UBND TINH SON LA
SO KE HOiCH VA DAU TIJ'

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - T.r do - Hinh phñc

S:242./TB-SKHDT

Son La, ngàyI tháng 12 nám 2021

THÔNG BAO
Chm dfrt hoyt dng dir an Du tir xây diyng cong trInh khai thác mö cat
nghin ti bàn Là Ngà 2, xä Mtrb'ng Sang, huyn Mc Châu, tinh So'n La
cüa Hçrp tác xã dlch viii nông nghip Là Ngà

Can cü Lust Du tu s 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Can cü Nghj djnh s 3 l/2021/ND-CP ngày 26/03/202 1 cüa ChInh phü
quy djnh chi tit và huâng dk thi hành mt s diu cüa Lut Du tu;
Can cir h so d& nghj chm diirt hoat dng dii an Du tu xây dirng cong
trInh khai thác mó cat nghin tai bàn Là Ngà 2, xâ Mithng Sang, huyn Mc
Châu, tinh San La cUa Hçip tác xâ djch vii nông nghip Là Ngà np ngày
07/12/2021,
Sâ K hoach và D&u tu tinh San La thông báo nhu sau:
1. Chm dirt boat dng dir an du tu:
- Ten dir an: Du tu xây dirng cong trInh khai thác mO cat nghin tai bàn
Là Ngà 2, xã Muing Sang, huyn Mc Châu, tinh Scm La.
- Quyt djnh chU truang du tu s 888!QD-[JBND ngày 19/4/20 19 cUa
UBND tinh San La boat dng theo Giy chüng nhn dàng k3" Hqp tác xä so
24 10000063 däng k) 1n du ngày 14/07/20 17, dang k thay di 1n thir 1 ngày
15/01/20 19.
- Dja dim thirc hin dir an: Bàn Là Ngà 2, xã Mu?mg Sang, huyn Mc
Châu, tinh San La.
- L do chm dirt hoat dng: Nhà du fir tir quy& djnh chrn dirt hoat
dng dir an theo quy djnh tai Dim a, Khoàn 1, Diu 48 Lut Du tu näm 2020
(theo Quye't djnh so' 06/QD-HTXngày 22/11/2021 cia HQp tác xâ djch v nóng
nghip Là Ngà).
2. Hçmp tác xã djch vii nOng nghip Là Ngà t%r thanh 1 dr an du tu theo
quy djnh cüa pháp 1ut v thanh 1 tài san khi dir an du fir chm dirt boat dng;

Vic xü 1 quyn si'r diing dt và tài san gn 1in vâi dt thirc hin theo quy djnh
cüa pháp 1uQt v dt dai và thirc hin dung, dU theo quy djnh khác cUa pháp 1ut
có lien quan.
S& K hoach và Du tu tinh Scm La thông báo tâi Hçp tác xä djch vi
nông nghip Là Ngà va các ccm quan, dan vj có lien quan duçc bik/.
Noi nhnfr
- UBND tin1
(b/c);
- Bô Ké hoach và Dâu tir;
- Sâ KH&DT các tinh, thành phô trijc thuc TW;
- Ciic Thuê tinh;
- Các Sâ, ban ngành trirc thuOc tinh;
- Trung tam Phc vii Hành chInh cong tinh;
- UBND huyn MOe Châu;
- Hçip tác xã djch vii nông nghip Là Nga;
-Liiu:VT,KTDN.

GIAM DOC

Lê Hing Chuong

HP TAC xA D!CH VV CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
NONG NGHIP LÀ NGA
JJc 1p - Ttr do - Hnh phüc
Móc C/iáu, ngày 25 tháng 11 nám 2021
S: 10/CV-HTX
V/v chtp thun dirng thirc hin
dir an dâu tu khai thác rnó cat
nghiên tti bàn Là Nga 2, xã
MiRing Sang, huyn Mc Châu,
tinh San La
SÔKEHOACHVkDAUTUT;NL

