
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQ1 CHU NGHiA VWT  NAM 
T!NH QUANG TRJ Dc 1p - Tu do - Hnh phüc 

So:  12&3  /QD-UBND 

QUYET D!NH CHU TRUONG DAU TU 

Can ciLuçt Td chz'c chInh quyn djaphwong ngày 19/6/2015; 

Can thLut Ddu tu sd 67/2014/QHI3 ngày 26111/2014, 

Can cu Nghj ct/nh s 118/2015/ND-CP ngày 12/11/2015 cia ChInh phz quy 
ct/nh chi tth và hwóng dan thi hành m3t s diu Luát Du tu'; 

Can cu Thông tu' s6 16/2015177'-BKI-IDT ngày 18/11/2015 cüa Bô K hoch 
và Dcu tu' quy ct/nh bidu mJu thc hin thu tyc &u tu và báo cáo hogt d5ng &u tu 
tgi Vit Nam; 

Xét van ban d nghj thu'c hiên du' an ddu tu' và hc scr kern theo cua Ong Lé 
Thành Trung; 

Theo ctd nghj cia So' KE hogch và Dcu tu tqi Báo cáo thám ct/nh sd 199/BC- 
SKI-I-DN ngày 14/5/2020. 

QUVET D!NH 

Chp thun nhà du t.r: H kinh doanh LE THANH TRUNG 

Giy chüng nhn däng k s6 30F8001613 do Phông Tâi chInh — K hoch 
huyn Triu Phong cp ngây 01/02/2018. 

Ngutii di din: Ong Lê Thành Trung 

Gi&i tInh: Nam 

Ngày tháng näm sinh: 29/12/1985 - Quc tjch: Vit Nam 

Chüng rninh nhân dan s: 197124742 Ngày cap: 07/9/ 2015 Ncii cap: Cong 

an tinh Quáng Trj. 

DIa chi thtthng trü: Khu vrc 6, Triu Thun, Triu Phong, Quãng Trj 

Ch ô hin tai:  Khu vrc 6, Triu Thun, Triu Phong, Quãng Trj 

Diên thoi: 0911150 333 

Thl:rc hin dir an dâu tu vâi các ni dung sau: 

Diu 1. Ni dung dir an Mu tu 

1. Ten d an: TRANG TRA! CHAN NUOI, TRONG TRQT THANH 
TRUNG. 

2. Dia dim: Xâ Triu Thun, huyn Triu Phong, tinh Quãng Trj 

3. Mic tiêu: Xây drng trang trai  d trng rau, cay an qua; chàn nuôi d, 
thó... 

Quáng Tn, ngày  Q2I1  tháng 5 nám 2020 
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STT Myc tiêu hoit dng 

Ten ngành 

(Ghi ten ngành 
cap 4 theo 

VSIC) 

Ma ngành 
theo VSIC 

(Ma ngânh 
cap 4) 

Ma ngànli 
CPC (*) 

(di i 
ngành ngh có 
ma CPC, nêu 

co) 

1 Chän nuôi d, thO Chän nuôi khác 0149 

2 Trng cay an qua 
Trông cay lâu 
näm 

0121 

3 Trông rau 
Trông rau, du 
các loai và 
trng hoa 

0118 

4 Quymôdrán: 

a. Din tIch dat sü diing: 10.000 m2. 

b. San phm cung cp: DE, thô, rau qua 
c. Cong suât thi& ké: Dê nuôi 160 1ng ti.rong duong 1,2 tInãin; thó thjt 2 

tnInäm; rau qua 3 thn/nm. 

d. Quy mô kin true xây dirng: xây drng chu6ng trai  vói quy quy mô cong 

trInh cp 4, 1 t.ng; các hang mçic gm: 

+ Chung nuôi d. 
+ Chung nuôi, san chi thó. 
+ Kho chi.ra nguyen 1iu, nhà sinh hoat cong nhân, các hng mic phii trg khác. 

+ Khu viic trng rau. 

+ Khu virc trng cay an qua. 

+ Kim vrc trng tram + &rng di. 

5. Vn du ttx: 

5.1.Tng vn du tu: 1.000.000.000 dng (Met t dng) 

a) Vn c djnh: 5.00.000.000 dng, 

b) Vn kru dng: 500.000.000 dng. 

5.2. Ngun vn dâu tu: 

a) Vn ecia nhà du ti.x L Thành Trung: 200.000.000 dng, chim 20%. 

b) Vn buy dng: Vn vay tin ding thucm.g mi: 800 triu dng, chim 80% 

c) Vn khác: thông 
6. Th&i h.n ho.t dng cüa di an: 50 nãm. 



