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Thành phố Cao Bằng, ngày      tháng     năm 2022 

THÔNG BÁO 

Mời đăng ký tham gia kinh doanh tại Phố đi bộ ven sông Bằng, 

 thành phố Cao Bằng 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn 

thành phố Cao Bằng 

 

Thực hiện Quyết định số 2614-QĐ/UBND, ngày 31/10/2022 của UBND 

thành phố Cao Bằng về giao nhiệm vụ quản lý, khai thác, vận hành phố đi bộ 

ven sông Bằng, thành phố Cao Bằng. 

Ban quản lý chợ Ẩm thực và phố đi bộ Kim Đồng thành phố Cao Bằng 

thực hiện phương án bố trí điểm kinh doanh tại Phố đi bộ ven sông Bằng, 

phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng với mục tiêu tạo thành chuỗi các điểm 

dịch vụ, thương mại, không gian văn hóa nhằm khai thác, phát huy tiền năng du 

lịch của Thành phố, phục vụ du khách trong và ngoài nước. 

Ban quản lý chợ Ẩm thực và phố đi bộ Kim Đồng thành phố Cao Bằng 

kính mời các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có nhu cầu kinh doanh 

đăng ký sử dụng điểm kinh doanh tại Phố đi bộ ven sông Bằng Giang thành phố 

Cao Bằng, cụ thể như sau: 

1. Mặt bằng Phố đi bộ ven sông Bằng, thành phố Cao Bằng  

Phố đi bộ ven sông Bằng bố trí ngành nghề kinh doanh dịch vụ giải khát. 

Dự kiến bố trí 06 điểm kinh doanh. 

Mặt bằng khu vực phố đi bộ ven sông Bằng dự kiến phân chia 02 khu vực, gồm:  

1.1. Khu vực vỉa hè gầm cầu Bằng Giang vòng theo phía sau khách sạn 

Bằng Giang (Khu vực 1) 

- Tổng số điểm kinh doanh: 05 điểm;  

- Diện tích mỗi điểm: 10m x 2,4m = 24m2. 

1.2. Khu vực Phía sau Cọn nước (Khu vực 2) 

- Tổng số điểm: 01 điểm (04 chòi đã được đầu tư xây dựng);  

- Diện tích điểm: 4,4m x 4,7m x 4 = 82,72m2. 

2. Hình thức cho thuê, thời hạn cho thuê 

a) Hình thức cho thuê: Thỏa thuận, ký hợp đồng. 
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(Trường hợp có trên 2 người đăng ký thuê đối với 01 ô điểm sẽ thực hiện 

trả giá trực tiếp, người trả giá cao nhất sẽ được thuê điểm kinh doanh đó). 

b) Thời hạn cho thuê: Ký Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh 01 năm/lần. 

Có thể xem xét tiếp tục ký hợp đồng những năm tiếp theo tùy thuộc vào nhu cầu 

kinh doanh phù hợp với công năng của phố đi bộ và chủ trương của UBND 

Thành phố. 

 3. Thời gian, địa điểm, điều kiện đăng ký sử dụng điểm kinh doanh 

a) Thời gian đăng ký: Trong giờ hành chính, kể từ ngày đăng thông báo  

đến khi có thông báo chính thức của Ban quản lý chợ Ẩm thực và phố đi bộ Kim 

Đồng thành phố Cao Bằng đến hết ngày 15/11/2022. 

b) Địa điểm đăng ký: Trực tiếp tại  tại Ban quản lý chợ Ẩm thực và phố đi 

bộ Kim Đồng thành phố Cao Bằng, địa chỉ: Phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, 

thành phố Cao Bằng. Số điện thoại liên hệ: 02063.852.201. 

c) Điều kiện tham gia đăng ký 

Tất cả các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh có đủ năng lực tài chính, 

đáp ứng yêu cầu, kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật. 

4. Giá thuê sử dụng điể kinh doanh 

- Khu vực 1: Thuê theo Nghị quyết số 42/2019/NQ-HĐND ngày 

11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng hoặc thỏa thuận. 

- Khu vực 2: 20 triệu đồng/điểm. 

5. Về sử dụng mái che, trang trí, lắp đặt các ô quầy 

Các Cơ sở kinh doanh phải có thiết kế cụ thể và trình Ban Quản lý phố đi 

bộ và chợ ẩm thực, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng nhất trí phê duyệt. 

Ban Quản lý chợ ẩm thực và phố đi bộ Kim Đồng thành phố Cao Bằng 

thông báo để các tổi chức, cá nhân có nhu cầu biết và đăng ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Các phòng, ban, đoàn thể, tổ chức 

chính trị xã hội Thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Cổng thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Vũ Văn Đệ 
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