
UY BAN NHAN DAN CONG HOA x HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc 1p - Ty do - Hnh phác 

só:23??  /QD-UBND Quáng Ti-f,  ngày  ,4 tháng 8 nám 2020 

QUYET D!NH CHU TRUNG DAU TU' 

Can c& Lufl Tc ch,c chInh quyn d/a phitong ngày 19/6/2015; 

Can c&LutDáu twngày 26/11/2014; 

Can c& Nghj dfnh s 118/2015/ND-CP ngày 12/1!/2015 cia ChInh phz quy 
djnh chi tiêt và hithng dan thi hành m5t so diéu Lug't Dáu tu, 

Can th Thông tws 16/2015/TT-BKI-IDTngày 18/11/2015 cüa Bó Kehoch 
và Dáu tw quy dfnh biêu máu thyc hiçn thu tyc dáu tic và báo cáo hogt dc5ng dáu tic 
tQi Vit Nam, 

Xét Van ban d nghj thuv hin dr an du tic và h sci kern theo cua Cong ty 
TNHH M(5t thành viên 979 Quáng Ti-f; 

Theo d nghj cia S& K hoach và Ddu tic tgi Báo cáo tharn dfnh s 3 70/BC- 
SKFI-DN ngày 17/8/2020. 

QUYET DINH: 

Chap thun nhà du tu: CONG TY TRACH NH1IM HUt H3N MOT 

THANH VIEN 979 QUANG TRI 

Giây chi:rng nhn däng k kinh doanh s& 3200709102 

Ngày cp: 15/6/2020 Co quan cap: Si Ké hoch và Du tu Quâng Tr. 

Dja chi trii sà: Du?ing Phü L A, thôn Phü Hung, xã Hài Phü, huyn Hãi 

Lang, tinh Quâng Trj. 

Dja chi lien lac: Dung Phü L A, thôn Phü Hung, xã Hái Phü, huyn Hãi 

Lang, tinh Quáng Trj. 

Din thoi: 0901962979 Email: kimhong053gmail.cOm  

Thông tin vt ngwiti dzi din theo pháp 1uIt cüa doanh nghip: 

Ho vâ ten: TRAN THI KIM HÔNG Gii tinh: Nt 

Chirc danh: Giám dc Sinh ngây: 18/4/1967 Quc tjch: Vit Nam 

CMND s& 201822686 Ngày cp: 10/6/2017 Noi cp: CA TP Dà Nng 

Dja chi thi.rng tri:i: To 74 phuäng M5 An, qun Ngü Hành Scm, TP Dà Nng. 

Ch a hin tti: T 74 phu&ng M5 An, qun Ngci Hành San, TP Dã Nng 

Din thoai: 0901962979 Email: kimhong053gmai1.COm  

Thirc hin dr an dâu tu vOi các ni dung sau: 
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Biu 1. Ni dung dir an d.0 tu 

1. Ten du an: BE AN SAN XUAT NONG NGHIP CONG NGH CAO 

2.Miictiêu: 

STT Mic tiêu hot dQng 

Ten ngành 
(Ghi ten ngânh 

cap 4 theo 
VSIC) 

Ma ngành 
theo VSIC 
(Ma ngành 

cap 4) 

Ma ngành CPC 
(*) 

(di 
ngành nghê có 

ma CPC, nu co) 

Xây dirng mô hInh san 
xut rau, qua sach t?o 
san phm du ra da 

dtng 

Trông rau, du 
các loai vã 
trng boa 

0118 

2 
Trng cay hang 

näm khác 
0119 

3. Quy mô, cong suit dir an: 

a. Din tIch dat, mt nuc, mt b.ng dir kin s1r diing: 3.000 m2. 

b. Cong sut thit k: Nhà màng 2.000 m2  

c. Quy mô kin trüc xây dmg 

STT Hng miic Bo'n vj Din tIch 

I Khuvircchung m2  1.000 

1 Nhà diu hânh m2  250 

2 KJioxixàng m 125 

3 Nhaacongnhan+baovc m 225 

4 San 
2 m 200 

5 Tram bin áp m2  40 

6 Khác m2  160 

II Khu trng cay trong nhà có mái che m2  2.000 

1 Khu nhà mãng trng rau sach m2  1.000 

2 Khu nhà mâng trng dua lithi m2  1.000 

III Khác m2  0 

4. Dja diem: thôn Phü Hixng, xâ Hâi Phü, huyn Hãi Lang, tinh Qãng Trj. 

5. San phm cung cap: 

- San phm rau, hoa, qua an toân, chit luçing dat  TCVN 11041-1:2017 ye 

nông nghip htru co. 

- San phm ging hoa, cay cânh, cay van phông phiic vii nhu cu da phuong 
và vüng phii cn 
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6. Von du tu cüa dr an: 

a) Tng vn du tu: 

* Vncôdi.nh: 

Trong dO; 

- Chi phi xây dirng cong trInh: 

- Chi phi may móc, thit bj, cOng ngh, thuong hiu: 

- Chi phi khác hInh thành tài san c djnh: 

- Chi phi drphOng: 

* Von lint dng: 

b) Nguôn vn dâu ttr: 

* Vn ChU dAu ti.r b&ng tin mt (Cong ty TNHH MTV 979 Quáng Tr/,) 

540.000.000 dông chiêm 30% tong müc dâu tu dir an. 

* Vn huy dng: 1.260.000.000 dng chiêm 70% tng müc du ti..r dir an. 

