
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI1T NAM 
TINH GIA LAI Dc1p -'1'tjdo-Hinh phác  

S&5JS/QD-UBND Gia Lai, ngày2'tháng 8 nãm 2019 

QUYET 1)NII 
V vic phê duyt cliü truoiig du tu' 

dir an Khai thác mö cat xây dirng xä Kong Yang, huyn Kong Chro 
và xi Yang Bãc, huyn Dak Po', tinh Gia Lai. 

U'c BAN NHAN DAN TINH 

Can cü Lut To chüc chInh quyên dja phuo'ng närn 2015; 
Can cir Lut Dâu tunäm 2014; 
Can cü Nghj djnh so 118/201 5/ND-CP ngày l2tháng 11 nàm 2015 cia ChInh 

phü quy djnh chi tiêt và huàng dan thi hành mt so diêu cüa Lut Dâu tu; 
Can ci'r Thông tu so 16/201 5/TT-BKT-IDT ngày 18 tháng 11 nm 2015 cüa B 

Kê hoch và Dâu tt.r quy dnh biêu rnâu thc hin thu tiic dâu tir và báo cáo hoat 
dng dâu tu tai  Vit Nam; 

Theo Báo cáo thâm djnh sôM6SK1-IDT-BC ngãy .i/8/2019 cüa Sâ Ké hoach 
và Dãu tu, 

QUYET IMNIl: 

Clip thun nba d'iu tu': 
- Ten Doanh nghip: CONG TY TNT-H-I MQT THANH VIEN TAI THINH 

PHAT; 
- Dja chi: Kim cong nghip tp trung An KhC, phuông An BInh, thj xã An 

KhC, tinh Gia Lai; 
- Gi.y chi:rng nhn dang ky doanh nghip s& 5901004337 do Phông Däng k' 

kinh doanh — Sâ KC hoch và Dâu tu tinh Gia lai cap lan dâu ngày 20/01/2015 và 
cap dang k thay dôi lan thir 3 ngày 13/02/20 17; 

- Ngui di din pháp 1utt: 
+ H9 và ten: Dng Ngçc Khánh; Sinh ngày: 24/02/1989; QuOc tjch: Vit 

Nam; 
+ Chirng minh ithân dan s: 230689197; Noi cp: Cong an tinh Gia Lai; Ngày 

cap: 12/08/2013; 
+ Noi däng k)2 h khâu thixng trü: 42 VO Van Dung, phi.thng An Phii, thj xã 

An Khê, tinh Gia Lai; 
+ Ch & hin tti: 42 VO Van Dung, phuô'ng An Phii, thj xã An Khê, tnh Gia 

Lai; 
+ Chüc vu: Giárn dc. 
Thrc liin dy an du ttr vói các ni dung sau: 
DiCu 1: Ni (lung dy'án du tu' 
1. Ten di.r an: KHAI THAC MO CAT XAY Di)NG TiM XA KONG YANG, 

HUYEN KONG CHRO vA xA YANG BAC, HUYN DAK P0, TINH GIA LAI. 
2. Miic tiCu dr an: Khai thác cat xây drng. 
3. Quy rnô dir an: 
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TM. U BAN NHAN DAN 
IC 17. CHU T!CH 

CHU TICH 

- Cong suit khai thác: 10.000 rn3Inrn. 
- San phâm, djch vi cung cap: Cung cap nguôn 4t 1iu cat xây dimg cho 

ngu&i dan, các cong trInh xây dirng trên dja bàn huyn Kong Chro, huyn Dak Pa 
và các huyn lan can. 

4. Din tIch dat sü diing: 4,21 ha. Trong do: 
- Din tIch khai tri.ring (din tIch khai thác): 3,96 ha; 
- Din tIch mt bang san cong nghip: 0,2 ha; 
- Din tIch mt bang bâi chira cat tam:  0,05 ha. 
5. Dja diem thrc hin dir an: xã Kong Yang, huyn Kong Chro và xã Yang 

Bäc, huyn Dak Pa, tinh Gia Lai. 
6. Von dâu tu dr kiên: 2.045.000.000 dông (Hal t, bón mwcfi lam triu dóng 

chin,). Trong do: Von gOp cüa nba dâu ti.r: 2.045.000.000 dông, chiêm 100% tong 
mrc du tu; 

7. Thii gian hot dng dr an: 7 näm. Trong do: 
- Thai gian xây dirng ca bàn: 0,2 nàm; 
- Th&i gian khai thác: 6,8 nàm (Thai gian khai thác cii the theo Giây phép 

khai thác khoáng san do ca quan có thâm quyên cap). 

8. Tiên do thizc hiên: 
- Thai gian xây dirng ca bàn: Qu IV/2019; 
- Thii gian vn hành, khai thác: Qu 112020 den qu' IV/2026. 
Diu 2. Các tru dãi, h trç du tir: Dr an không áp diing ixu dãi, ho trçi theo 

quy djnh tai  khoãn 4 Diêu 15 Lut dâu tu 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014. 
Diu 3. Các diu kiên di vói nhà du tir thirc hin dir an. 
- Chp hành các quy djnh cüa Lust Du tr s 67/2014/QH13, Quyt djnhchü 

tnrcrng dâu tu và các quy djnh khác cüa pháp 1ut trong qua trInh thirc hin di,r an 
dâu tii. 

- Thrc hin chê d báo cáo boat dng dâu tx theo quy djnh t?i  Diêu 71 Lut 
Dâu tu so 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 näm 2014. 

* - Thrc hin k qu5 dé dam báo thirc hin dir an theo quy djnh cüa pháp lut 
ye dâu ti.r. 

- Sau thri hn 12 tháng ké tr ngày ducic cap Quyêt djnh chü truang dâu Ui, 
nêu nhà dâu tu khOng triên khai thrc hin dir an hoc không có khâ nàng thirc hin 
dir an theo tiên d dà dang k, Uy ban nhân dan tinh sê thu hôi Quyet djnh chü 
truong dâu ti.r theo quy djnh. 

Diu 4. Quyêt djnh nay có hiu 1irc kê tr ngày k. 
Diu 5. Quyet djnh nay &rçlc 1p  thành hai (02) bàn. Nba dâu tu d.rqc cap mt 

(01) bàn và mt (01) bàn dtrqc lim tai  Uy ban nhãn dan tinh. 4j 

Phô to gfri các do7z vj. 
- Die Chü tjch UBND tinh; 
- Các cl/c PCT-UBND tinh; 
- Die CVP, Các PCYP UBND tinh; 
- Sâ K ho?ch và Dâu tLr; 
- Cic Thus tinh; 
- Sâ Cong thtrcmg; 
- S& Xây drng; 
- So TN&MT; 
- UBND huyn KOng Chro; 
- UBND huyn Dak Pa; 
- Liiu: VT, CNXD, KTFH. 
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