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U BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHA VItT NAM
TINH GIA LA!
Dc Ip - Tir do - Hinh phüc
S45/QD-UBND

Gia Lai,

ngàyVJ'tháng 8 nãm 2019

QUYET D!NH
V vic phê duyt chü tnrong dan tu
diy an Trtrô'ng Trung hçc phô thông Chi Lang.
UY BAN NHAN DAN TINH
Can cir Lut T chrc chinh quyn dja pht.rong näm 2015;
Can cü Lut Dâu tu näm 2014;
Can ci'r Nghj djnh so 118/201 5/ND-C P ngày 12 tháng 11 nam 20] 5 cüa
ChInh phü quy djnh chi tiêt và hi.râng dan thi hành mt so diêu cüa Lut Dâu ti.r;
Can cü Thông tu so 16/2015/TT-BKHDT ngày 18 tháng 11 nam 2015 cüa
Bô K hoach và Dâu tu quy djnh biêu mu thirc hin thu tlic dâu Ui và báo cáo
hoat dng dâu tu tai Vit Nam;
Theo Báo cáo thârn djnh sô/SKHDT-BC ngãy4'U7/2019 cüa Sâ Kê hoach
và Dâu Ui,
QUYET D!NH:
Chp thun nhà du tu':
- Ten Doanh nghip: CONG TY CO PHAN GIAO DVC DU'C BAN;
- Dja chi: so 655 Trithng Chinh, phuôiig Chi Lang, thành phô Pleiku, tinh
Gia Lai;
- Giây chi'rng nhn dang k' doanh nghip s& 5901087534 do Phông Däng
k kinh doanh - Si Kê hoach và Dâu tu tinh Gia lai cap lan dâu ngày 15/03/2018
và däng k thay dOi lan thir 1 ngày 21/5/2019;
- Ngwii dai din pháp lut:
+ Ho và ten: D Duc Bàn; Sinh ngày: 08/9/1958; Quoc tjch: Vit Nam;
+ Ch(rng minh nhân dan so: 230319722; Nqi cap: Cong an tinh Gia Lai;
Ngàycp:21/07/2010;
+ Noi dang k h khâu thix&ng trü: so 655 Tru&ng Chinh, phung Chi Lang,
thành phô Pleiku, tinh Gia Lai;
+ Ch a hin tai: so 655 Truôiig Chinh, phuàng Clii Lang, thành phô
Pleiku, tinh Gia Lai;
+ Chrc vu: Giám dôc.
Thic hin dir an du tn vói các ni dung sau:
Diu 1: Ni dung du an dãu tir
1.Ten du an: TRUONG TRUNG HQC PHO THONG CHI LANG.
2. Mçtc tiêu dir an: Xây dirng ca sâ tiCn tiên ye giáo dc Trung h9c phô
thông.
3. Quy mô dir an:
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Trong 03 näm dãu 150-200 h9c sinh
- îü näm thu 4. 270 hoc sinh trô' len.
4. Dja diem thirc hin dr áw so 655 Tru&ng Chinh, phung Chi Lang, thành
ph Pleiku, tinh GiaLai.
5. Din tIch dat sr ding: 5.339,5 m2.
6. Vn du ti.r dr kin: 14.566.000.000 dông(Mzthi hon , nám trámsáu
mucIi sáu triu dng). Trong do: V6n gOp cüa nhà dâu tu là 8.566.000.000 dông,
chiêm 59% tong mrc dâu tu.
7. Thai gian hoat dng dir an: 50 nãm ké t1r ngày discic cap Quyêt dnh chü
tnrcmg dâuw.
8.Tiêndôthuchiên:
- Chuân b các thU nic lien quan den dâu ti.r (Khão sat, 1p dr an, cac thU tVc
pháp 1 lien quan...): Qu II - qu' 111/2019;
- Triên khai xây dmg và hoàn thin cong trInh: Tir qu' IV/2019 den cuôi näm
2021, cii the:
+ Giai doan 1 tü qu IV/2019- qu 11/2020: Hoàn thin nhà hçc 11 phOng
(09 phông hQc i thuyt, 01 phOng tin hQc kt hcrp phông ngoqi ng1 và 01 phôn
thI nghiém thzc hành) vâ các hang mic xây ding; chuân b thijc hin cong tác to
chtrc, nhân sir vâ di hot dng tü tháng 6/2020.
Giai doan 2 tir qu' 111/2021 den hét qu IV'202 1: Tiêp t11c dâu tu xây dirng
và hoàn thin nhà h9c thI nghim, thrc hành ± thu vin (02 phOng thI nghim,
1hirc hành + 01 phOng tine vin).
Diêu 2. Các uu dai, ho trQ' dâu tu':
1. Các uu däi dôi vói dyán
a. IJu däi ye tin thuê dat
* Ca sâ pháp 1' cüa u'u dãi: Duc niiên tiên thuê dat trong thai hn duçc
thuê dat dé thirc hin dir an xã hi hóa theo quy djnh tai Khoàn 3, Diêu 1 Ngh
djnh so 59/2014/ND-CP ngây 16/6/20 14 cUa ChInh phU ye süa dôi, bô sung mt
so diêu cUa Nghj djnh so 69/2008/ND-CP ngày 30/5/2008 cUa ChInh phU ye chInh
sách khuyên khIch xã hi hóa dôi vri các hot dng trong linh virc giáo diic dào
tao, dy nghê, y tê, van hóa, the dc, the thao, mOi tru&ng và Diêu 4 Quy dnh ban
