
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH QUANG TRI Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S:.2O34/QD-UBND Quáng Trj,  ngàyJ  tháng-nãm 2020 

QUYET IMNil CHU TRU'ONG DAU TIX 

Can th Lut T chic ChInh quyn dja phwong s 77/2015/QHJ3 ngây 
19/6/2015; 

C'án ci Lut Du tw so' 67/20]4/QHJ3 ngày 26/11/2014; 

Gänth Nghj djnh 118/2015/ND-CP ngày 12/11/2015 cia C'hInh phü quy 
djnh chi tiêt và hu'Ong dan thi hành mót sO diêu Luát Dáu tw, 

Can ci Thông twsd 16/20]5/TT-BKHDTngày 18/11/2015 cña Bô Kê'hogch 
và Dáu tw quy djnh biêu máu thtc hin tith tyc dáu tw và bOo cáo hogt dng dáu tic 
tgi Vit Nam; 

Xét van ban dnghj thirc hiên dc an ddu tu và hc scr kern theo cza nhâ du 
tir Cong ty cO phán Dáu tu' Sam Cam n5p ngày 12/5/2020; hO sd chinh tha bO sung 
np ngày 03/7/2020; 

Xét báo cáo thO'm djnh cia SO' KI hogch và Do'u hr tgi BOo cáo sO'.' 29 1/BC-
SKH-DN ngày 06/7/2020 ye vic bOo cáo thám djnh dr On "Khu du ljch sinh thai 
vO nghi du-&ng HO Al T&" cüa Cong ty Co phán Dáu hr Sam Cam. 

QUYET DNH: 

ChAp thun nba dAu W: CONG TV CO PHAN DAU TU' SAM CAM 

GiAy chrng nhn däng k kinh doanh s: 0108926646 

Ngày cAp: 04/10/20 19 Ca quan cAp: Sâ K hoach & DAu tu HàNi. 

Dja chi tri sâ: S 2, Ngô 279, du&ng Giâng Vô, phu&ng Cat Linh, qun 
Bong Ba, thành phô Ha Ni 

Dja chi hen lac: S 2, NgO 279, dithng Giâng VO, phi.thng Cat Linh, qun 
Dông Ba, thành phô Ha Ni 

Diên thoai: 0978866593 

Thông tin v ngithi lt(li d4n theo pháp luIt cüa doanh nghip, gôm: 

Ho ten: MAI TUAN HA GiOi tInh: Nani 

Chirc danh: Tng Giám d,c 

Sinh ngày: 09/02/1993 Qu& tjch: Viêt Nam 

CMND sO: 013224745 Ngày cap: 17/8/20 1 1 Nai cAp: COng an Ha Ni 
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Dja chi thxông trü: S 59, B2 Khu do thj Dti Kim Djnh Công, Phixng Dai 
Kim, Qun Hoàng Mai, Thành phô Ha Ni. 

Ch a hin tai: S 59,B2 Khu do thj Di Kim Djnh Công, Phi.rang Dai  Kim, 
Quân Hoàng Mai, Thành phO Ha Ni. 

Diên thoai: 0978866593 

Thirc hin dir an d.0 tl.r vâi các ni dung sau: 

Diu 1: Ni dung dr an du tir 

1. Ten di an: KHU DU LICH SINH THAI VA NGHI DU'ONG HO Ai 
T1 

2. Mic tiêu: Dutu xây dirngKhu du ljch sinh thai nghi dixöng, kt hçp v&i 
các loai  hInh the di:ic the thao và h tang lien quan; trong do cO dâu tix xây dirng cac 
bit thir sinh thai và nghi throng dê kinh doanh dOng vai miic dIch, tInh chat trong 
hot dng djch vi du ljch t?i  khu du ljch theo quy hoich dA duqc phé duyt và theo 
dOng quy djnh pháp 1ut. 

