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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc giao nhiệm vụ quản lý, khai thác, vận hành phố đi bộ 

 ven sông Bằng, thành phố Cao Bằng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng 
hướng dẫn quản lý đường đô thị đươc sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 
16/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ xây dựng về sửa đổi, bổ sung thông tư số 

04/2008/TT-BXD;  

Căn cứ Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh Cao 
Bằng về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố 

Cao Bằng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025; 

Căn cứ 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; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế Thành phố. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Tạm giao Ban quản lý chợ ẩm thực và Phố đi bộ Kim Đồng thành phố 

Cao Bằng quản lý, vận hành, khai thác tuyến Phố đi bộ ven sông Bằng, bao gồm 

mặt bằng và các hạng mục được đầu tư của tuyến phố đi bộ ven sông Bằng Giang, 

phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Quản lý chợ ẩm thực và Phố đi bộ Kim Đồng 

thành phố Cao Bằng: 

1. Tạm thời tiếp nhận toàn bộ mặt bằng, các hạng mục được đầu tư của phố đi 

bộ ven sông Bằng, có trách nhiệm sử dụng đúng mục đích, quản lý, sử dụng đảm 

bảo phát huy hiệu quả phố đi bộ ven sông Bằng. 

2. Tạm thời khai thác một số điểm làm nơi kinh doanh, cụ thể như sau: 

- Ngành hàng kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ giải khát.  

- Dự kiến bố trí 06 điểm kinh doanh như sau: chia 02 khu vực, gồm:  



2 

 

+ Khu vực gầm cầu Bằng Giang vòng theo phía sau khách sạn Bằng Giang 

(Khu vực 1): Tổng số điểm kinh doanh: 05 điểm;  

- Khu vực Phía sau Cọn nước (Khu vực 2): Tổng số 04 chòi đã được đầu tư 

xây dựng bố trí thành 01 điểm kinh doanh. 

3. Thông báo rộng rãi cho người dân có nhu cầu đến Ban Quản lý chợ ẩm thực 

và phố đi bộ Kim Đồng đăng ký kinh doanh. 

4. Việc thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố phải sử dụng 

các chứng từ thu theo đúng quy định của pháp luật. Căn cứ để thu giá dịch vụ 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 về giá thuê 

điểm kinh doanh để phát huy hiệu quả thu. 

         5. Quản lý các hoạt động, công tác thu, chi tài chính theo quy chế tổ chức và 

hoạt động của Ban Quản lý chợ ẩm thực và phố đi bộ Kim Đồng trên cơ sở quy 

định pháp luật hiện hành. 

6. Phát hiện và xử lý vi phạm tại phố đi bộ ven sông Bằng theo quy định của 

pháp luật và đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử ký các trường hợp vi 

phạm các quy định khác của pháp luật. 

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Thành phố giao. 

8. Tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh tại phố đi bộ ven sông Bằng và 

báo cáo định kỳ cho các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND Thành phố, Ban Quản lý chợ ẩm 

thực và phố đi bộ Kim Đồng thành phố Cao Bằng; Trưởng phòng Tài chính - Kế 

hoạch, Trưởng phòng Kinh tế Thành phố và thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân 

có liên quan, UBND phường Hợp Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- Thường trực Thành ủy; 

- TT HĐND TP;  

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Các phòng, ban, đoàn thể Thành phố; 

- VP HĐND&UBND TP; 

- UBND các xã, phường; 

- Trang thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

     Nguyễn Quốc Trung 
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