7. Tin do thrc hin dlj an: 
- Tháng 3/20 19 den tháng 5/2020: Lp và phê duyt d' an; Hoàn thành thu 

tiic chuAn bj d.0 tu. 
- Tháng 6/2020 dn tháng 9/2020: Giao dat; thi cong dir an. 
- Tháng 10/2020: Du an chInh thüc di vào ho?t dng 
Diu 2. Các uu di dAu tu dôi vâi di:r an: 

Du an Trang trai  chän nuOi, trng tr9t Thành Trung thijc hin tai  dja bàn 
huyn Triu Phong thuc ngành ngh dc bit ru dãi du tu thirc hin ti dja bàn 
có diêu kin tinh té - xA hi khó khän theo quy djnh tai  Ph htc I Danh m%lc ngành 
nghé uu dAi và Phi hic II Danh mic dja bàn uu däi du ti.r ban hành kern theo 
Nghj djnh so 118/201 51ND-CP ngày 12/11/2015 cüa ChInh phU quy dlnh  chi tit 
và hi.róng dn thi hành mt s diu cUa Lut Du tu näm 2014 và duqe áp diing 
mt sO iiu di nhu sau: 

1. lfu dâi v min, giâm ti&n thuê dAt, sü diing dAt, thu scr diing dAt: 
Ca sä pháp 1: Ap dung quy djnh cUa Lut DAt dai ngày 29 tháng 11 nãm 

2013 và dim b, Khoãn 3, Diu 19, Ngh djnh sO 46/20141ND-CP ngày 15 tháng 
05 nám 2014 cüa ChInh phü v& quy djnh tin thuê dAt, thuê mt nuôc. 

Diu kiin hu&ng uu di : Ngành ngh dc bit xu däi dAu tu và thirc hin ti 
dia bàn có diu kin kinh th xâ hi khó khAn. 

2. Uu dAi v thus nhp khAu: 
Ca so pháp l': Ap dung theo quy djnh t?i  Diu 12 Nghj djnh s6 87/2010/ND- 

CP cüa ChInh phü ngày 13/08/2010 v vic quy djnh chi tit thi hành mt s diu 
cüa Lut Thug xuAt khAu, Thug nhp khAu. 

Diu kin huOng uu dãi: Ngành ngh dc bit iru dài dAu tu Va thrc hin tai 

dja bàn có diu kin kinh t xa hi kho khän. 
Diu 3. Các diu kin dM vâi Ho kinh doanh Lê Thành Trung: 

1. Trin khai thrc hin d1r an dAu tix dung theo quy djnh ti Diu 1 cüa Quy& 

djnh nay. 
2. Tt chüc thirc hin dir an dung tin d d cam kit, tuân thu các quy djnh 

cüa Pháp lu.t hin hành: Lut DAu tu, Lut Bão v môi tri.rOng, Lut DAt dai, Lu.t 
Xây dmg, và các van bàn pháp lut khác có lien quan. 

3. Thc hin k qu5' dam bão thc hin dr an dAu ti.r theo quy djnh ti Diu 
27 Nghj djnh 1 18/2015/ND-CP ngày 12/11/2015 cüa ChInh Phü v vic quy djnh 
chi tiit và hu&ng dn thi hành mt s Di&u cüa Lut DAu nt. 

4. Tuân thu các quy trInh k thut theo hithng dn cüa ca quan chuyên mon. 
ngun gi6ng cay trng, 4t nuôi phãi dam bào chAt hrçing, Co nguôn gc rö rang 
theo quy djnh. 
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5. Quãn 1 tot các dng vt nuôi cüa dçr an tránh phát tan ra môi tri.thng, lay 
Ian dich bnh, ãnh huOng dn san xuât cüa nguOi dan; thirc hin tot các quy djnh 

trong chãn nuOi theo Lut Thii y. 

6. Thirc hin ch d báo cáo hoat dng d.0 t.r theo quy djnh cüa pháp Iut v 

dãu tu và pháp 1ut lien quan. 

7. Sau 12 tháng ké tir ngãy cp QuyM djnh chü truang du tu nu nhà du tu 
không thirc hin hoc không có khã näng thxc hin dçr an thi Quyt djnh chü 
trucrng dâu tu hêt hiu hrc, dir an bj châm dirt hoat dng theo quy djnh. 

Diu 4. Quyt djnh nay Co hiu 1irc k tr ngày ks'. Van ban quyt dnh chü 
truong du tu së chm dirt hiu lrc trong truOng hcip Dr an du tu chãrn dirt hoat 

dng theo quy djnh t?i  Diu 48 Lutt Du tu 2014. 

Diu 5. Quyt dnh nay di.rçic 1p thành 03 (ba) ban gc; 01 (mt) ban cp cho 
H kinh doanh Lê Thành Trung; 01 (met) ban gri SO Ké hoach và Dâu tu và 

01(rnt) ban luu tai  UBND tinh Quáng Trj./.. 

NoinIth,z: 
- Nhu Diêu 5 (Ban goc); 
- Các PCT UBND tinh; 
- Các So': TN&MT, Xây dirng 
NN&PTNT, Tài chInh; 

- UBND huyn Triu Phong; 
- CVP. PVP Nguyn CCru; 
- Luu: VT, NNp. 
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