
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN ĐỊNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Yên Định, ngày      tháng 8 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư cải tạo, sữa chữa cửa hàng xăng dầu 

Yên Trường tại xã Yên Trường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN ĐỊNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014; 

 Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

 Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về 

quản lý xăng dầu; 

 Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ về 

sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Công thương; 

 Căn cứ Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 15/7/2014 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh 

xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2025; 

 Căn cứ Văn bản số 1619/UBND - KTTC ngày 09/02/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ủy quyền chấp thuận chủ trương cải tạo, sửa chữa 

các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh; 

 Căn cứ Văn bản số 1870/SCT - QLTM ngày 24/7/2020 của Sở Công thương 

tỉnh Thanh Hóa về việc tham gia ý kiến về phương án cải tạo, sửa chữa của hàng 

xăng dầu Yên Trường, xã Yên Trường, huyện Yên Định của công ty TNHH Phú 

Hương; 

 Xét đề nghị của Giám đốc công ty TNHH Phú Hương tại tờ trình số 09/Tr-

PH ngày 06/7/2020 và Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số: 

305/TĐ- KTHT ngày 10 tháng 8 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chấp thuận chủ trương đầu tư cải tạo, sửa chữa cửa hàng xăng dầu 

Yên Trường tại xã Yên Trường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa với các nội 

dung chủ yếu sau: 

1. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa cửa hàng xăng dầu Yên Trường tại xã Yên 

Trường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. 
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2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phú Hương. Địa chỉ: Thôn Lựu khê, xã Yên 

Trường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. 

3. Hình thức đầu tư: Đầu tư trong nước. 

4. Mục tiêu đầu tư:  

- Sửa chữa, cải tạo mới cửa hàng xăng dầu phù hợp với quy hoạch chung 

của huyện Yên Định đáp ứng kết cấu hạ tầng, cảnh quan đô thị, phục vụ được nhu 

cầu nhiên liệu, xăng dầu cho các phương tiện lưu thông trong khu vực và các 

phương tiện qua lại trên tuyến đường Quốc Lộ 47B.  

  - Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty về chất lượng phục vụ khách 

hàng, tăng lợi nhuận góp phần thúc đẩy nền kinh tế của địa phương. 

5. Địa điểm xây dựng: Tại Km 1+270 thuộc địa phận xã Yên Trường, huyện 

Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. 

 6. Quy mô dự án: Cửa hàng xăng dầu loại III kết hợp kinh doanh dầu mỡ, 

khí hóa lỏng LPG. 

7. Diện tích sử dụng đất: 2.880,0 m
2
  

8. Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số CV 290846 ngày 14/02/2020 của Chủ tịch UBND huyện Yên Định. 

- Vị trí khu đất được xác định tại thửa đất số 1087, tờ bản đồ số 18, bản đồ 

địa chính xã Yên Trường, huyện Yên Định đo vẽ năm 2013. 

- Ranh giới khu đất: 

+ Phía Đông Bắc giáp đất nông nghiệp. 

+ Phía Đông Nam giáp đất dịch vụ thương mại và Quốc lộ 47B. 

+ Phía Tây Nam giáp đất dịch vụ thương mại và Quốc lộ 47B. 

+ Phía Tây Bắc giáp đất dịch vụ thương mại và đất nông nghiệp. 

9. Các yêu cầu về quy hoạch, môi trường: 

- Tuân thủ các chỉ tiêu quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình 

thi công dự án và chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

10. Tổng số vốn đầu tư của dự án: 2,940 tỷ đồng. 

11. Nguồn vốn: Vốn tự  có của doanh nghiệp. 

12. Thời gian hoạt động và tiến độ thực hiện dự án: 

 - Thời gian hoạt động của dự án là : 50 năm 

 - Tiến độ thực hiện dự án: 12 tháng, dự kiến khởi công sửa chữa, cải tạo vào 

tháng 08/2020 và hoàn thành vào tháng 08/2021. 

 13. Phương án quản lý, vận hành dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và vận 

hành dự án theo quy định của pháp luật. 
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 Điều 2: Tổ chức thực hiện. 

 Công ty TNHH Phú Hương có trách nhiệm hoàn thành việc lập hồ sơ đầu tư 

xây dựng; kế hoạch, cam kết bảo vệ môi trường. Đồng thời chấp hành nghiêm các 

quy định hiện hành của nhà nước về đầu tư, phòng cháy cháy nổ, đo lường chất 

lượng và hoạt động kinh doanh xăng dầu. 

 Trong vòng 180 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định, nếu công ty TNHH 

Phú Hương không hoàn thành các thủ tục: Thực hiện đấu nối giao thông vào Quốc 

lộ 47B, các thủ tục về đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất đảm bảo 

sự phù hợp các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định của pháp luật về kinh doanh xăng 

dầu và các quy định pháp luật khác có liên quan thì Quyết định này không còn giá 

trị pháp lý, công ty không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã 

đầu tư, chi phí liên quan đến dự án. 

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

Chánh văn phòng HĐND – UBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế và 

Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch 

UBND xã Yên Trường, Giám đốc công ty TNHH Phú Hương và Thủ trưởng các 

ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 

- Chủ tịch UBND huyện (để B/c); 

- Lưu: VT, KTHT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bình 
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