
UY BAN NHAN DAN CONG bA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH GIA LAI Dc Jp  - Ttr do - Hinh phüc  

S& 490/QD-UBND Gia Lai, ngày.2( tháng 2nãm 2019 

QUIET D!NH 
V vic phê duyt chü trtrong dãu ttr 

dir an Trirông mâm non Anh Dtrcrng. 

u'c BAN NHAN DAN TINH 

Can cü Lust T chüc chInh quyn dja phuong näm 2015; 
Can cir Luât Dâu tu näm 2014; 
Can cir Nghj djnh so 118/2015/ND-CP ngày 12 tháng 11 näm 2015 cüa 

ChInh phü quy djnh chi tiêt và hithng dan thi hành mt so diêu cüa Lut Dâu tii; 
Can cir Thông tir so 16/20151F1 -BKHDT ngày 18 tháng 11 nãm 2015 Cu 

B Ké hoach  và Dâu ti.r quy djnh biêu mâu thirc hin thu ti?c  dâu tir và báo C 
ho?t dng dâu tix t?i  Vit Nam; 

Theo Báo cáo thâm djnh so 124/SKHDT-BC ngày 05/6/2019 cüa Sà 
hoach và Dâu Ur, 

QUYET D!NH: 

Chp thun nhà du tu': 
- Ten Doanh nghip: CONG TY TNHH HUNG CIJONG; 
- Dja chi: sO 167 dtthng Duy Tan, phiing Diên Hông, TP.Pleiku, tinh Gia 

Lai; 
- Giây chirng nhn dãng k doanh nghip s: 5900188593 do Phông Däng 

k kinh doanh — S& Ké hoch và Dâu tu tinh Gia lai cap Ian dâu ngày 
09/01/1988 và däng k thay dôi lan thu 11 ngáy 07/5/20 19; 

- Nguôi di din pháp 1ut: 
+ H9 và ten: Nguyn ChI Hung; Sinh ngày: 20/12/1965; Quôc tjch: Vit 

Nam; 
+ Chirng rninh nhân dan s: 230561064; Ncii cap: Cong an tinh Gia Lai; 

Ngày cap: 18/05/20 17; 
+ Noi dàng k9 h khâu thung trü: 167 di.rng Duy Tan, phu.thng Diên 

I-lông, TP.Pleiku, tinh Gia Lai; 
+ Ch & hin ti: 167 dithng Duy Tan, phu&ng Diên Hông, TP.Pleiku, 

tinh Gia Lai; 
+ Churc v11: Chü tjch Hi dông thành vién kiêm Giám doe. 
Thyc hin di1 an du tir vó'. các ni dung sau: 
Diu 1: Ni dung dr an du tu' 
1. Ten dir an: Trixông mârn non Anh Duong. 
2. Mic lieu dir an: Xây drng tnthng rnârn non dit tiêu chuân, nâng cao 

cht 1ucng giáo diic. 
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3.Quymôdirán: 
- Cong trInh gôm: 
+ Dat xây drng trInh chInh: 1.087,50 m2  (Tang trt 1.087,50 m2; lâu 1 và 

lâu 2: 1.037,90 m2); 
+ Dt xây drng trInh phi: 88,24 m2. Gôm: 
• Nhà báo v: 10,24 m2; 
• Nhàkthuthbui: 18rn2; 
• Nhàxegiáoviên: 60rn2; 
+ Dat cay xanh- mt rnthc: 1.114,30 m2; 
+ Dat giao thông ni b — san trtrông: 773,96 m2. 
- Tong so tré dij tInh: 360 tré 
4. Dja diem thrc hin dir an: To dan phô 2, thj trân Dak Doa, huyn Dak 

Doa, tinh Gia Lai (Khu dan cu Lê Qu Don). 
5. Din tIch dat sCr ding: 3.064 m2. 
6. Von dâu tu dir kiên: 43 .337.360.000 dông (Bón mitcil bai, ba tram ba 

mztoi bay triu, ba tram sáu mu-cu ngàn dóng chán). Trong do: Von gop cüa nhà 
dâu ti.r: 13.00 1.208.022 dông, chiém 30% tong mrc dâu tu. 

7. Thii gian ho?.t dng dir an: 45 näm kê t1r khi ducc UBND tinh phê 
duyt chü truang dâu ti.r. 

8. Tiên do thrc hin: 
- Tháng 7/2019: KWii cong xây dmg; 
- Tháng 08/2019-06/2020: Xây drng các hang miic và hoàn thin cong 

trInh; 
- Tháng 07/2020: Nghim thu, dua cong trInh vào hot dng. 
Diu 2. Các tru dãi, h trçr dan tir: 

1. Các tru dai di vO'i dir an 
a. Uu dãi v tin thuê dt 
* Ca sâ pháp 1 cüa ixudãi: 
Dixqc min tiên thuê dat trong thii hn duçic thuê dat dê thrc hin di an 

xã hi hóa theo quy djnh t?i  Diêu 4 Quy dlnh  ye uu dâi dâu tu doi vâi các ca sO 
xã hi hóa hot dng trong linh virc giáo diic dào tao, dy nghé, y tê, van hóa, 
the d%lc, the thao, môi tri.r&ng, giám djnh tu pháp scr dung dat ti các do thj trên 
dia bàn tinh Gia Lai ban hành kern theo Quyêt djnh so 43/201 6/QD-UBND ngày 
07/10/2016 cüa Uy ban nhân dan tinh Gia Lai. 