CONG VAN EN

Inh gfri: Si K hoach và Du tis

01-12-2021
nông nghip Là Ngà; Giy chüng nhn däng k Hçip tác xA s
''I,,,
ang ' lan dâu ngày 14/7/2017, däng k thay dôi lan thu nhât ngày
15/01/2019 do Phông tâi chInh - Kê hoach cüa UBND huyn Mc Châu trong do có ngành
nghê khai thác cat, dá, sOi. Dja chi: So nhà 09, bàn Là Ngà I, xã Misng Sang, huyn Mic
Châu, tinh San La; NgiRii dai din theo pháp 1ut cüa Hçip tác xã: Ba Sa Thj Lay; Gith tInh:
NQ; Chirc danh: ChU tch hi dông quân trj; sinh ngày 24/4/1966; Dan tc: Thai; Quôc tjch:
Vit Nam; Chimg minh this nhân dan: 050230643; cap ngày: 11/9/20 10, No'i cap: Cong an
tinh San La. Dja chi thuO'ng trCi và ch i hin tai: So nhà 09, bàn Là Ngà I, xã MiRiing Sang,
huyn Mc Châu, tinh San La Din thoi: 0916.932.265.
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Sau khi duvc Uy ban nhân dan tinh San La dtp Giy phép khai thác khoáng san cat
nghiên tai bàn Là Ngà 2, xã MiRing Sang, huyn Mc Châu tai Giây phép so 2588/GPUBND ngày 22/10/20 19, Hçip tác xã to chüc triên khai thrc hin các thU tic có lien quan
dé tiên hành xây dmg ca bàn mO theo quy djnh. Tuy nhiên, do cuôi näm 2019, 2020 djch
codvit bUng phát manh me lam ãnh hiRing den boat dng cUa xâ hi nói chung và mó
Là Ngà 2 nOi riêng. Do 4y, den hêt 3 1/12/2020 Hcip tác xã djch v1j nông nghip Là
Ngà dang trong qua trInh xây dimg các cong trInh phii tr ('xay dy'ng cci ban mó) dã lap
xong tram diên, h. the, xây dirng xong mt bang san cong nghip là xây dirng xong b
t tram nghiên, tInh den thai diem báo cáo 31/12/2020 Hçip tác xâ djch vii nông nghip
a Ngà chua tiên hành khai thác cat nghiên tai bàn Là Ngà 2, xã MiRing Sang, huyn
Mc Châu, tinh San La.
Dn thyi dim hin nay, dim mó cat Là ngà 2, xã MiRing Sang, huyn Mc
Châu dä dugc dua ra khOi khu v11c không du giá quyn khai thac khoáng san thuc
thm quyn cp phép cUa UBNID tinh San La tai Quy& djnh s 2373/QD-UBND ngày
28/9/202 1. L do: KhOng dáp Ung disçic mt trong các tiêu chI khoanh djnh khu virc
khOng du giá quyn khai thác khoang san theo quy. djnh tai Diu 22 Nghj djnh s
158/2016/ND-CP ngày 29/11/2016 cUa Chinh phU. Ci,i th: Cung cap nguyen vt lieu
phiic vi xây dirng cOng trInh sU diing ngân sách nhà nithc phát trin hg tcng giao
thông; cong trInh thzy lcri, thzy din,); cOng trInh khc phiic thiên tai, djch h9a; cong
trInh phUc lqi thuc chisong trInh xây dirng nông thôn mui. Dng thii, Sr Tài nguyen
và Môi triRing dà có Thông báo s 1309/TB-STNMT ngày 13/10/2021 không gia han

sir ding dt khu dt khai thác mô cat nghin tai bàn Là Ngà 2, xã Muing Sang, huyn
Mc Châu, tinh San La cüa Hçip tác xã djch vii nông nghip Là Ngà. Mt khác, theo
Cong vAn s 2105/SKHDT-KTDN ngày 29/10/202 1 cüa Sâ Kê hoch và Dâu tu ye chü
tru'ang du tu di,r an du tu xây dirng cong trInh khai thác mó cat nghin tti bàn Là Ngà
2, xA Mumg Sang, huyn Mc Châu, tinh San La cüa Hgp tác xA djch vi nông nghip
Là Ngà. Do do, HçTp tác xA djch v1i nOng nghip Là Ngà kInh d nghj Si K hotch Va
Du tu tham muu cho UBND tinh San La thu hi Quy& djnh chü truang du tu so
888/QD-UBND ngày 19/4/20 19 d dam bào các thu tiic lien quan den to chüc dâu giá
quyn khai thác khoáng san theo quy djnh.
(Co photo các tài lieu có lien quan g&i kern theo)
Hçip tác xA djch vi nông nghip Là Ngà mong nhn duçyc sir quan tam tto diu
kin giüp d cUa Si K hoch và Dtu tu. Xin trân tr9ng cam an!
Noi gui:
- Nhir trên;
- UBND tinh Son La;
Ltiu: Cong ty.