TT Mtic tiêu hot dng 

Tênngành 
(Ghi ten ngành 
c.p 4 theo 
VSIC) 

Ma ngành 
theo VSIC 
(Ma ngành 
cap 4) 

Ma ngãnh 
CPC(*) 
(dôi vâi các 
ngành ngh Co 
mA CPC, nu 
cO) 

Xây dirng và kinh doanh 
dlch vçi các khách san, 
bit thir nghi di.r6iig 

Djch vti km trü 
ngn ngây 5510 

2 
Xây drng và kinh doanh 
dichvuAmthuc 

Nba hang và 
dich vu an 
uong 

5610 

5630 

3. Quy niô, cong sut dir an: 

a. Din tIch dt nghiên ciru cüa dr an: 70 ha. 

b. Cong suit thit k& Du tu xây dmg các hang  miic trên tng din tIch dt 
70,0 ha tuân thu Quy hoach chi tiêt xây dirng t 1 1/500 dA &rçlc UBND huyn 
Triu Phong phé duyt tai  Quyét dinh sO 537/QD-UBND ngày 1 5/5/2008. Dir kiên 
dâu tii xay dirng các hang miic nhi.r sau: 

- Xây dirng các bit thir nghi dirong; bit thir sinh thai nghi di.rong 
(Bungalow). 

- Xây drng khu t hqp nhà hang djch vi thuung mai tng hçrp gm: 4 nhà 
hang nhà thtrcingmi djch vii và ban các sAn phâm dja phi.rong, phiic v am thijc, 
kêt hçip tuyên phO du ljch vAn hóa, am thirc các mien. 
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- Xây drng khu vui chcii ngoài tr&i và cm trai 

- Xây dirng trung tam hi ngh vri süc chra trén 500 ngi.thi 

- Cánh quan thiên nhién. 

- H thng giao thông, h tAng k thut din, ni.râc, thông tin lien lac, PCCC... 

c. Quy mô kin trüc xay dmg: Các cong trInh có mt do xây dirng gp ti da 
25%, chiêu cao cong trInh lOm, chi giói xay dimg each chi giâi &rng dO tOi 
thiêu 3m. C câu sirdng dat và phi.rmg an bô trI mt bang tong the dam báo tuân 
thO quy hoach chi tiêt xay drng t l 1/500 dã duçic UBND huyn Triu Phong phé 
duyt tai Quyet djnh sO 537/QD-UBND ngày 15/5/2008. 

4. Dja dim: Xã Triu Ai, Huyn Triu Phong, Tinh Quâng Trj 

5. San phAm cung cAp: Djch viii liru trü, nghi duO'ng; Dch vii th thao, giái 
tn; Djch vi Am thirc, nhâ hang, 

6. Vn dAu ti.r cia du an: 

a) Tng vn dAu ttr, gm vn c djnh và vn hxu dng: 377.000.000.000 &ng 

* Vn c djnh: 357.000.000.000 dông 

Trong do; 

- Chi phi bi thi.r&ng, h trq tái djnh ci.r: 3 5.700.000.000 dng 

- Chi phi xây d%rng cong trInh: 277.500.000.000 dng 

- Chi phi may moe, thit bj, cong ngh, thi.rang hiu: 6.500.000.000 dng 

- Chi phi khác hInh thành tài san c djnh: 20.000.000.000 dng 

- Chi phi dvphong: 17.300.000.000 dng 

* Vn h.ru dng: 20.000.000.000 dng 

b) Ngun vn dâu tu: 

* Vn gop (ghi chi tit theo timg nhà dAu tu): 

TT TênnhàdAuttr 
Svngóp 

(ding) 

T1 

(%) 

Phirorng 
thu'cgop 

von 

TindI 
gop von 

Vn Chü dAu ti.r: 

Cong 
D.0 tie Sam Cam 

75.400.000.000 20% Tng 
müc dAu tu 

Tin m.t 100% 
Theo tin 
do thuc 

hiênduán 
dAu tu 
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* Von huy dng: chiêm 89% TMDT cüa dii an, ti.rang img 301.600.000.000 
dông, phucrng an huy dng và tiên d dir kiên nhu sau: 

+ Mirc vay (vay tr các th chirc tin ding): 80% tng mirc dAu tu tucing thxang 
30 1.600.000.000 dông 

+ Thii h?n  vay: Dài hn 

+ Lài su.t: Theo quy djnh cüa ngân hang 

+ Tiên d giái ngân: Theo tiên d thirc hin dr an 

+ Tài san dam bâo khoãn vay v6n chü du tu dôi rng giá trj tài san tü: Các 
cong trInh cüa d%r an di.rçic hInh thành và tài san cüa CSH. 

