
U BAN NHAN DAN CONG  HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH GIA LA! Dc Ip - Tii do - Hinh phüc 

S&'-g2JQD-UBND Gia Lai, ngàyL2-tháng 8 nàm 2019 

QUYET DJNH 
Ye vic phê duytc1iü tru'ong du tir 

Dir an Trông rirng san xuât ti xã Ia Grãng, xã Ia Ba, 
huyn Ia Grai, tinh Gia Lai. 

U'c' BAN NHAN DAN TINI! GIA LA! 

Can cir Lut T chrc chInh quyn dja phirang nAm 2015; 
Can cu Lust  Dâu tix näm 2014; 
Can cir Nghj djnh so 118/201 5/ND-CP ngày 12 tháng 11 nàm 2015 cüa ChInh 

phU quy djnh chi tiêt vâ hu'áng dan thi hành mt so diêu cüa Lut Dâu tu'; 
Can cr Thông tl.r so 16/2015/TT-BKI-IDT ngày 18 tháng 11 nãrn 2015 cfia BQ 

Kê hoch vâ Dâu tu quy djnh biêu mu thirc hin thu tiic clâu ti.r và báo cáo hot d 
dâu tu tai Vit Narn; 

Theo Báo cáo thârn djnh sô1-3 /SKHDT-BC ngày ,40U8/2019 cüa S& Kê hoaci 
và Dâu tu', 

QUYET D!NH: 

Chp thuIn nhà du tu': 
- Ten Doanh nghip: CONG TY CO PHAN TRAN QUANG GIA LAI; 
- Dia chi: 180 L Narn DC, phu'ô'ng Trà Ba, thânh phô Pleiku, tinh Gia Lai; 
- Giây chü'ng nhn dang k. doanh nghip so: 5901052806 do Phông Dàng k 

kinh doanh — So' Kê hoch và Dâu tir tinh Gia lai cap lan dâu ngày 06/01/2017, thay 
dôi lan 1 ngày 30/8/20 17; 

- Nguäi dai  din pháp 1ut: 
+ H9 và ten: Nguyen Thj Minh HiCu; Sinh ngày: 15/6/1979; Quôc tjch: Vit 

Nani; 
± Chirng minh nhân dan stS: 231053682; Noi cap: COng an tinh Gia Lai; Ngày 

cap: 09/11/2010; 
+ Nai dãng k h khâu thu'ing trü: 180 L Nam Dê, phuO'ng Trà B, thành phô 

Pleiku, tinh Gia Lai; 
+ Ch hiên tai: Thôn 180 L Narn Be, phu'ô'ng Trà B, thânh phô Pleiku, tinh 

Gia Lai; 
+ Cht'rc vu: Giárn dôc. 
Thtyc hin dr an dãu tu' vói các ni dung sau: 
DiCu 1: N(i dung dir an &iu tu' 



1. Ten dir an: Trng rrng san xut ti xã Ia Grang, xä Ia B, huyn Ia Grai, tinh 
GiaLai. 

2. Miic tiêu dir an: Trông, chäm soc thng và ixm giông cay lam nghip. 
3.Quymôdirán: * 
- Cong suât thiêt kê: Mt d trông 2.500 cay/ha; 
- San phm, djch v11 cung cap: G keo nguyen 1iu. 
4. Dia dim thisc hiên dis an: Khoãnh 1,2,3,4,5,6,7,8 - tiêu khu 274 và khoãnh 

2,3,5 — tiu khu 280 xà Ia Ba, huyn Ia Grai; Khoành 3,6 — tiêu khu 317 và khoãnh 
1,2,3 — lieu khu 319 xã Ia Gräng, huyn Ia Grai, tinh Gia Lai. 

5.DintIchdâtsrding:961,21ha. 
6. Vn dâu tu dir kiên: 20.000.000.000 dông ('Hai rnu'o'i t3 dông c/ian,). Trong do: 

Vn gop cüa nhà dâu ti!: 10.000.000.000 dông, chiêm 50% tong mrc dâu ti.r. 
7. ThOi gian hot dng dr an: 40 näm, kê tir khi diicic cap Quyêt djnh chü tri.rang 

du tu. 
8. Tiên do thuc hin: 
- Chuân bj các thu ti,ic lien quan den dâu tt.r (Khâo sat, Ip dii an, các thu tiic 

pháp l lien quan...): Qu 112019 - qu 111/2019; 
- TO chirc trông rmg, chäm sóc, bâo v thng: cuôi Qu IVI2019 - näm 2026. 

