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Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh nhận được Văn bản số số 297/KKT-TNMT 

ngày 11/3/2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về việc phối hợp hoàn thiện hồ 

sơ xin giao khu đất xây dựng Chợ Da tại phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh; sau khi 

giao các phòng chuyên môn kiểm tra, soát xét hồ sơ, UBND thị xã có ý kiến như sau: 

Chợ Da Kỳ Long được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2010 bằng 

nguồn vốn ngân sách tỉnh. Năm 2014 và 2015, UBND phường Kỳ Long tiếp tục 

nâng cấp bằng nguồn vốn ngân sách xã. Tài sản cố định của chợ được hình thành 

từ nguồn vốn đầu tư xây dựng hỗ trợ từ UBND tỉnh và ngân sách xã. Toàn bộ tài 

sản sau khi đầu tư xây dựng hoàn thành đã được bàn giao cho UBND xã quản lý 

đưa vào sử dụng.  

Theo Quyết định số 4593/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND thị xã Kỳ 

Anh phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ Da, phường Kỳ Long, 

toàn bộ tài sản chuyển quyền sở hữu cho đơn vị trúng thầu, nhằm thu hồi vốn hoàn 

trả công nợ đầu tư xây dựng chợ. Giá trị tài sản do ngân sách phường Kỳ Long đã 

đầu tư sau khi kiểm kê, xác định giá trị được phân loại nguồn vốn hình thành, công 

nợ; sau khi chuyển đổi, giao tài sản cho đơn vị nhận quản lý chợ sử dụng, quản lý. 

Đơn vị nhận thầu có trách nhiệm sở hữu tài sản và có trách nhiệm nộp vào ngân 

sách phường Kỳ Long sau khi nhận được Quyết định của UBND thị xã công nhận 

kết quả trúng thầu quản lý, kinh doanh, khai thác chợ. 

Trên đây là nội dung liên quan đến phương án quản lý, bố trí sử dụng tài sản 

công sau khi chuyển đổi mô hình chợ Da, phường Kỳ Long, đề nghị Ban Quản lý 

Khu kinh tế tỉnh xem xét, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi 

trường./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Lưu: VT, TNMT. 

Gửi VB giấy và điện tử./. 
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