
UY BAN NHAN DAN 
T!NH QUANG  TRI 

S6:  49j.%i/QD-UBND 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Doe lap - Tr do - Hnh ptiác 

Quáng Trj, ngày ,t2j tháng 5 näin 2020 

QUYET D!NH CHU TRU'ONG DAU TU 

Can cü' Lut T chüv chInh quyn djaphuvng ngày 19/6/2015; 

Can th Lu2t Ddu tu' so' 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014,' 

Can cz Nghj djnh s 118/2015/ND-CP ngày 12/1!/2015 cza ChInh phii quy 
djnh chi tiét và huóng dan thi hành mç3t sO diêu Lut Dâu tuv 

Can c Thông tus 16/2015/TT-BKIIDT ngày 18/11/2015 cüa Bó K hoqch 
và Dáu tu- quy dinh biêu máu thwc hiçn th tyc dáu tu' và báo cáo hoat d3ng dáu tu 
tgi Viét Nam; 

Xét van ban d nghj thcc hin d an ddu tu- và ha so' kern theo cüa Ong Trn 

Van Hôa; 

Theo d nghf cia So K hogch và Dcu tz, tli Báo cáo thárn dinh sá 198/BG-

SKI-I-DN ngày 14/5/2020. 

QUYET DNI-L: 

Chip thun nhà du tu: TRAN VAN HOA 

Giói tInh: Nam 
Ngày tháng näm sinh: 02/01/1958 Dan tc: Kinh Quc tjch: Vit Nam 

Chirng minh nhân dan s& 190007842 Ngày cap: 16/11/2006 Ncxi e.p: Cong 

an tinh Quâng Trj. 
Dja chi thu&ng trii: Phu&ng 1, thânh ph Dông H, tinh Quáng Trj 

Ch a hin tai: Ph.mg 1, thãnh ph Dông Ha, tinh Quãng Trj. 

Din thoai: 0915 500 992 
Thirc hin dr an du tu' vâi các ni dung sau: 

Diu 1. Ni dung dr an du tu 

1. Ten d an: TRONG, S CHE CAY DUC LIU KET HqP DCH 

VJ SINH THAI HOA CAY CANH. 

2. Dja dim: X Triu Thun, huyn Triu Phong, tinh Quâng Trj 

3. Miic tiêu: DAu tu xây drng trang trai trng duçic 1iu, hoa hng và cay 

cãnh sinh thai nhm tao  mô hInh san xut, kinh doanh mâi trong linh vrc nông 
nghip, vera trng trpt, vra so ch& tnrng bay giâi thiu và ban san phm nông 

nghip cüa d an... Tao dim dn thu hiit khách hang dn tham quan, mua sam. 
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STT Myc tiêu hot dng 

Ten ngành 

(Ghi ten ngành 

cap 4 theo 

VSIC) 

Ma ngànti 

theo VSIC 

(Ma ngânh 

cap 4) 

Ma ngãnh 

CPC (*) 

(dôi vIi các 

ngânh nghê có 

ma CPC, nêu 

co) 

Trng cay du9'c 1iu (sã) 
Trông cay hang 

näm khác 
0119 

2 Trông hoa hng Trông hoa 0118 

3 
Ban buôn nguyen 1iu 

dugc 1iu, hoa. 

Ban buôn nông 

san nguyen 1iu 4620 

4 Bán1êdu'qc1iu,hoa... 

Ban lé khác 

trong các ci.ra 

hang kinh 

doanh tng hqp 

4719 

5 

Djch vi sinh thai, chiip 

ânh vii hoa, cay trong 

trang tri. 

Hott dng djch 

v11 trông tr9t 
0161 

4. Quy mô dii an: 

a. Din tIch dat scr diing: 2,1 ha 

b. San phm cung cp: Sâ, hoa htng, các san phm so ch tü sá, hoa hng; 
djch vi tham quan, chip hInh ti trang tri. 

c. Cong suit thit k: 

Sã 4.000 tJnäm, boa hng 5.000 g& Inäm. 

Tham quan, chiip hmnh 1.000 1uçt kháchlnäm. 

d. Quy mô kin trac xãy dirng: 

Xây dirng mt s hang rniic theo quy mô cong trInh cap 4, 1 tng; gôm: 

+ Nba trung bay vâ giâi thiu san phâm có kich thuó'c 6*24  rn, cao 3,9m; 
ducic 1p ghép bng khung thép tin ch& mái lçip ton. 
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+ Nhà chiêt xuât tinh dâu có kIch thuic 6*9 rn, cao 3,9m; duqc 1p ghép 

bang khung thép tin ch& mái lçip ton. 
+ Nhà kho: có kIch thuó'c 6*6 m, cao 3 m 
+ Duô'ng ni b và các htng miic phi trçi khác: 700 rn2 

5. Von dâu tu: 
5.1. Tong von du tu: 1.500.000.000 dông (Met t, nãrn tram triu dông) 

a) Vn c djnh: 8.00.000.000 dông, 

b) Vn luii dng: 700.000.000 dng 

5.2. Nguôn von dâu tu: 

a) Vn cüa nhà du tu Trân Van 1-lôa: 300.000.000 dng, chim 20%. 

b) Vn huy dng: Vn vay tin diing thtrang rnai: 1,2 t' dng, chi&n 80% 

c) Von khác: khOng 
6. Thii hn hoat dng cüa dr an: 50 näm. 

