
UY BAN NHAN DAN 
TINH QUANG  TR 

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
DcIp-Trdo-Hinh phüc 

    

S&  .2629  /QD-UBND Quáng Tr/, ngày A.l- tháng 9 nám 2020 

QUYET D!NH  CHU TRU'JNG DAU TU 

Can thLu2t T chzc chInh quyn djaphwang ngày 19/6/2015; 

Can cjLu2tDdu tu'ngày 26/11/2014; 

Can ct Nghj djnh s 118/2015/ND-CP ngày 12/11/2015 cia C'hInh phi quy 
djnh chi tiêt và hwó'ng dan thi hành m5t so diéu cla Lut Dáu tuv 

Can cu Thông twsd 16/2015/TT-BKHDT ngày 18/11/2015 cia Bó KI hogch 
và Dâu tu' quy djnh biêu máu thl!c hin thu t?c dáu tu' và báo cáo hogt dc3ng dáu tu 
tgi Vit Nam, 

Xét van ban d nghj thrc hin dt an dcu tu' và h so' kern theo cza Cong ty cc 
phán dáu ttr và phát triên Tam Xanh; 

Theo d nghj cua Ban Quthn lj Khu kinh ti tinh tgi Báo cáo tha2m djnli s 

811/BC-KKT ngày 0 1/9/2020. 

QUYET D!NTh 

Chpthun nhà du tu: CONG TV CO PHAN DAU TU VA PHAT 
TRIEN TAM XANH 

- Giy chi'rng nhn dang k doanh nghip Cong ty c phn, ma s doanh 
nghip 3200700678 do Phôngdang k kinh doanh - Sâ Kê hoach  và Dâu tu tinh 
Quâng Trj cap, dang k9 lan dâu ngày 12/11/2019, däng k thay dôi lan thir nhât 
ngày 25/5/2020. 

Dja chi tri1 sâ chInh: 06 Ngô Quyn, thj ti4n Hâi Lang, huyn Hãi Lang, tinh 
Quãng Trj, Vit Nam. 

Din thoii: 0945 028 552 Email: tamxanhgmai1.com  

- Ngu'?i dai  din theo pháp 1uQt cüa cong ty: Ba Nguyn Thj Thanh Khi&, 
Sinh ngày 07/8/1972, QuOc tjch Vit Nam, Chirng minh nhân dan sO 191263622 
cap ngày 17/4/2009 t.i Cong an tinh Quáng Trj. 

Dja chi thu?yng trñ t?i  s 06 Ngô Quyn, thj trn Hãi Lang, huyn Hâi LAng, 
tinh Quãng Trj, Vit Nam; chO hin nay ti sO 06 NgO Quyên, thj trân Hâi Lang, 
huyn Hãi Lang, tinh Quàng Trj, Vit Nam. 

Din thoai: 0945 028 552 Email: tamxanhgmai1.com  

Chirc vçl: Giám dc. 

Thirc hin dii an du tu vi các ni dung sau: 
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Diu 1. Ni dung dr an du tu 

1. Ten dir an du Ui: TRANG TRAI TRONG VA PHAT TRIN VUNG 
NGUYEN LIU TRAM NAM GAN — TRIU PHONG 

2. Mic tiêu dir an: 

TT Miic tiêu hoyt dng 
Ten ngành 

(Ghi ten ngành cap 4 
theo VSIC) 

Ma ngành theo 
VSIC 

(Ma ngành c4p 4,) 

01 

Trông cay tram näm gân tp 
trung dé phát triên vüng nguyen 
lieu cung cap cho cong nghip 
dircc phâm, vira dam bâo miic 
tiêu khu cay xanh each ly theo 
quy hoch duçic phê duyt 

Trông cay gia vj, 
cay dthYc lieu, cay 
huong lieu lâu näm 

0128 

3. Quy mô dir an: 

a) COng suit thit k& Vüng nguyen Iiu 19,8ha, thu hoach khoãng 228 thn 
lálnäm, ti.rang üng khoãng 22,8 tan tinh dâu/näm. 

b) San phAm, djch vii cung cp: Trng cay tram nãm gân tp trung vera d 
phát triên vüng nguyen 1iu cung cap cho cOng nghip dirge phm, vira dam bâo 
m%lc tiëu khu cay xanh each ly theo quy hoch dirge phe duy. 

