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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 

 

Số:  1289/UBND-TCKH 
Về việc quản lý các hộ kinh doanh 

trên địa bàn xã Cẩm Nhượng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cẩm Xuyên, ngày 13 tháng 5 năm 2021 

 

 

                Kính gửi: 

                              - Các phòng: Tài chính - KH; Kinh tế & HT; Tài nguyên & MT;  

                                                      Nông nghiệp & PTNT; Y tế; Văn hóa – TT; 

-  Ủy ban nhân dân xã Cẩm Nhượng. 

  

 Ủy ban nhân dân huyện nhận được đề xuất của Chi Cục thuế khu vực Thành 

phố Hà Tĩnh – Cẩm Xuyên tại Văn bản số 304/CCTKV-BPMC ngày 12/4/2021 và 

của UBND xã Cẩm Nhượng tại Tờ trình số 54/TT-UBND ngày 23/3/2021 về việc 

đề nghị cấp giấy phép kinh doanh cho hộ kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ tại thôn 

Chùa, xã Cẩm Nhượng, Sau khi nghiên cứu nội dung Tờ trình; rà soát tình hình 

thực tế, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

 Cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ 

là ngành nghề không bị cấm đầu tư kinh doanh, đây là nhiệm vụ của cơ quan đăng 

ký kinh doanh (Phòng tài chính – Kế hoạch huyện) theo Luật Đầu tư. Tuy nhiên, 

thời gian qua việc quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng liên quan đến 

hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn xã Cẩm Nhượng đang còn 

những tồn tại hạn chế, nhất là việc một số hộ dân tự ý xây dựng, nâng cấp công 

trình để đưa vào sử dụng mục đích kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ không phù hợp 

với quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chung xây dựng (QH chung thị trấn 

Thiên Cầm và vùng phụ cận; QH khu du lịch Quốc gia Thiên Cầm và QH nông 

thôn mới xã Cẩm Nhượng). Vì vậy hộ kinh doanh được cấp Giấy đăng ký kinh 

doanh, nhưng không phù hợp quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất thì 

không đảm bảo các điều kiện hoạt động theo pháp luật quy định. Để nâng cao hiệu 

quả quản lý nhà nước đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn xã Cẩm Nhượng, 

UBND huyện giao: 

            - Phòng Tài chính - Kế hoạch: Căn cứ quy định tại Nghị định số 

01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, để thực 

hiện thẩm định và cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với cá nhân, hộ 

gia đình đăng ký kinh doanh ngành nghề không bị cấm đầu tư kinh doanh theo 
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Luật Đầu tư (Theo Khoản 2 Điều 84, Khoản 2 Điều 89). Phối hợp chặt chẽ với các 

ngành và địa phương thực hiện chức năng quản lý về đăng ký kinh doanh, thu hồi 

giấy đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh khi có văn bản đề nghị của các cơ 

quan có thẩm quyền theo quy định. 

           -  UBND xã Cẩm Nhượng chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý chặt chẽ các 

hộ kinh doanh trên địa bàn xã, đặc biệt là các hộ kinh doanh tự ý xây dựng sử dụng 

vào mục đích kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán karaoke 

trong phạm vi ranh giới các quy hoạch công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du 

lịch, trên quy hoạch đất ở dân cư, đất tại các vị trí gần kè biển, ven sông và các khu 

đất do nhà nước quản lý; phát hiện và ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra các sai 

phạm trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng, ảnh hưởng đến quy hoạch, cảnh 

quan, tầm nhìn và định hướng phát triển chung. Trường hợp vượt thẩm quyền, kịp 

thời báo cáo về UBND huyện để xử lý. 

        - Các phòng: Kinh tế & HT, Tài nguyên & MT, Văn hóa - TT, Nông nghiệp 

& PTNT, Y tế theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên phối hợp với các cơ quan 

liên quan và địa phương  kiểm tra, kịp thời tham mưu UBND huyện xử lý dứt điểm 

các hành vi vi phạm của các hộ kinh doanh tại xã Cẩm Nhượng và trên địa bàn 

huyện nói chung. 

 Trên đây là một số nội dung liên quan đến đề xuất của UBND xã Cẩm 

Nhượng, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban đơn vị và địa phương có tên trên 

quan tâm, thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: TCKH; KTHT; TNMT; Y tế; VH-TT; 

- UBND xã Cẩm Nhượng; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Hoàng Anh 
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