
u'c( BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
T!NHGIALAI Dc1p -Ttydo-Htnhphüc 

S: 536/QD-UBND Gia Lai, ngây O3 tháng9 nárn 2019 

QUYET IMrrI 
V vic phê duyt chü trtrong du tir 

Di an du tir rfrng  rrng san xut ti xä Ia BIfr, Iiuyn Chtr Puh, finli Gia Lai 
cüa Cong ty c phân NOng nghip Khang Din 

U( BAN NHAN DAN TINTI GIA LAI 

Can cir Lu.t Ti chüc chInh quyn dja phuang ngày 19 tháng 6 näm 2015; 
Can c1r Lut Du tu s 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 näm 2014; 
Can cü Nghj djnh s 118/201 5/ND-CP ngày 12 tháng 11 nam 2015 cüa ChInh 

phü quy djnh chi tit và hu&ng dn thi hành mt s diu cüa Lut Du tl.r; 
CAn cü Thông tu' s 16/201 5/TT-BK.HDT ngày 18 tháng 11 nArn 2015 cüa B 

K hoach và DAu tij quy djnh biu mu thrc hin thu tic du tu và báo cáo hoat dng 
d.0 tiz tai  Viêt Nam; 

Theo Báo cáo thm djnh s&4'j/SKHDT-BC ngàyA4/8/2019 cüa S& K hoach 
và Du tu, 

QUYEI DIN!!: 

Chap thun nhà dilu tu': 
- Ten Doanh nghip: Cong ty C phn Nông nghip Khang Din; 
- DIa chi: 42/23 Co Bc, Phi.rông Hoa Liz, Thành pM Pleiku, tinh Gia Lai; 

- Gi.y chirng nhn dAng k' doanh nghip s& 5901050069 do Phông DAng 
kinh doanh — S K hoach  và Du tu' tinh Gia Lai cp 1n du ngày 06/12/20 16; d 
k thay dôi 1n 3 ngày 12/11/2018. 

- Nguui dii din pháp 1ut: 

+ H9 và ten: Nguyn HQ'u Hin; Gió'i tInh: Narn; 

+ Chirc v11: Chü tjch Hi dng quân tn; 

+ Sinh ngày: 01/01/1972; Quc tjch: Vit Nam; 

+ Ching rninh nhân dan s: 230597885; Ncii cp: Cong an tinh Gia Lai; Ngày 
cp: 04/11/2010; 



+ Noi dáng kr h khu thung trü: Ti 13, phu&ng Hoa Lu, thành ph Pleiku, 

tinh Gia Lai; 

+ Ch i hin tai:  T 13, phu&ng Hoa Lu, thành ph Pleiku, tinh Gia Lai; 
F A • 

Thirc hiçn dy an dau tir vo'i cac nçn dung sau: 

Diu 1: Ni dung dr an du tu' 
1. Ten dij an: Dir an du tu trng rirng san xu.t tai  huyn chu Pub, tinh Gia 

Lai. 

2. Muc tiêu dir an: Trông và chäm soc thng. 

3.Quymôdirán: 

- Din tIch dt dir kin sr dicing: 25,42 ha; 

- Din tIch trng rung: 25,0 ha; 

- San ph.m du ra: 25,0 ha cay Gao yang, san luçing g nguyen 1iu di kin 

thu hoach sau chu kS'  7 nám là 200 m3/ha. 

- Cong sut thit k trng cay nguyen 1iu: M.t d trng 833 cay/ha. 

- Chu kS'  khai thác và trng lui: 7 näm. 

- Quy mô kin tri'jc xây drng: Trim bào v rrng cp IV 50m2; h thng din, 

nu.c. 

4. Dja diem thirc hin dir an: Khoãnh 1, 4 tiêu khu 1130 xã Ia B1Ü', huyn Chu 
Puh, tinh Gia Lai. Tong din tIch dat sir ding: 25,42 ha, trong do có 4,5 ha nguOi dan 
xâm canh san xuât nông nghip, Cong tycam kêt së có phuong an thôa thun den bü 
giâi phóng rnt bang vó'i các h dan ti ho s dê xuât dir an. 

5. Vn du tu dr kin: 1.390.900.000 dng (Met  tj2, ba tram chin inuo'i triu, 

chin tram ngân dng). Trong do: 

Vn gop cüa nhà du tts: 1.390.900.000 ding, chim 100% tng mü'c du tu. 

6. ThOi gian hott dng dir tin: 30 nãm, k tir khi duçic cp Quyt djnh chü 
trLrong d.0 tu. 

7. Tin do thirc hiên: 

- Tin do chun bj dir an du tu': Qur 1/2019 dn Qu' 111/2019; 

- Hoàn thành các thu tçic dir un du tu và thuê dat: Qu' IV/2019; 

- Trng rirng 25 ha: Qu IV/2019 dn Qu 1/2020; 

- T churc chärn sóc, bâo v thng: Tir 2020 - 2027; 

- Thirc hin khai thác rt'rng trng: Qu 112027; 



- Tin hành trng lai  rrng sau khai thác 25 ha: Qu~'  11/2027. 