7. Th?yi hn hot dng cüa dir an: 50 nàm 

8. Tiên d thuc hiên dr an: 

- Qu 111/2020 - Qu IV/2020: Hoàn thánh các thu t%ic du ti.r; phê duyt chü 
trung dAu tu; phê duyt quy hoch chi tit xây dtrng t 1 1/500; hoàn thành cong 
tác 1p Báo cáo nghiên ciru khá thi dr an; thi& ké Ca sâ dir an d.0 tu; Quyt djnh 
phé duyt dir an du tu; bi thi.r&ng, h trq GPMB; thit k ban ye thi công, cap 
phép xây dmg, h sa mi thu, t chirc du thu, rà phá born mIn. 

- Qu 1/2021: Khâi cong xây dimg cOng trinh; 

- Qu 1/2023: Nghim thu, hoàn thành cong trInh và dua dir an vào khai thác 
st'r diing. 

Diu 2. Các uu dãi du tir di vói dty an: 

Dir an Khu du ljch sinh thai và nghi dung Ho Ai Ti, thuc dja bàn có diu 
kin kinh tê - xã hi khó khän quy djnh t?i  Phii hic II Danh mic dja bàn i.ru dãi dâu 
tu ban hành kern theo Nghj djnh so 118/201 5/ND-CP ngày 12/11/2015 cüa ChInh 
phü quy dnh chi tiêt và hurng dan thi hành mt so diêu cüa Lut Dâu ti.r và duçic ap 
ding mt sO i.ru dâi nhix sau: 

-. A .X .., .A A A •A A A ., a. uu dai ye mien, giam tien thue dat, tien sir diing dat, thue sir dyng 

Co s pháp I: Ap di1ng quy djnh t?i  Diu 19, Nhj djnh 46/2014/NID-CP 
ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü ye quy djnh ye tiên thuê dat, thuê mt nu&c; 

Diu kin hu&ng tm dãi: Dr an du tu m1i ti dja bàn có diu kin kinh t - 
xa hi khó khän. 

b. U'u dãi v thud thu nhp doanh nghip: 

Co s& pháp 1 cüa tru dãi: Ap dung quy djnh ti Lut thu thu nhp doanh 
nghiêp sO 32/2013/QH13 ngày 19/6/20 13; Nghj djnh 218/2013/ND-CP ngày 
26/12/2013 cüa ChInh phü ye quy djnh chi tiêt và hu&ng dn thi hành Lut Thuê 
thu nhp doanh nghip và Phii 1c I Ngânh nghê ixu dãi dãu tu và Phit liic II Danh 
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miic dja bàn mi dâi du tu ban hành kern theo Nghj djnh s 118/201 5/ND-CP ngày 
12/11/2015 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt và huóng dan thi hành mt so diêu cüa 
Luât Dâu tis. 

Diu kin htr&ng iru dãi: Dr an du tu mcci ti dja bàn có diu kin kinh t - 
xã hi kho khän. 

-. A A A c. u u dai ye thue nhip khau: 

C s& pháp 1: Ap ding theo quy djnh ti Lut Thu xut nhp khu s6 
107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 và Nghj djnh 134/2016/ND-CP ngày 01/9/2016 
cña ChInh phil quy djnh chi tiét mt sO diêu và bin pháp thi hành Lut thuê xuât 
khâu, thuê nhp khâu. 

Diu kiin htr&ng tru dai: Dir an du Ur mOi t?i  dja bàn &rccc u.0 dãi ye thus 
nhp khâu. 

, • • .• A Dieu 3. Cac dieu kiçn dom vcii Cong ty Co phan Dau tr Sam Cam: 

1. Trin khai thirc hin du an du tu theo dung quy djnh t?i  Diu 1 Quyt 
djnh nay. 

3. T chile thirc hin dir an dung tin d dã cam kt. Tuân thu các quy djnh 
cüa Pháp lut hin hánh: Lust  Du ti.r, Lut Doanh nghip, Lut Báo v Môi 
truông, Lut Dt dai, Lut Xây drng, Lust  Phông cháy chCta cháy và các van bàn 
pháp 1ut khác có lien quan. Tip thu dy dü kin tham gia thm djnh cüa các S&, 
ngành và dja phuong lien quan dê bô sung, hoàn thin dir an truâc khi triên khai 
thrc hin. Phi hcip vi các co quan chüc nàng Co lien quan bão dam an ninh trt 
tsr, quc phOng trong qua trmnh trin khai thmrc hin dr an và hoàn thành dr an dua 
vao sil dming. 

