Người ký: Ủy ban
Nhân dân tỉnh Gia Lai
Email:
ubndtinh@gialai.gov.
vn
Cơ quan: Tỉnh Gia Lai
Thời gian ký:
22.08.2019 14:09:33
+07:00

u'c

BAN NHAN DAN CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - HnIi phüc
T!NH GIA LAI
Gia Lai, ngàyL.L tháng g näm 2019

S6:1-9/QD-UBND

QUYET DINH
V vic phê duyt diu chinh chü triro'ng du tu Dir an Trng rñng xen triIng cay
h tiêu cüa Cong ty CP dâu tir và xAy dirng Tru'ô'ng Thlnh
Uc( BAN NHAN DAN TINII
Can cir Lut T chirc chInh quyn dja phixng ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Can cir Lust D&u tu s 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 nAm 2014;
Can cir Nghj djnh s 118/2015/ND-CP ngày 12 tháng 11 närn 2015 cüa ChI
phü quy djnh cM tiêt và hxàng dn thi hành mt so diêu cüa Lut Dâu tu;
Can cir Thông tu s 16/20151f1-BKI-JDT ngày 18 tháng 11 narn 2015 cüa
Kê hoch và Dâu lit quy djnh biêu mu thirc hin thu tic dâu lit và báo cáo hot d
dâu lit tai Vit Nam;
Theo Quyt djnh s 808/QD-UBND ngày 04/12/2015 cüa UBND tinh ye vic
phê duyt chü truang dâu tu dir an Trông thng xen trông cay ho tiêu kêt hçip chän nuôi,
Cong ty CP dâu tu và xay dirng Trix&ng Thjnh, Quyêt djnh so 245/QD-UBND ngày
31/5/2018 cUa UBND tinh ye phê duyt diêu chinh chü trucmg dâu tu dr an Trông
rung xen trông cay ho tiêu kêt hqp chän nuôi;
Theo Báo cáo thm djnh s .bZISK}iDT-BC ngày 3 /7/2019 cüa Sâ K hoch và
Dâu tix,
QUYET D!NH:
Diu 1. Diu chinh Quyt djnh s 808/QD-UBND ngày 04/12/2015 cüa UBND
tinh nhu sau:
1. Diu chinh Ten dr an ti Quy& djnh s 808/QD-UBND ngày 04/12/2015 cüa
UBND tinh:
Ten dir an: Trng rirng xen trng cay ho tiéu.
2. Diu chinh Khoãn 5, Diu 1, Quyêt djnh s 808/QD-UBND ngày 04/12/2015
cüa UBND tinh:
Din tIch Mt sir dung là 823,26 ha, trong do:
- Dat trông thng: 450 ha.
- Dt trng h tiêu trên tr1 be tong: 325 ha (m rng trng them 124 ha).
- DAt xây dirng Co sâ h tAng: 8,26 ha.
- DAt duO'ng giao thông: 40 ha.

(khong bao górn diçên tIch song suO'i, dam
24,28 ha).

lay,

dá 45 dáu khOng s& dyng du'çic

Diêu 2. Diu chinh Quyt djnh s 245/QD-UBND ngãy 31/5/2018 cüa UBND
tinh niur sau:
1. Diu chinh Ten dii an ti Quyt djnh s 245/QD-UBND ngày 3 1/5/2018 cüa
UBND tinh:
Ten dir an: Trông thng xen trông cay ho tiêu.
2. Diu chinh Diu 1, Quyêt djnh s 245/QD-UBND ngày 3 1/5/2018 cüa UBND
tinh:
a. Quy mô di an:
- Trông rirng:
+ Trng lai r1rng 450 ha; k cã ph.n din tIch ct.t tranh chap, cong ty tip tvc
trông rirng sau khi thu hôi ducc dat hotc Co phuang an vn dng dan trông thng, cung
cap giông, s1r diing nguôn lao dng ti chô,... dêdâm bão din tIch dat trông thng san
xuât tôi thiêu phãi chiêm 70% tong din tIch dat UBND tinh Gia Lai dA cho doanh
nghip thuê.
- Trng xen cay tiêu:
+ Din tIch trng xen: 325 ha.
+ HInh thc trng xen: sü diing vt 1iu be tong d lam trii cho cay tiêu.
- DAt duO'ng giao thông: 40 ha;
- Các hang milc co s h. tAng: 8,26 ha.
- PhAn din tIch song sui, dAm lAy, dá l dAn không scr diing: 24,28 ha.
b. Tin d thirc hin dix an:
- Trng và chäm soc r1mg: 450 ha.
+Näm 2018: 100 ha;
+Näm 2019: 100 ha;
+ Näm 2020: 250 ha.
+ Chãm soc thng tr näm 20 19-2020.
+ Khai thác: 2021.
-Trnghtiêu: 325 ha
+ Nãm 2017: 50 ha;
+Nám2O18:70ha;
+ Nàm 2019: 155 ha (co 74 ha thuc phAn din tIch ma rng).
+ Näm 2020: 50 ha (thuc phAn din tIch mO rng).
+ Chäm sOc cay h tiêu tr näm 20 17-2020.
+ Khai thác: 2021.

- Xây dirng cac hng mllc cci sâ h thng: bt d&u tr näm 2017, dn 2020 hoãn
thành.
Dam báo din tIch trdng rinig san xuá't t6i thi& phái chilm 70% tdng din tIch
dat UBND tinh Gia Lai d cho doanh nghip thuê ('khOng bao gôm phân din tIch m&
rông).
Diu 3. Các ni dung khác thrc hin theo Quyt djnh s 808/QD-UBND ngày
04/12/20 15, Quyêt djnh so 245/QD-UBND ngày 3 1/5/2018 cüa LTBND tinh.
Diu 4. Các diu kiin d& vâi nhà du tu thirc hin dir an.
- Thirc hin các diu kin di vâi nha du tir quy djnh ti Quyt djnh s' 808/QDUBND ngày 04/12/2015, Quyêt djnh so 245/QD-UBND ngày 3 1/5/2018 cüa UBND
tinh Gia Lai.
- D& vi phn din tIch ma rng dçr an (150 ha), Cong ty tr thôa thun dn bü,
triên khai cac thu tic pháp 1 có lien quan dê thirc hin dr an theo dung tiên d dà:
kêt.
Diêu 5. QuyEt djnh nay có hiu lirc thi hành k tr ngày k.
Diu 6. Quy& djnh nay duçic 1p thành 03 (ba) bàn. Nba du tu ducrc c4
(mOt) bàn, 01 (met) bàn gi:ri S& KC hoch và Dâu tu và 01 (met) bàn &rçYc lisu t
ban nhân dan tinh GiLa
PIzô to giri cdc iou vj:
TM. UY BAN NHAN DAN
- D/c Chü tich UBNDinh;
KECHUTICH
- Các d/c PCT-UBND tinh;
PHO cäU TICH

- D/c CVP, các PCVP UBND tinh;
• Sr KH&DT,TN&MT,
NN&PTNT, XD;
- UBND huyn Chu Puh;
- Ciic Thuê tinh;
- Liru: VT, NL, KTTH.
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