Diu 2. Các uu dãi, h trçr dâu tu 

1. [lu dãi du tu di vol dtr an 
a. U'u tläi v tin thuê dat 
Ca s& pháp 1: Dir an chi duc huông i.ru di v tin thuê d.t khi di.rçic nhà nu&c 

cho thuê dt d thrc hin dir an, không thuc tnrng hçip du giá quyn sir ding dAt 
d cho thué và dir an khai thác tài nguyen khoáng san theo quy djnh t?i  Khoãn 9 và 
Khoân 5 Diu 46/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa Chinh phü quy djnh v tin thuê 
dAt, thuê mat nuó'c; ding thôi lam các thu tVc  d dugc min giâm theo quy djnh t?i 
Nghj djnh s 46/2014/ND-CP ngày 15/5/20 14 cüa ChInh phü; 

b. lfu dãi v thu sü dting dAt phi nông nghip 
Dix an duçic min tin thug sir ding d.t phi nông nghip theo quy djnh tai Khoân 

1, Diu 9 Lut Thus sfr dicing dAt phi nông nghip s 48/2010/QH12 ngày 17/6/2010. 

c. Ilu däi v thus thu tIiIp doanh nghip 
- Ca s& pháp 1' cüa wi di: 

+ V thus suit: Ducc áp diing thus sut uij dãi quy djnh ti Dirn a, Khoân 1, 
Diu 15, Nghj djnh s 218/2013/NI)-CP ngày 26/12/20 13 cüa ChInh phU; 

+ V thôi gian min thuê, giàrn thu& Di.rcxc min thu theo quy djnh tai  Dim 
a, Khoân 1, DiMi 16, Nghj djnh s 218/20131ND-CP ngày 26/12/2013 cüa ChInh phCi 
v Khoin 16. F)iu 1. Ngh nh sê 12/201 /ND-CP ngày 12/02/2015 cfia ChInh phfl. 

2. Diu kin d du'çrc hu'&ng wu diii: 

- Dr an chi dugc huóng ixu däi v tin thuê dAt nhu sau: Dix an nông nghip 
dic bit uu dãi dAu tu do t1iuc Danh miic ngành nghê quy djnh ti Phii 1ic I ban hàn 
kern theo Nghj djnh so 57/201 8/NI)-CP ngày 17/4/2018 cüa. ChInh phü và thirc hi. 4' 
tai dja bàn có diêu kin khó khãn theo quy d!nh  cüa pháp 1ut ye dâu tu nén di.rçxc ; 
mi&i tin thuê dAt k ti1 ngày Nhà iiu'6c cho thuê dAt theo quy djnh tai  Khoân 2 Di: 
6 Nghj djnh s 57/2018/ND-CP ngày 17/4/20 18 cua ChInh phü. 

- Thu nIip cüa doanh ngiiip tü t1iirc 1iin dr an duc huóng u'u diii v th 
TNDN theo tru'Ong hçip dr an dAu tu rnói tai  dja bàn có diêu kin kinh tê - xii hi dc 
bit khó khin và phii dáp rng các diu kin áp dyng uu diii thuC TNDN theo quy 
djnh tai  Diu 19, Nghj djnh so 218/2013/ND-CP ngày 26/12/2013 cüa ChInh phü. 

Diu 3. Các diii kin di vol nba dAu tti thuc hiên dy an. 
- Chp hành các quy dinh ciia Lut Diu tu' si 67/2014/QH13, Quyêt djnh chü 

tmong dAu hr vii các quy djnh khác cia pháp 1ut trong qua trInh thii'c hin dr an 
dâu tu; 



pa Thuyên 

- Thirc hin ch & báo cáo hoat dng du tu theo quy djnh tai  Diu 71 L4t 
Du tu s 67/2014/QFI13 ngày 26 tháng 11 narn 2014; 

- Thiic hin kr qu d darn bão thirc hin dr an theo quy djnh cüa pháp 1ut v 
du tix; 

- Sau th&i han  12 tháng k ti ngày dixqc cp Quyt djnh chü truang du ttr, nu 
nhà du tu không trin khai thtrc hin dir an hoc không có khâ näng thrc hin dr an 
theo tin d dã dáng Uy ban nhân dan tinh sê thu hi Quy& djnh chü truang du 
tu' theo quy djnh. 

Diu 4. Quyt djnh nay có hiu 1irc ké tr ngày k. 
Quyt djnh nay di.rçic 1p thãnh hai (02) ban. Nhà du tu duccc cp mt (01) bàn 

và môt (01) ban dua 1m
,

, tai Uy ban nhân dan tinh./.4
A 

P/to to gt'd cdc don vjjj/ TM. U'ci BAN NIIAN DAN T!NH 
- Die Chü tjch UBND thu; - CII TICII 
- ac C - PHO CHU TICH 
- D/c CVP, Các PCVP UBND tinh; 
- So Ké hoich và Du tti; 
- Sâ TN&MT; 
- Sà NN&PTNT; 
- Cc thu tinh; 
- UBND huyn Chir Ptrh; 
- Ltru: VT, NL, KTFH. 
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