc khu vực các khu TTCN tập trung. 

- Quản lý, tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của các cơ sở trong các khu TTCN tập trung theo 

định kỳ 6 tháng; 1 năm. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

Tham mưu cho UBND thành phố nguồn vốn đầu tư để xây dựng mặt bằng các khu TTCN tập trung, 

các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường, công trình điện, nước) thuộc các khu TTCN. 

Tổ chức, phối hợp giám sát hoạt động đầu tư và sau đầu tư các công trình đã xây dựng. 

4. Phòng Tài nguyên - Môi trường: 

- Chịu trách nhiệm tham mưu để các cơ sở TTCN đã hoạt động trong các khu TTCN tập trung hoạt 

động sản xuất kinh doanh đảm bảo vệ sinh môi trường theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

- Hướng dẫn các thủ tục về thuê đất đối với các cơ sở phải di chuyển vào các khu TTCN tập trung 

theo quy định. 

5. UBND các xã, phường có liên quan: 

- Phối hợp với các phòng, ban chức năng có liên quan thực hiện tuyên truyền vận động các cơ sở 

TTCN di chuyển vào các khu TTCN tập trung của thành phố. 

- Phối hợp và chỉ đạo thực hiện quản lý đảm bảo trật tự an ninh tại các khu vực trong khu TTCN tập 

trung. Thường xuyên phối hợp kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở về 

vấn đề giải quyết lao động và việc làm, đảm bảo giải quyết kịp thời trong thẩm quyền các vấn đề vướng 

mắc, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất phát triển. 

- UBND các phường, xã có khu TTCN tập trung của thành phố lập phương án công tác trật tự an 

ninh tại các khu vực xây dựng khu TTCN tập trung của thành phố theo quyền hạn và chức năng quy định. 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 12. Khen thưởng, xử lý vi phạm 



1. Khen thưởng: Giao cho phòng Kinh tế thành phố chủ trì, phối hợp cùng các phòng, ban có liên 

quan và UBND các xã, phường sở tại hàng năm tổ chức họp bình xét, đề nghị khen thưởng đối với các cơ 

sở trong các khu TTCN thực hiện tốt nội dung Quy chế này. 

2. Xử lý vi phạm: Các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi tham gia hoạt động tại 

các khu TTCN tập trung có hành vi vi phạm thì tùy theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành 

chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

Điều 13. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Kinh tế có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các cơ sở hoạt động sản xuất kinh 

doanh trong các khu TTCN tập trung trên địa bàn thành phố Lào Cai thực hiện bản Quy chế này. 

2. Các phòng Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, UBND các xã, 

phường và các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức thực hiện Quy chế này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, cá nhân có liên quan phản ánh ý 

kiến về UBND thành phố (thông qua phòng Kinh tế tổng hợp) để xem xét, chỉnh sửa cho phù hợp./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
(đã ký) 

 
Đặng Xuân Phong 

 