HP TAC xA D!CH VV NONG
NGHIEP LÀ NGA

(HOP TAC
DICH VU
NONG NGHIEP
LANGA I

Sa Thi Lay

Mu A.I.15
Van ban thông báo chm dñ't hoat dng dir an dâu tir
(Diem a, b và c khoán 1 Diu 48 Luat Du tw)
CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - Hanh phüc
THÔNG BAO CHAM D1i'T HOAT BONG DV' AN BAU TII
KInh gui: TiJy ban nhân dan tinh San La
I. NHA BAU TIX
Hçip tác xã djch vi nông nghip Là Ngà; Giy chirng nhn ding k Hçp tác xà s
2410000063, däng k) 1n du ngày 14/7/2017, däng k thay dôi lan thi'r nhât ngày
15/01/2019 do Phàng tài chinh - Kê hotch cüa UBND huyn Mc Châu trong do có ngành
ngh khai thác cat, dá, sOi. Dja chi: So nha 09, bàn Là Ngà I, xä Mung Sang, huyn Mc
Châu, tinh San La; Ngui di din theo pháp 1ut cüa Hçp tác xã: Ba Sa Thj Lay; Giài
tinh: NEt; Chüc danh: Chü tjch hi dông quàn tn; sinh ngày 24/4/1966; Dan tc: Thai; Quoc
tjch: Vit Nam; Chüng minh thu nhân dan: 050230643; cap ngày: 11/9/2010, Noi cap:
Cong an tinh San La. Dja chi thuOng tilt va ch 6' hin tti: So nha 09, bàn Là Ngà I, xà
Mumg Sang, huyên Mc Châu, tinh Son La Din thoti: 09 16.932.265.
Quyt djnh chü truang ctu tu s 888/QD-UBND ngày 19/4/20 19 cüa UBND
tinh San La chap thun nhà dâu tu Hçp tác xà djch vi nông nghip Là Ngà dâu tu xây
drng cong trInh khai thác mó cat nghiên ti bàn Là Ngà 2, xà Mu6'ng Sang, huyn
Mc Châu, tinh San La
II. THÔNG TIN TO CH1'C KINH TE TH)'C HIN DII AN
1. Ten t chü'c kinh tê: Hp tác xâ djch vii nông nghip Là Nga
2. Ma s doanh nghip/s Giâp phép dâu tin Giây chinng nhn dãu tin/si
quyêt djnh thành lip: Giây chtmg nhn däng k Hçip tác xà so 2410000063, do PhOng
tài chinh - Kê hotch cüa UBND huyn Mc Châu cap, däng k lan dâu ngày 14/7/20 17,
dàng k thay dôi lan thu nhât ngày 15/01/2019
3. Ma s thu: 5500556813
III. T!NH H!NH HOIT BONG CUA D AN VA THIIC HIN NGHIA VJ TAI
CHNH VOl NHA NU'OC BEN THOI DIEM CHAM D1J'T HOLT BONG DV AN
1. TInh hInh hot dng cüa dij an
- TInh hInh gop vn và huy dng các ngun van: 8.000.000.000 dông.
- TInh hInh xây d%mg cci bàn và dua cOng trInh vào hoat dng hoc khai thác vn
hành (néu co): Hçip tác xä t chüc triên khai th1rc hin cac thu t%lc có lien quan dê tiên
hành xay dirng co bàn mO theo quy djnh. Tuy nhiên, do cuOi nAm 2019, 2020 djch
Covid- 19 büng phát minh me lam ãnh hu6'ng den hot dng cüa xä hi nói chung và

mó Là Ngà 2 nói riêng. Do 4y, dn h& 31/12/2020 Hqp tác xà djch vi nông nghip
Là Ngà dang trong qua trInh xây dmg các cong trInh phii trçY (xay drng co' ban mó,)
âà 1p xong tram din, ha th& xây ding xong m.t bang san cong nghip là xây dçmg
xong b dt tram nghiên, tInh den thi diem báo cáo 31/12/2020 Hçp tác xã djch vi
nông nghip Là Ngà chua tiên hành khai thác cat nghiên tai bàn Là Ngà 2, xà Mithng
Sang, huyn Mc Châu, tinh Sm La.
- TInh hInh thrc hin các miic tiêu hoat dng: Chua thu hôi dugc vn dâu tu.
2. TInh hInh thurc hin nghia viii tài chInh
- Các khoãn thu, phi, tin thuê dt dã np: Tiên thuê dt 7.3 50.000 dng; tin
k qu câi tao phiic hi môi truô'ng 54.5 12.000 dông, tiên cap quyên khai thác khoáng
sánlà2l.435.000 dông.
- Các khoân thu, phi, tin thuê dt con nç ('nlu có):Không
- Các nghia vi,i tài chfnh vâi các ben lien quan khác ('nu có): Biên lai thu ti
phI l phi giây chirng nhn quyên si:r diving dat là 2.765.000 dông; Biên lai thu tiên phi,
l phi cap Giây phép khai thác khoáng san là 15.000.000 dông.

