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S&A/QD-UBND Quàng Tn, ngthyJt thángnam 2020 

QUYET DNH 
V vic phê duyt tiên cap quyn khai thác 

khoáng san cat nhiêm mn trong din tIch dr an xây dyng 
cong trmnh Kho cãng xãng du Hal Ha - Quäng Tn 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR! 

Gán ci Lut T ch&c chinh quyn cl/a phuvng ngày /9/6/2015: 

Gàn th Lut Khoáng san s 60/2010/QHJ2 ngày 17/11/20/0: 

Gán ct Nghj cl/nh sd 158/20/6/ND-cF ngày 29/11/20/6 cia ChInh phz 
quy cl/nh chi tiêt thi hành m3t so diéu cia Luçt Khoáng san: 

Can thNghj cl/nh sd 67/2019/ND-CP ngày 31/7/2019 ceth chinh Phu qu,v 
cl/nh ye phuongpháp tInh, mtc thu tiên cap quyén khai thác khoáng sán, 

Can c& Quyt cl/nh si 2731/QD-UBND ngày 26/11/2018 cüa UBND tinh 
quy cl/nh tQm thdi giá tInh thuê tài nguyen dôi vái mt so logi khoáng san khOng 
kim logi (vat lieu xáv d-ng thông thwàng) trCn cl/a bàn tinh Quáng Trf: 

Xét Biên ban ctha H(5i dng thdrn cl/nh ticn cJp quyn khai thác khoáng 
san cat nhiêm mn trong din tIch dr an xay dyng cOng trInh Kho cáng xãng 
dáu Hal Ha - Quáng Tr/ Igi hf trán Cwa Viét, huyn Gio Linh ngày 28/4/2020 
và theo dé ngh/ cith Giám dóc So Tài nguyen và IvfOi tru&ng tgi TO trInh sO 
1332/TTr-STNMT ngày 13/5/2020. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Phê duyt giá trj tin cp quyn khai thác khoáng san cat nhim 
rnn trong din tIch dij an xây dirng cong trinh Kho cãng xäng dâu Hal Ha - 
Quãng Trj tai  thj trân Càa Vit, huyn Gb Linh vOl các ni dung: 

1. T chOc np tin: Cong ty TNI-IH Vn tal Ihüy bô Hái Ha. 

2. Giá tInh ti&n cp quyEn khai thác khoang san (G): 63.000 dngJrn3. 

3. Tng s6 tin phâi np theo gia tInh tiên cap quyn khai thác khoáng t?i 
tIii diem phé duyt: 49.069.000 dông (BOn muvi chIn triu khOng tram sáu 
muvi chin nghln dOng,). 

4. Tong so lan np: 01 lan. 

5. Thii gian np: Theo thông báo cüa Cic Thus tinh. 

6. Din tich huyn Gio Linh chiêrn 100%. 



Oiu 2. Cong ty TNHH Vntãi Thüy b Hãi Ha có trách nhim np tién 
theo dung quy djnh tai  Dieu I Quyêt djnh nay vã theo Thông báo cüa Cc Thué 
tinh. 

Diu 3. Quy& djnh nay có hiu hrc kê t'x ngãy k' ban hành. 

Chánh Van phông UBND tinh; Giám dôc các S&: Tâi nguyen và Môi 
tnthng, Tài chInh; Trithng ban Ban Quán 1 khu kinh tê tinh; Cic tnlung Cic 
Thuê tinh; ThU trixâng các Sâ, ngành lien quan; ChU tch LJBND huyn Gb 
Linh, Giárn dôc Cong ty TNHH Vn tãi ThCiy b Hal Ha chju trách nhim thi 
hành Quyêt djnh nàyi.  (j- 

Noi n/ian: 
-  Niur Diu 3; 
-  Luu: VT, TN. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHLJ TICH 
PHO CHU T!CH  7' 

HàSDông 
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