7. Tiên d thirc hin du an: 
- Tháng 5/2019 dn tháng 8/2019: Lp và phê duyt di,r an, Hoàn thành thu 

tuc chun bj du tu. 
- Tháng 9/20 19 dn tháng 11/2020: Giao dt, San üi, thi cOng. 

- Tháng 12/2020: Dr an chInh thirc di vào hot dng 

Diu 2. Các lxii däi dàu tu' di v9i dir an: 
Dir an Trng, so' ch cay dugc Iiu kt hcip djch vi sinh thai hoa cay cánh 

thirc hin tai dja bàn huyn Triu Phong thuc ngành ngh dc bit uu däi du iii 
thirc hin tai dja bàn có diu kin tinh t - xã hi khó khãn theo quy djnh ti Phu 
1iic I Danh mic ngãnh ngh uu dài và Phii 1c II Danh miic dja bàn uu däi du tu 
ban hành kern theo Nghj djnh s 1 18/2015/ND-CP ngày 12/11/2015 cüa ChInh 
phü quy djnh chi tit và hung d.n thi hành mt s diu cüa Lut Dâu tu näm 

2014 Va ducic áp diing mt s uu dãi nhu sau: 

1. Ifu dai v min, giãrn tin thuê dt, sü' diing dat, thug sr ding d.t: 

Ci sO' pháp 1': Ap ding quy djnh cUa Lut €Mt dai ngày 29 thãng 11 nãm 
2013 và dim b, Khoãn 3, Diu 19, Nghj djnh s 46/2014/ND-CP ngày 15 tháng 
05 näm 2014 cüa ChInh phU v quy djnh tin thuê dt, thuê iit nuO'c. 

Diu kin hu'&ng u'u däi : Ngành ngh dc bit u'u dâi du tu và thirc hin ti 

dja bàn có diu kin kinh t xà hi khó khän. 

2. U'u dãi v thu nhp kh.u: 

Ca sO pháp 1: Ap dicing theo quy djnh ti Diu 12 Nghj djnh s 87/2010/ND-

CP cüa Chinh phü ngày 13/08/2010 v vic quy dnh chi tit thi hành mt s diu 

cOa Lut Thuê xut khâu, Thuê nhQp khâu. 
Diu kin huOng uu dãi: Ngành ngh dc bit uu dãi du tu và thirc hin t.i 

dja bàn có diu kiin kinh t xâ hi khó khän. 
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Diu 3. Các diu kin di vôi Ong Trân Van Hôa: 

1. Trin khai thrc hin dr an du tu ding theo quy djnh ti Diêu 1 cüa Quyêt 

djnh nay. 

2. To chüc thrc hin dr an dàng tin d dã cam kêt, tuân thu các quy djnh 

cüa Pháp 1ut hin hãnh: Lut Dâu Ui, Lu.t Bâo v môi truing, Lut Dit dai, Lu.t 

Xây drng, và các van bàn pháp 1ut khác có lien quan. 

3. Thuc hin k qu darn báo thrc hin dr an du tu theo quy djnh ti Diêu 

27 Ngh djnh 118/2015/ND-CP ngày 12/11/2015 cüa ChInh Phü ye vic quy djnh 

chi tit và huàng dn thi hành rnt s Di&u cüa Lutt Dâu Ui. 

4. Tuân thu các quy trinh k9 thu.t theo hung dn cüa Co quan chuyên môn, 

nguôn giông cay trng phái dam bão ch.t Iucmg, có nguôn gc rö rang theo quy 

djnh. 

5. Thirc hin ch d báo cáo hoat dtng dtu tu' theo quy dnh cOa pháp 1ut v 

dâu tu và pháp 1ut lien quan. 

6. Sau 12 tháng k ttr ngày d.p Quyêt djnh chcz truang du tu nu nhâ d.0 tu 

không thirc hin hoc không có khã näng thirc hin dir an thI Quyt djnh chU 

truang dâu tu hét hiu hrc, dir an bj châm dirt ho?t dng theo quy djnh. 

Diu 4. Quy& djnh nay có hiu hrc kê tr ngãy ks'. Van bàn quyêt djnh chü 

truong du tu së chrn dü't hiu Iiic trong tru1ng hçip Du an du tu chârn dirt hot 

dng theo quy djnh tai Uiu 48 Lut Du tu' 2014. 
Diu 5. Quyt djnh nay duqc 1p thânh 03 (ba) bàn gôc; 01 (rnt) bàn cap cho 

Ong Trân Van Hôa; 01 (rnt) bàn gcri S& Kê hoch và DAu Ui và O1(mt) ban lu'u 

ti UBND tinh Quàng Trj./. 

i) 

Nc! nhin: 
- Nhu Diêu 5 (Bàn goc); 
- Các PCT UBND tinh 
- Các So: TN&MT, Xây dirng 
NN&PTNT, Tài chInh, Cong 
Thucmg; 

- UBND huyn Triu Phong; 
- CVP, PVP Nguyen Ccru; 
- Luu: VT, NNp. 

Ha S5" Ding 
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