4. Dja dim thirc hin dir an: xã Triu Trach,  huyn Triu Phong, thuc Khu 
kinh tê DOng Nam Quãng Trj, tinh Quâng Trj. 

5. Din tIch mt Mt sir diing: 19,8ha. 

6. lông vn Mu tu cüa dir an: 10.000.000.000 dng (Mirô'i t do'ng,), trong do: 

6.1. Vn gop d thirc hin dir an Mu tu là: 6.600.000.000 dng ('Sáu tj), sáu 

tram triu dóng,), chiêm 66% tong vOn dâu tu. 

Tin d, t5' l và phrnmg thirc gop v6n: Cong ty c phn Mu tu và phát trin 
Tam Xanh gop 6.600.000.000 dông "Sáu , sáu tram triu dóng,), bang tiên mt là 
von cüa Cong ty, chiêm 100% vOn gop, tiên dO gop von theo tiên d thirc hin dir 
an và hoàn thành vic gop von chm nhât vào ngày 31/7/2020. 

6.2. Vn huy dng: 3.400.000.000dông (Ba t, bn tram triu dng), chim 
34% tOng von dâu tu, huy dng tr cac to chüc tin ding trong nuâc. 

7. Thii han hoat dng cüa dir an: 30 nàm, k ti'r ngày dirge quyt djnh chU 
tnrang dâu tu. 

8. Tin do thirc hin dir an Mu tix: 

- Chuitn bj Mu tu: Dn Qu IV/2020: Hoàn thành thu tiic quyt djnh chü 
truong dâu , thuê dat. 

- Tiên dO câi tao  Mt và trng cay: 
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+ Qu 1/2021: Cài to dt, chun bj cay giông; 

+ Qu 111/2021: Hoàn thành cãi to dat; 

+ Qu IV/2021: Hoàn thành vic trông cay. 

Tin d thirc hiên mlic tiêu dr an: Qu 1/2022 dira dir an vào hoat  dng Va 
bat dâu cung cap san phâm vâo qu 1/2023 (cay duqc thu hoach La sau 2 näm). 

Diu 2. Các uu dãi, h trçi dâu tu: 

Dir an du tu Trang trui trng và phát trin vüng nguyen 1iu tram Nam Gân 
— Triu Phong cüa Cong ty cô phân dâu tu và phát triên Tam Xanh tai  xâ Triu 
Trach, huyn Triu Phong thuc Khu kinh tê Dông Nam, tinh Quãng Trj thuc 
ngành, nghê u'udãi dâu tu và duçic dâu tu t?i  dja bàn uu dâi dâu tu theo quy djnh 
Diêu 16LutDâutu. 

1. IJu dài v thu thu nhp doanh nghip: 

- Cc so pháp 12 cüa uu dãi: theo quy djnhti Nghj djnh s 218/201 3/ND-CP 
ngày 26/12/20 13 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt và huOng dan thi hành Lut Thué 
thu nhp doanh nghip. 

- DM tuçing và diu kiin huOng uu dãi: Thu nhp cüa doanh nghip ti'r thirc 
hin dii an dâu tu mOi tai dia bàn có diêu kiên kinh té - xã hi dãc biêt khó khän. 

2. Uu dâi v thus nhâp khâu: 

- Ca sO pháp 1 cüa uu dãi: theo quy djnh tii Lust  Thug xut khAu, thus nhp 
khâu và Nghj djnh so 134/2016/ND-CP ngày 01/9/2016 cüa ChInh phü quy djnh 
chi tiêt mt so diêu và bin pháp thi hành Lut Thuê xuât khâu, thuê nhp khâu. 

- Di tuqng và diu kin hi.rOng uu dãi: Dir an du tu thuc ngành, ngh uu 
däi dâu tu, dugc dâu tu tti dja bàn uu dãi dâu lii theo quy djnh ti Diêu 16 Lut 
Dâu lii. 