TrongdO: 
+ Cuôi qu IV/20 19 - bet qu 11/2020 dii kiên trông: 100 ha; 
+ Qu II112020-qu 11112021 dii kin trng: 300 ha; 
+ Qñy IV/2021-qu IVI2022 dii kin trng: 455,45 ha; 
- Thi;rc hin khai thác rüng trông vâ trông lai  rirng: Qu 1/2027 den qu 

IVI2029. 
Diêu 2. Các tin dãi, h trçr dâu tu'. 
1. tlu clãi ye tin thuê dat: 
* Cor sâ pháp l cüa uu dâi: Dir an nông nghip dc bit uu dâi du tu thuc 

Danh m11c ngành nghê i.ru dâi dâu tu trong nông nghip và nông thôn quy djnh tti Phii 
1c I ban hành kern theo Nghj djnh so 5712018/ND-CP ngày 17/4/2018 cüa ChInh phü 
va thuc hiên tal dia ban co diêu kiên kinh té xâ hôi däc biêt kho khAn theo quy dinh 
cüa pháp 1ut ye Dâu tu nell dixçic mien tiên thuê dat kê tir ngày Nba nuâc cho thuê dat 
theo quy djnh tai  Khoãn 2, Dieu 6 Nghj djnh so 57/2018/ND-CP ngày 17/4/2018; 

* Diêu kin huO'ng uu dãi: Dir an chi duqc hithng uu dAi ye tiên thuê dat khi 
disgc nba nithc cho thuê dat de thi;rc hin dij an, khOng thuc triRmg hçp dâu giá 
quyên si:r diing dat de cho thuê và dii an khai thác tài nguyen khoáng san theo quy 
djnh tai  Khoân 9, Khoân 5 Diéu 18 Nghj djnh so 46/20141ND-CP ngày 15/5/20 14 cüa 
ChInh phü quy dlnh  ye tiCn thuê dat, thuê mt nuâc; dông thai lam các thu tiic d 
du'gc mien, giãm theo quy djnh ti Nghj djnh so 46/201 4/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa 
ChInh phü. 

2. Tfu diii v tIiu thu tl4ip doanh nghip 
* Ca s pháp 1 cüa uu diii: 
- Vê thuê suât: Ducic áp dicing thue suât uu diii quy djnh ti Dim a, Khoán 1, 

Diêu 15, Nghj djnh sO 218/2013/ND-CP ngày 26/12/2013 cta ChInh phü; 



- V th?yi gian min thu& giãm thu: Duçc rnin thug theo quy djnh ti Dirn a, 
Khoân 1, Diêu 16, Nghj djnh so 218/2013/ND-CP ngày 26/12/2013 cüa ChInh phü và 
Khoân 16, Diëu 1, Ngh dnh so 12/2015/ND-CP ngày 12/02/2015 cüa ChInh phü. 

* Diêu kiin  hir&ng i.ru däi: Thu nhp cüa doanh nghip t1r thirc hin dir an ducc 
hithng iru dâi ye thuê TNDN theo tnr?Yng hqp d1,r an dâu til mi tai  da bàn có diêu 
kin kinh tê - xâ hi d.c bit khó khän (khong bao gôrn các truàng h9p theo quy djnh 
t.i diem b Khoàn 3 Diêu 10 Thông tix so 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/20 15 cüa B Tài 
chInh); phâi clap üng các diêu kin áp ding uu dãi thuê TNDN theo quy djnh tai Diêu 
19, Nghj dnh so 218/2013/ND-CP ngày 26/12/2013 cüa ChInh phü. 
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3. U U dai ye thue su' diing dat phi nongnghiçp 
Dr an duc mien tiên thuê sr ding dat phi nông nghip theo quy dnh tai 

Khoãn 1, Diêu 9 Lu.t Thuê sü dung dat phi nông nghip so 48/2010/QH12 ngày 
17/6/2010. 

Diu3. Các diu kin di v&i nba du tu' thirc hin dt,r an, 
- Chap hành các quy djnh cüa Lust  Dâu tu so 67/2014/QH13, Quyêt djnh chü 

truong dâu tix và các quy djnh khác cüa pháp 1ut trong qua trInh thrc hin d an dâu 
ttr; 

- Thirc hin ch d báo cáo hot dng clu tu theo quy djnh ti Diu 71 ii 
Dâu tu so 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 nAm 2014; 

- Thirc hin k qu dê dam bao thirc hin dr an theo quy dnh cüa• phap 1ut 
dau tu; 

- Sau thôi hn 12 tháng k tr ngày duc cp Quy& djnh chü tru'ong du tu 
nha dâu tix không triên khai thuc hiên du an hoäc không co kha nãng thuc hiên dii 
theo tiên d dâ clang k, Uy ban nhân dan tinh s thu hôi Quyet.djnh chü truang dârftu 
theo quy djnh. 

Diêu 4. Quyêt djnh nay có hiu içic kê tü ngày k. 
Piu 5. Quyêt djnh nay duçic 1p thành hai (02) bàn. Nba dâu tu du'9'c cap mt 

ánuçc lu'u ti Uy ban nhân dan tinhJ,4/ 
TM. U( BAN NHAN DAN 

1(r. CHU T!CH 
PHO CHU TICH 

0* N 

(01) bàn và môt (01) 
P/jo to gü'i cdc do'n vjf 
- DIc Chü tjch UBNID tinh; 
- Các d/c PCT-UBND tinh; 
- D/c CVP, Các PCYP UBND tinh; 
- S& Ké hoach va Dâu tu; 
- Sâ NN&PTNT 
- S& TN&MT; 
- Cic Thug tinh; 
- UBND huyn Ta Grai; 
- Li.ru: VT, NL, KTTH. 
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