7. Thii h?n hoat dng cüa dir an: 10 näm 

8. Tiên do thirc hiên du an: 

- Tháng 8/2020: Thirc hin thU ttc chU trucmg dâu ti.r, dat dai. 

- Tháng 9/2020: San Ui mat b&ng, xây dmg co sâ h tang. 

- Tháng 10/2020 hoàn thin, dua dir an vào san xuât. 

Diu 2. Các uu dài dâu tu dôi vói dir an: 

De an san xuât nông nghip cong ngh cao cUa Cong ty TNHH MTV 979 
Quang Tn thuôc nganh nghê däc biêt uu dâi dâu tu quy dinh tat Phu luc I Danh muc 
ngành, nghê uu dãi dâu ti..r; thirc hin ti dja bàn cO diêu kin kinh tê - xa hi khó 
khän quy djnh tai Phii lc II Danh miic dja bàn uu däi dâu tu ban hành kern theo Nghj 
djnh sO 118/20151ND-CP ngày 12/11/2015 cUa ChInh phU quy djnh chi tiêt và hu'àng 
dan thi hành mt sO diêu cUa Lut Dâu tu và dugc áp ditng rnt so isu dãi nhu sau: 

a. IJu dài v min, giãm tin thuê d.t, tin si:r di1ng d&, thu sir dicing dt: 

Ca sâ pháp 19: Ap ding quy djnh tai Diêu 19, Nghi. djnh 46/20141ND-CP 
ngày 15/5/20 14 cUa Chinh phU ye quy djnh ye tiên thuê dat, thuê mt nuYc; 

Diu kin huOng xu dãi: Dir an du tu mi thuc ngành nghê dc bit uu dãi 
dâu tu tai dja bàn có diêu kin kinh tê - xâ hi khO khãn. 

b. 1Ju dãi ye thuê thu nhp doanh nghip: 

Ca sU pháp 19 cUa uu dãi: Ap dung quy djnh ti Lut thuê thu nhp doanh 
nghip so 32/2013/QH13 ngãy 19/6/2013; Nghi djnh 218/2013/ND-CP ngày 
26/12/2013 cUa ChInh phU ye quy djnh chi tiêt và huàng dan thi hành Lut Thuê 

thu nhp doanh nghip. 

1.800.000.000 dông 

1.350.000.000 dng 

1.000.000.000 dèng 

200.000.000 dông 

100.000.000 dông 

50.000.000 dng 

450.000.000 dông 
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Diu kiin huOng ixu dãi: Dçr an dAu tu mOi thuc ngành nghê dc bit uu dâi 
däu tu tai dja bàn CO diêu kin kinh té - xã hi khO khàn. 

c. Tfu dài v thu nhp khAu: 

Co sO pháp 1': Ap ding theo quy djnh ti Lut Thuê xuât nhp khâu s6 

107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 và Nghj djnh 134/2016/ND-CP ngày 01/9/2016 

cüa Chmnh phü quy djnh chi tiêt mt so diêu và bin pháp thi hành Lut thué xuât 

khâu, thuê nhp khâu. 
Diu kin huOng ixu dãi: Du an dâu tu mOi thuc ngành nghê dc bit uu däi 

dâu tu tai dja bàn cO diêu kin kinh tê - xã hi khó khän. 
' . .,' . ,. Dieu 3. Cac dieu kien doi vol Cong ty TNTE-IH MTV 979 Quang Tr: 

1. Triên khai thic hin dr an dung tin d cam k&, tuãn thu các quy djnh ccia 
Pháp 1utt hin hành nhu: Lut và quy djnh lien quan den dâu tu vâo nông nghip, 
nông thôn, Lut Dãu tu, Lut Bão v môi truOng, Lut Dat dai, Lut Xây dijng, 
Lut Thuê, Lut Phông cháy chüa cháy; các van bàn pháp lu.t khác có lien quan 
và các kiên tham gia thâm djnh cOa các SO, ngành và dja phuong. 

2. Triên khai dr an không ành huOng dn hành lang báo v an toàn giao thông 

theo quy djnh. 

3. K' qu dam bâo thirc hin dr an theo di.ing quy djnh cüa Lut Du tu. 

4. Thrc hin ch d báo cáo hot dng du tu theo quy dnh cUa pháp lut v 

du tu và pháp lut lien quan. 

5. Sau 12 tháng k tir ngày duqc c.p chü trucmg d.0 tu, nhà d.0 tu không 
triên khai thirc hin dr an thI chü truong dâu tu hêt hiu luc, dr an bj châm dOt 

hoat dng theo quy djnh. 
Diu 4. Quyt djnh nay có hiu lirc k tir ngàyk'. Quyt djnh chO truong du 

tu sê châm dOt hiu lrc trong truOng hqp Du an dâu tu châm dOt hot dng theo 
quy djnh tai Diêu 48 Lut Dâu tu 2014. 

Diu 5. Quyt djnh nay dirccc 1p thành 03 (ba) bàn g&; 01 (met) bàn cp cho 
Nba dâu tu Cong ty trách nhim hthi hn mt thành viên 979 Quãng Trj; 01 (môt) 
bàn gOi SO Kê hoch và Dâu ttr vã 01(mt) bàn luu tai UBND tinh Quâng Trj./. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TCH - Noi nhn: 

-NhLrDi&15; 
- CT, PCT TT Ha S Dông; 
- Các Sâ: TN&MT, NN&PThT, 
Tài chInh, Xây dirng; 
- UBND huyn Hái Lang; 
- CVP, PVP Nguyen Cthi; 
- Liru: VT, NN. 
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