hãnh kern theo Quyêt dlnh sO 43/2016/QD-UBND ngày 07/10/2016 cUa Uy ban
nhân dan tinh Gia Lai ye uu dãi dôi vyi các co sâ xã hi hOa hoat dng trong linh
vuc giáo duc — dao tao, day nghê, y te, the duc the thao, môi trithng, giám djnh tu
pháp sir diing dat tai do thj trén dja bàn tinh Gia Lai.
* Diêu kin huông i.ru dãi: Dis ánchi thrçc huâng i.ru dãi v tin thuê dat
(neu tren) khi di.roc nhà nuâc cho thuê dat rnâi dê thtrc hin du an và lam các thU
tic dê duçic mien, giâm theo quy dnh tai Nghj dlnh so 46/2014/ND-CP ngày
15/5/20 14 cüa ChInh phU.
b. Uu dAi v thud thu nhp doanh nghip
* Ca s pháp 1 cUa uu dâi:
- Vê thuê suãt: thrc áp ding thu suAt ru dâi quy djnh tai Dirn a, Khoãn
2, Diéu 15, Ngh dnh so 218/2013/ND-CP ngãy 26/12/2013 cUa ChInh phU
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thu nhp doanh nghip theo tru&ng h9p tü' thc hin hoat dng xâ hi boa trong
linh vrc giáo diic — dào tao, dy nghê, y tê, van hóa, the thao và môi tru'ng.
- Thu nhp duc hithng uu dài ye thuê TNDN phãi dáp rng các diêu kin
ap diing uu dãi thuê TNDN theo quy djnh tai Diêu 19, Nghj djnh so
218/2013/ND-CP ngày 26/12/2013 cCia ChInh phü.
c. Uu di ye thuê sfl' ding dat phi nông nghip
Dir an du9'c mien tiên thuê si diing dat phi nông nghip theo quy djnh tai
Khoán 2, Diêu 9 Lut thuê sir dung dat phi nông nghip so 48/2010/QH12 ngày
17/6/2010.
2. Diu kin hu'ô'ng u'u dãi
Nhttng ru dAi trên duçic thc hin nêu dir an Trtthng THPT Chi Lang cüa
Cong ty cô phân Giáo dc Dirc Ban dáp üng dü diêu kin, thuQe danh raçic loai
hInh vâ các tiêu chI quy rnô, tiêu chuân ye ii'nh v1rc xä hi boa ban hânh kern theo
Quyêt djnh 1466/QD-TTg ngày 10/10/2008; Quyêt djnh so 693/QD-TTg ngây
06/5/2013 ye vic si1ra dôi, bô sung mt sO ni dung cia Danh miic chi tiêt các
loai hlnh, tiêu chI quy rnô, tiêu chuân cüa cac vo s thirc hin xä hi hóa trong
linh virc giáo diic và dào tao, dy nghê, y tê, van hóa, the dc, the thao, rnôi
truing ban hành kern theo Quyêt dnh 1466/QD-TTg ngày 10/10/2008 cüa Thñ
tuóng ChInh phü.
Diu 3. Các diu kiCn di vói nhà du tu thuc hiên dt1 an.
- Chip hânh các quy djnh cüa Lut Du tu' s 67/2014/QI-I13, Quyt djnh
chü tru'ong dâu tu' và các quy dnh khác cüa pháp iut trong qua trInh thii'c hin dçr
ándâutu.
- Thi;rc hin chê d báo cáo hoat dng dâu tu theo quy djnh tai Diêu 71 Lut
Dâu tu' so 67/20 14/QH13 ngáy 26 tháng 11 nàm 2014.
- Thirc hin k qu dê darn báo thirc hin dir an theo quy djnh cüa pháp iut
*
vêdâutu'.
- Sau thii han 12 tháng kê tr ngây du'cic cap QuyCt djnh chü trtro'ng dâu tu',
nêu nhà dâu tu lchông triCn khai t1c hin dr an hoc lchông có khá näng thrc
hin c1ir an theo tiên d dâ dang k, Uy ban nhân dan tinh s thu hôi Quyet djnh
chü trtro'ng dâu tu' theo quy dnh.
- Cong ty cô phân giáo dic Drc Ban chi duc triên lchai các hang rnic con
lai vã du'a dir an vào hoat dng sau ichi duc co quan có thâm quyên thâm djnh
cOng trInh dü diêu kin chuyên dôi cong näng sir ditng tü nhà ó' sang xay ding
tru'Ong TI-IPT tai M so thiêt kê xay dmg và du9'c cap phép xây dirng dOi vâi dr
an theo quy djnh.
Diu 4. Quyêt djnh nay có hiu irc ice tü' ngày k9.
*
DiCu 5. Quyêt djnh nay du9'c ip thành hai (02) ban. Nhà dâu tu dirqc cap
mea (01) ban và mt (01) ban du'gc hxu tai Uy ban nh.n dan tinh'
PhÔ th gfri cdc llo'n vj: 1S3
- Die Chü tjeh UBND tinh;
- Cáe die PCT-UBND tinh;
- Die CVP, Các PCVP UBND tinh;
- So 1( hoach và Du tu;
- Cic Thus tiiih;
- Các sO: GD&DT, XD, TN&MT;
- UBND TP.Pleiku;
- Liju: VT, KTTH.
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