
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM 
TINH QUANG TRI Oôc 1p - Ty do - Hnh phuc 

S6:  4L9  /QD-UBND Quáng Tr/, ngày  6  tháng 5náiii 2020 

QUYET D!NII  CHU TRUONG J3AU TtX 

Can ci Lut TO chic C'hinh quyén dja phuring sO 77/2015/QHI3 ngây 
19/6/2015; 

Can ci Lut Ddu tu s 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

Can ct'r Nghj djnh s /18/2015/ND-CPngày 12/11/2015 cüa ChIn/i phü 
quy djnh chi tiêt và huóng dan thi han/i mt 56 diéu Lut DOu 1u: 

Can ct Thông tu s 16/2015/TT-BKHDT ngày 18/11/2015 cia Bç3 Ké 
hogch và Dáu tw quy d/nh biêu máu thrc hin thu tyc dáu tu và báo cáo hoqt 
d5ng dáu tu ti Vit Narn; 

Xét van ban d nghf thcc hin d an du ttc và ho so kern tiwo cud COng ty 
TNHH MTV L Len n5p ngày 0 9/01/2020, ho so chinh su'a, bO sung np ngày 
27/4/2020; 

Theo d nghj cia SO' KI hoQch và fJu tw tçll Báo cáo scf I 95/BC-SKH-DN 
ngày 12/5/2020 ye viçc báo cáo thám dinh dy an "Kiwi thác cat, sói lông song 
Thçwh Han lam vt lieu xáy drng thOng thtr&ng tqi i/iOn Thtrcing PhirOt', xa 
Triu Thu'qng, huyn Triu Phong, tinh Quáng Trj" cua Cong ty TNHH MTV Lj 
Len. 

QUYET D!NH: 

Chap thun nhà du tl.x: Cong ty TNHH MTV L32 Len. 
Giy chCrng nhn däng k kinh doanh s 3200270993, dang k' lan du 

ngày 30/11/2007, thay dôi Ian 2 ngày 28/3/2011. Noi cap So ké hoch và Dâu 
tu tinh Quãng trj 

Da chi tn? sf1: 259 Trn Hung Do, phu&ng 2, thj xã Quâng Trj, tinh 
Quâng Trj. 

Diên thoai 02333861433. 
2. Thông tin v ngu'ôi di din theo php IuIt 
HQ ten : Lê Thi L. 
Chrc danh: Giám d6c, Sinh ngày: 12/8/1957, Qu& tjch: Vit narn. 
Chrng rninh nhân dan: 197088808. 

Ngày cap: 05/5/2005 Noi cp: Cong an tinh Quáng Trj. 
Dja chi thithng trci: 259 Ti-in Hung D?o, phuäng 2, thj xã Quáng Til,  tmnh 

Quáng Trj. 

Ch ô hin ti: 259 Trn Hung Dto, phu&ng 2, thl xã Quáng Trj, tinh 
Quang Tn. 



Diên thoai: 02333861433. 
Thirc hin dr an dAu ttx vOi các ni dung sau: 
Diêu 1: Ni dung dy an du tu 
1. Ten di,r an: Khai thác cat, sOi lông song Thach Han lam vt 1iu xây 

dirng thông thi.r&ng tai thôn Thucxng Phuàc, xã Triu Thucing, huyn Triu 
Phong, tinh Quâng Trj. 

2. Mic tiêu: Khai thác và cung cap cat, cui, sôi lam vt lieu xây dirng 
cho các các cong trmnh xây dmg. 
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3. Cong suAt, quy rnO dij an: 

a. Cong su& hot dông: 20.000m3  cat, söi, cui /nàm 

b. Quy mô xây dirng: Khu virc khai thác rnö: 2,1 6ha 
4. Dja dirn: Thôn Thrcing Phix&c, xä Triu Thirçrng, huyn Triu Phong, 

tinh Quãng Trj. 