3. U'u dài v min, giãm tin thuê dt: 

- Ca sO pháp 12 cüa irudâi: theo quy djnh ti Nghj djnh 35/2017/ND-CP ngày 
03/4/20 17 cüa ChInh phü ye thu tiên sO dicing dat, thu tiênthuê dat, thuê mt nuOc 
trong Khu kinh tê, k.hu cong ngh cao; Nghj djnh so 57/2018/ND-CP ngày 
17/4/20 18 cüa ChInh phü ye Ca ché, chInh sách khuyên khIch doanh nghip dâu tu 
vào nông nghip, nông thôn. 

- Di tuang và diu kin hi.rOng uu dâi: Dii an du ti.r thuc ngành, ngh uu 
dãi dâu tu, di.rçic dâu tix tti dja bàn uu dâi dâu tu theo quy djnh ti Diêu 16 Lu3t 
Dãu tt.r. 

4. Cac hInh thOc h trq uu dãi du tu: Ducic huOng các chInh sách uu dãi vâ 
ho trçi dâu tu cOa tinh Quâng Trj theo Quy djnh ban hãnh kern theo Quyet djnh so 
39/2016/QD-IJBND ngày 2119/2016 cüa UBND tinh Quâng Trj. 

JJiu 3. Các diu kin di vOi nhà dAu tir thirc hin dii an. 

1. Triên khai thrc hin dir an du tu theo dung quy djnh tai  Diu 1 Quy& 
djnh nay. 
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2. Tuân thu theo Quy hoach chung xây dirng Khu Kinh t Dông Nam Quãng 

Tn den näm 2035, tam nhIn den nãm 2050 thrc Thu tung ChInh phü phê duyt 
tai Quyêt djnh so 193 6/QD-TTg ngãy 11/10/2016; Quy hotch phân khu xây dirng 
Khu Kinh tê Dông Nam Quãng Trj - giai dotn 2 disçic UBND tinh Quãng Trj phê 
duyt tai  Quyêt djnh so 3585/QD-UBND ngày 24/12/2019. 

3. Tuân thu các quy djnh cüa pháp 1ut v du tu, xây drng, dt dai, báo v 
môi tnthng, lao dng, lam nghip và quy djnh ciia pháp Iut có lien quan; dam bão 
an toàn, an ninh, phông chông cháy no, phông ng11a ô nhiêm mOi tru&ng và phôi 
hçip vth các co quan chtrc nAng có lien quan bâo dam an ninh trt tir, quôc phông 
trong qua trInh triên khai thrc hin dir an và hoàn thành dçr an dua vào sr ding. 

* 4. Thirc hin k qu dam bâo thirc hin dir an dâu tu theo quy djnh cUa Lut 
Dâu ti.r. 

5. Thirc hin ch d báo cáo boat dng du tu theo quy djnh cüa Lut DAu tu 
và pháp lut lien quan; cung cap các van bàn, tài 1iu, thông tin lien quan den ni 
dung kiêm tra, thanh tra và giám sat hoat  dng dâu Ui cho co quan nba nuâc có 
thâm quyên theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 4. Th?yi han  hiu lirc cüa quyt djnh chü truong dAu Ui 

1. QuyM djnh chU truong du Ui có hiu lirc k tr ngày k cho dn khi ht 
th?yi han hoat dng cüa dir an theo quy djnh tai  Khoân 7 Diêu 1 Quyêt djnh nay. 

2. Quy& djnh chü truong du tu sê chm dtrt hiu 1rc trong trithng hqp Dir 
an dâu tu châm düt hoat dng theo quy djnh tai  Diêu 48 Lutt Dâu tu nàm 2014. 

JJiu 5. Quyt djnh nay dircic 1p thành 03 (ba) bàn gc; Cong ty c phn du 
tu và phát trien Tam Xanh duqc cap 01 bàn, 01 bàn gcri Ban Quãn l khu kinh tê 
tinh Quâng Trj và 01 bàn kru tai  UBND tinh Quâng Trj./. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
Nc'in/,n: 

- Nhix Diêu 5 (Bàn goc); 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Các So: XD, TN&MT, NN&PTNT, IC; 
- UBND huyn Triu Phong; 
- CVP, PVP Ngyn CCru; 
- Ltru: VT, NN. 
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