* Diêu kin hthng uu dAi: 
Dr an chi ducic hung i.ru dai ye tiên thuê dat (nêu trên) khi di.rçic nhà 

nu&c cho thuê dat dé thrc hin dir an và lam các thu tiic dê dixcic min, giám 
theo quy dlnh  tti Nghj djnh so 46/20141ND-CP ngày 15/5/20 14 cüa ChInh phil 

b. U'u dãi v thu thu nhp doanh nghip 
* Ca sâ,phap 1 cüa uu dâi: 

- Vê thuê suât: dtroc áp ding thuê suât uu däi 10% dOi vâi khoân thu nhp 
cüa doanh nghiêp ti'r thirc hin hoat dng xã hi hóa trong 1mb virc giáo diic — 
dào to quy djnh ti Diem a, Khoãn 2, Diêu 15, Ngh djnh so 218/20131ND-CP 
ngày 26/12/2013 cüa ChInh phü; 

- Vê th&i gian min thuê, giâm thuê: ducic min thu theo quy djnh ti 
Diem a, Khoãn 1, Diêu 16, Nghj dnh so 218/2013/ND-CP ngày 26/12/20 13 cUa 
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ChInh phü và Khoãn 16, Diu 1, Ngh djnh s 12/201 5/ND-CP ngày 12/02/2015 
cüa Chinh phü. 

* Diêu kin hithng ixu dãi: thu nhp di.rçic huângtru däi ye thuê TNDN 
nêu trên phãi dáp 1rng các diêu kin áp diing uu dâi thuê TNDN theo quy djnh 
tai Diêu 19, Nghj djnh so 218/20131ND-CP ngày 26/12/2013 cüa ChInh phil 

c. Ifu dai v thug sir dçing dat phi nông nghip 
Dir an di.rqc min so thuê sir diing dat phi nông nghip phâi np theo quy 

djnh ti Khoãn 2, Diêu 9 Lut thuê sir ding dat phi nông nghip näm 2010. 
2. Diu kiin hiring tru dãi 
NMng tru dâi trên &rçlc thirc hin néu dir an dâu ti' Tru?ing mâm non Anh 

Dixcng cüa Cong ty TNHH Hung Cixô'ng dáp iing dii diêu kin thuc danh mçic 
loai hInh và các tiêu chI quy mô, tiêu chuân ye linh vrc xã hi hóa ban hh 
kern theo Quyêt dlnh so 1466/QD-TTg ngày 10 tháng 10 närn 2008 và Quyêt 
djnh s 693/QD-TT ngày 06/5/20 13 ciia Thu tithng ChInh phii. Cong ty TN}1T-I 
Hung Cixông phâi to chirc htch toán riêng thu nhp tIr hot dng xã hi hóadê 
&rçc áp diing i.ru dãi thuê Thu nhp doanh ng1iip theo quy djnh. 

Diu 3. Các diu kiin di vii nhà du ttr thirc hin dir an. 
- Chp hành các quy djnh cüa Lut Du tir s 67/2014/QH13, Qu3\\ 

djnhchii  tnrang dâu tix và các quy djnh khác ciia pháp 1ut trong qua trInh tI) 1/ 
hien du an dau tir. * .,"  /J 

- Thirc hin chê d báo cáo hoat dng dâu tu theo quy djnh tai  Diêu/' 
Lust Dâu tir so 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 närn 2014. 

- Thirc hin k qu dê darn bão thirc hin dir an theo quy djnh ciia pháp 
luât ye dâu tir. 

- Sau thai hn 12 tháng ké tü ngày di.rçic cap Quyêt djnh chii trucrng dau 
ti.r, nêu nhà dâu tu khOng triên khai thirc hin dr an hoc không có khá nãng thrc 
hin dir an theo tiên d dâ dàng k, Uy ban nhân dan tinh së thu hôi Quyêt djnh 
chii trircrng dâu tIr theo quy djnh. 

Diu 4. Quyêt djnh nay có hiu Iirc kê tir ngày k. 
Diu 5. Quyêt djnh nay dircrc 1p thành hai (02) bàn. Nhà dâu tir dtrçic cap 

môt (01) bàn và mt (01) bàn dirqc km ti Uy ban nhân dan tinh.$J 

Phô to gal các don vj: 
• Dic Chü tjch UBND tinh; 
- Các dlc PCT-UBND tinh; 
- Die CVP, Các PCVP UBND tinh; 
- Sâ Kê hoach và Du ttr; 
- Cue Thuê tinh; 
- S& GD&DT; 
- Si Xây drng; 
- S& TN&MT; 
- UBND huyn Dak Doa; 
- Liru: VT, KTTH. 

TM. U'c( BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

 

 

 

Vö NgQc Thàflb 
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