5. Din tich dAt, mt nixâc dir kin su diing là: Khu v17 c xin cap phép khai 
thác có din tich 2,l6ha 

6. San phAm cung cAp: Cat, soi. 

7. Vn dAu tu cla du an: 

a. Tong vn dAu tix : 3.301.000.000 dng (bang chui: Ba ii' ha train íé mo! 

triu a'Ong); trong do: 
- Vn dAu ti.r thit bl:  2.417.000.000 dng; 
- Von dâu ti.,r khác: 884.000.000 dng. 
b. Cci cAu ngun vn: 100% vn tIr có cüa doanh nghip. 
8. Thôi han  boat dng: Theo thôi hn cAp phép khai thác khoáng san (05 

nàm 03 tháng) 

9. Tin do thiic hin dir an: 

- Hoàn thành thu tllc dAu tu, giao mO tháng 6/2020. 

- Dua vào hoat dng: tháng 10/2020. 

Diu 2. Các uu dãi du ttrdôi vol dián: 
Dir an Khai thác cat, sôi lông song Thach Han lam vt lieu xay dvng 

thông thu&ng tai  thôn Thtrcmg PhuOc, xâ Triu Thucng, huyn Triu Phong, 
tinh Quãng Trj là dir an khai thác khoáng san; do do, không thuc dôi tuvng 
dl.rfc hithng các uu dãi dâu tu theo quy djnh tai  Khoãn 4 Diêu 15 Lut Dâu til. 



Diu 3. Các diu kin d6i vâi Cong ty TNHH MTV L Len: 

- Trin khai thic hin di an dung tin d cam kt, tuân thu các quy dlnh 
cUa Pháp Iut hin hành nhu: Lut Dãu flr, Lut Bäo v môi tnthng, Lut Dat 
dai, Lut Xây dmg, Lut PCCC; Lut Thuê; các van ban pháp 1ut khác có lien 
quan vã các kiên tham gia thârn djnh cüa các Sa, ngành vã dja phuang. 

- Thrc hin các thu tue  cp phép hoat dng bn thüy ni dja (nêu có) 
truâc khi di vào ho?t dông. 

- Cong ty chi ducrc to cht:rc thai thác cat, soi khi dáp ing dü diu kin . 
khai thác khoáng san theo các quy djnh cüa pháp lu.t có lien quan Va phäi báo 
dam dáp Crng các diêu kin do trong qua trInh hot dng dâu tu kinh doanh. 

- QOa trinh thrc hin dir an yêu cu nhà du tu nghiên cru, tInh toán vâ 
ha ch9n góc ma mái thai thác dam bão các tiêu chuân k5 thut chuyên ngành 
dam bâo ca sâ khoa hQc, Iira ch9n giãi pháp thi cong phii hqp, an nhãm on djnh 
b& sOng, phOng chông st Ia lâu dài và khOng gay ánh huâng den phL.rng tin 
kru thông thr&ng thüy khác. 

- Thyc hin ch d báo cáo hot dng du tu' theo quy djnh cüa pháp Iu4t 
ye dâu tu và pháp 1ut lien quan. 

- K qu darn bäo thrc hin dir an theo dung quy djnh cua Lut Dãu tir. 

- Sau 12 tháng k tlr ngãy cp Quyt djnh chü trl.rcrng du tu nu doanh 
nghip khOng thrc hin hoc không có khà näng thrc hin di an thi Quyêt djnh 
chci truYng dâu tu hét hiu Iirc, dir an bj chãm dth hoat dng theo quy dlnh. 

Diu 4. Quyt djnh nay có hiu hrc k tr ngày ks'. Van bàn quyt dlnh 
chu trung dâu tu sê chârn dirt hiu hrc trong trir&ng hcip Du an dâu tir chain d&t 
hoot dng theo quy djnh ti Diêu 48 Lut Dãu tu 2014. 

Diu 5. Quyt djnh nay dirqc 1p thành 03 (ba) bàn g&; 01 (mot) bàn cAp 
cho Cong ty TNHH MTV L Len; 01 (rnt) bàn gii So Ké hoch và Dãu Ui Va 
01(mt) bàn km ti JJBND tinh Quáng Trj./.  fj- 

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

No'i nh/In: 
-NhuDiéu5 
- Các Sà: TNMT; XD; GTVT; 
- UBND huyn Triu Phong; 
- CVP UBND tinh; 
- Listi: VT, TN. 
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