3. Không duqc du tu kinh doanh bt dng san nhà 0' trong khu vmrc dir an 
khi chua duçc cap có thâm quyên cho phép. 

4. Dam bào hành lang bão v dp h Ai Til; Dam bão có 1i tip cn và khu 
vmrc giành cho cong dông; NuOc thai phái xml 1 dt tiêu chuãn ct Al theo QCVN 
08-MT-20 1 5/BTNMT. 

5. Yêu cAu nhà dAu tu xác djnh phuang an sCr dmmng dat hçp 1, không xung 
dt v0'i quy hoch bâo v phát triên rung yen biên ilng phó biên dOi khI hu và hn 
che thâp nhât chuyên dOi din tich thng phOng h. Thrc hin các thu tVc  chuyên 
dôi din tIch dat trOng rung và 1p phwing an trông thng thay the theo dung quy 
djnh. 

6. Các ni dung, hang miic, co cãu sil diving d&t, bô trI mt bãn tong the dir 
an phâi tuãn thu dung Quy hoach  chi tiêt Khu du ljch sinh thai Ho Ai Tml, huyn 
Triu Phong duçic UBND huyn Triu Phong phê duyt tti Quyêt djnh so 537/QD-
UBND ngày 15/5/2008 và quy hoch sil diing dat cüa huyn Triu Phong den näm 
2020. 
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7. Thirc hin k qu dam bão th%rc hin dir an dâu tir theo quy dlnh tai Diêu 
27 Nghj djnh 118/2015/ND-CP ngày 12/11/2015 cüa ChInh phü ye vic quy djnh 
chi ti& và huàng dn thi hành mt s Diêu cüa Lutt Dâu tt.r. 

8. Không dugc chuyên nhixçing dir an khi chi.ra hoàn thãnh vic dâu tu xây 
drng cong trInh theo quyt djnh chü trung dAu tu. 

9. Trong thi han  12 tháng k ti.'r ngày có Quyt djnh phé duyt chü tn.rang dAu 
tu, Nhà du tir khOng hoàn thin các thu tiic ye dâu tu và triên khai xây drng cong 
trInh theo tin d dâ cam kt sê bi ch.m dirt hoat dng dr an. 

10. Thrc hin ch d báo cáo hoat dng d&u tu theo quy djnh t?i  Diu 53 
Nghj djnh sO 1 18/201 5/ND-CP ngày 12/11/2015 cüa ChInh phü và pháp 1ut lien 
quan; cung cap các van ban, tài 1iu, thông tin lien quan den ni dung kiêm tra, 
thanh tra và giám sat hoat dng dâu tu cho co quan nhà nurc có thâm quyên theo 
quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 4. Th&i han  hiu 1c cüa quyt djnh chü truo'ng dâu tu. 

- Quyt djnh chü truong du tu Co hiu hxc k tü ngày k cho dn khi ht 
thai han  hoat dng cüa dtr an theo quy djnh tai  Khoán 7 Diêu 1 Quyêt djnh nay. 

- Quyt djnh chü triscmg dAu tu së chm dirt hiu 1rc trong trung hp Dir 
an dâu tu châm dirt hot dng theo quy djnh tai  Diêu 48 Lut Du tu 2014. 

Diu 5. Quyt djnh nay duçic 1p thành 03 (ba) ban gc; 01 (met)  ban cp 
cho Lien danh nhà dâu lii Cong ty Co phân Dâu tu Sam Cam; 01 (met) ban gui S 
Kê hoach và Dâu tix vã 01 (met) ban kru tai  UBND tinh Quãng TrI./.

/ 
 

Nui nhmn: 
- Nhu Diu 5; 
- Các So: XD, N&MT, 
NN&PTNT, VH,U&DL; 
- UBND huyn Triu Phong; 
- CVP, PVP UBND tinh; 
- Lsu: VT, VX. 

TM.UY BAN NHAN DAN 
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