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Quáng Trj, ngày £ tháng 5 nám 2020 

KInh gCri: - Ciic Thud tinh; 
- Báo hiêm xã hi tinh; 
- Cong ty Din lirc Quáng Trj. 

Ngày 20/5/2020, Cong ty c ph.n Khoáng san Quãng Tr Co T trInh s 
42/TTr-KSQT V/v xin h trq giãi quyêt khó kh.n trong SXKD do ânh huing cüa dai 
dich Covid - 19 (Sao gii kern), UBND tinh cO kiên nhix sau: 

Giao Cic Thu tinh, Báo him xâ hi tinh, Cong ty Din 1c Quãng Trj 
nghiên ciru các quy dinh  dê kjp thOi giãi quyêt khO khän cho doanh nghip ni dung 
thuôc linh virc cüa don vj minh. 

Báo cáo UBND tinh trilOc ngây 05/6/2020.1.41 

Nol nhân: 
- Nhu trn; 
- TT/HDND tinh (B/c); 
- Cong ty CO pMn Khoáng san Quãng Tn; 
-Li.ru:VT,TM. 

HãS5Dng 



CONG TV CO P}IAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
KHOANG SAN QUANG TRj Dc 1p —  Ttr do —  Hanh phóc  

Sô:42 /7-1/' -KSQT
Vfnh Linh, ngày 20 tháng 5 näm 2020 

T TRINH 
(V/v xin /i3 trqgiãi quyãt khó khán trong SXKD) 

'inh !IH: - HDND tinh Quãng TrI 
H"" - UBND tinh Quãng Trj 

Y .... M) - Cyc thud flnh Quãng Trj 
- Bão him xã hi tinh Quãng Trj 

i,;:' - Công Din Ic Quãng TrI 

Cong ty Co ph.n Khoang san Quàng Trj là don vj du tiên cüa tinh Quáng Trj duc 

c phn hóa tr Doanh nghip Nhà nuâc (näm 2000). Tcr do dn nay, Cong ty hot dng 

bang nguôn vn gop tir các thành phAn kinh t& vài vn diéu I hin nay là 55,8 t' dOng, 

nguôn vOn chu so hiYu hin nay Ia 176,2 ty dong, tong tal san Cong ty Ia 367 ty dông, trong 

dO vay Ngân hang và cãènguôn von huy dng khác trên 150 t' dông. 

Hang nAm, Cong ty tao  ra doanh thu tr san xuât kinh doanh trén 350 t dng, np 

ngân sách trén 30 t' dng, giãi quyêt vic lam cho 500- 700 lao dng dla  phucing vài müc 

thu nhp n djnh tr 5 triu -6 triu dông/ ngui / thang. 

Do khó khän v mt san xut kinh doanh và tp trung du tu xây dmg Cong ty phát 

trin, tr näm 2014 cho dn nay, các c dong Cong ty khg duc chia c trc, trong khi dO, 

Cong ty dâ dam bão chi trã tin krong cho ngui lao dng và np ngân sách Nhà nuc dAy dü. 

Trong näm 2019, theo Nghj quyt cüa HDND tinh và chi dao  cüa UBND tinh Quàng 

Trj, mc dü dang gp rAt nhiu khO khàn v mt tài chInh, Cong ty dä tin hành di chuyn 

và dAu ttr mài Nhà may ch bin tih qung titan tai  KCN Tây bc H Xá d dam bão v 

sinh môi tru1g cho khu virc dan Cu ti thj trAn H Xá — Vinh Linh. 

Tr thai dim dAu nàm 2020 cho dn nay, do tác dng cüa dai  dch Covid — 19 trén 

toàn cu, hoat dng san xuAt kinh doanh cüa Cong ty bj ãnh huâng ngây càng nghiêm trong. 

Các khách hang cüa Cong ty ttr trong nuâc dn quc t ngl.rng hoc giàm quy mO hoat dng 

dAn dEn tInh trng khO khAn cho Cong ty chüng tOi v mt tiêu th%i san phAm và thu hi cong 

no, khO khãn v&it  tài chInh ngày càng gay gt. 

Duçic biEt "Ø'nh  phü và HDND, UBND tinh CO chü truong h trçi cho các doanh 

nghip bj ãnh bâi dai  djch Covid — 19, nhäm giüp doanh nghip duy trI hoat dng và 

giãi quyEt vic lam n djnh cho ngtrii lao dng, COng ty CP Khoáng san Quãng Tr 1p Th 

trinh nay, kinh dé nghi HDND, UBND tinh yçac c%qan  ban nganh co hen quan giup 

Cong ty chüng tOi giãi quyEt mt s d xuAt sau day: 



- D nghj UBND tinh kin nghj các b ngành ChInh phü giãm các khoân: Thu tài 

nguyen, phi môi trn&ng, phi cAp quyn khai thác khoáng san trong näm 2020 và các näm 

tip theo. 

- D nghj cho Cong ty &rcic giän np phi cAp quyn khai thác khoáng san, thud tài 

nguyen, phi môi tnr&ng phãi np trong n.m 2020 dn thai dim cuOi näm 2020. 

- D& nghj cho Cong ty dtrçic gian np phi BHXH cho nguEci lao dng tr qu I näm 

2020 chm np sau 06 tháng k tir khi phát sinh các khoãn phãi np. 

• D nghj cho Cong ty duc giãn np tin din san xuât tr qu II näm 2020 thrçic 

chm np sau 03 tháng k UT khi phát sinh chi phi tin din phãi trá trong kS'. 

Trên day là mt s6 d ngh cüa Cong ty CF Khoang san Quãng Trj v vic xin h trçY 

giãi quyt khó khän cCta Doanh nghip trong thai dim hin nay. RAt mong duqc HDND 

tinh, UBND tinh, Cc Thus tinh Quãng Trj, BHXH tinh Quãng Tr, Cong ty Din hrc 

Quãng Trj và các Ban Ngành Co lien quan xem xét gip d giài quyêt. 

Toàn th can b, cong nhãn Cong ty CP Khoáng san Quàng Tr xin chân thành bi& 

an. 
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