IV. NO! DUNG CHAM DtJ'T HOLT BONG DY AN BAU Tif
Thông báo chm düt hoat dng dr an d.0 tu: Khai thác cat nghin tai bàn Là
Ngà, xà Mung Sang, huyn Mc Châu, tinh San La dä duçc UBND tinh San La
chap thun tai Quyêt djnh chü truong dâu tu so 888/QD-UBND ngày 19/4/20 19 vài ni
dung nhu sau:
1.Thai dim chm düt hoat dng cüa dçr an: tr ngày 31 tháng 12 nàm 2020
2. Giãi trInh 1 do ch.m düt hoat dng: TInh dn thii dim báo cáo 31/12/2020
Hqp tác xà djch vi.i nông nghip Là Ngà chua tiên hành khai thác cat nghiên tai bàn
Là Ngà 2, xã MiRmg Sang, huyn MOc Châu, tinh San La và Giây phép khai thác
khoáng san so 2588/GP-UIBND ngày 22/11/2019 cüa UBNID tinh San La cap cho Hçp
tác xã djch v1i nOng nghip Là Ngà dä hêt hiu hrc. Mt khác, theo Quyêt djnh so
2373/QD-UBNID ngày 28/9/202 1 ye vic châm drt hiu lirc cüa Quyêt djnh so
2792/QD-UBND ngày 30/10/202 1 cüa UBNID tinh San La vói l do: Không dáp i.'mg
duçc mt trong các tiêu chI khoanh djnh khu virc không dâu giá quyên khai thác
khoáng san theo quy djnh tai Diêu 22 Nghj djnh so 158/2016/ND-CP ngày 29/11/2016
cüa ChInh phü. Ciii the: Cung cap nguyen 4t lieu phic vi xây dmg cong trInh sü
diing ngân sách nha nuâc (phát triên hg tang giao thông; cong trinh thüy lçri, thity
din); cong trInh khàc phiic thien tai, djch hça; cOng trinh khäc phüc igi thuc chuang
trInh xay dirng nOng thôn mdi.

V. NHA BAU TIJ CAM KET:
1.Chju trách nhim trithc pháp lu.t v tInh hçTp pháp, chInh xác, trung thirc cUa
ho so và các van bàn gui co quan nhà nurc có thâm quyên.
2. Chp hành nghiëm chinh các quy djnh cUa pháp 1ut có lien quan.

VI. HO S€ KEM THEO

1. Bàn gc Quyt djnh chü trucing du tu s 888/QD-UBNT) ngày 19/4/20 19 do
UBND tinh San La.
2. Quyt djnh cüanhà du tu v vic chm dirt hott dng cüa dir an: Quyt dinh
và Biên bàn h9p Hi dông thành viên cüa Hçp tác xà dch vii nông nghip Là Ngà.
Mc Chau, ngày 25 tháng 11 näm 2021
•
•.
i h te thirc h.çn
di an
Nha Adau T •
HOP TAC XA
DICH VU
NONG NGH1
LA N GA

HçP TAC xA DICH vu
NONG NGHIEP LÀ NGA

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA \TIET NAM
Bc 1p - Ti.r do - Hnh phñc

S& 06/QD-HTX

Soii La, ngày 22 tháng 11 näm 2021

QUYET DNH CUA HOI BONG THANH \TIEN
HOP TAC xA DJCH \TIJ NONG NGH1JP LÀ NGA
V vic châm dirt dr an (Ian tn: Khai thác mô cat nghiên ti ban Là Ngà
2, xa Mu*ng Sang, huyn Mc Châu, tinh Son La

Can cü vào Lut Du tu ngày 26/11/2014;
Can Cu Lut Doanh nghip 2020 thông qua ngày 17/6/2020;
Can cir Nghj djnh s 01/2021/ND-CP ngày 04/01/2021 cüa ChInh phü v dang
k doanh nghip;
Can cir vào Diu 1 cüa Hçip tác xâ djch vii nông nghip Là Ngà,
Can cü Quyêt djnh cüa Hi dông thành viên ngày 22/11/2021,
QUYET B!NH:
Diu 1: Châm dirt th?c hin dir an du tu khai thác cat nghin tti bàn Là Ngà
2, xâ Mung Sang, huyn Mc Châu, tinh Scm La theo Quyêt djnh chU truang dâu
tis so 888/QD-UBND ngày 19/4/20 19 do UBND tinh San La.
Diu 2: Giao cho Ba Sa Thj Lay Chü tjch Hi dng ChU tjch Hi dng quãn trj
tiên hành các thu t11c can thiêt theo quy djnh cüa pháp 1ut.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu k tir ngày k.
HOP TAC xA D CJ VJ NONG NGHIP LÀ NGA
J ONG QUAN Tifi
CH

Hc%P TAC xA D!CH VJ NONG
NGHIP LÀ NGA

CQNG HOA xA 1101 CHU NGHiA V1T NAM
- Tur do - Hanh phñc
Bôc

S: 04/BB-HDTV

M3c Cháu, ngày 25 tháng 11 nàm 2021

lap

BIEN BAN HOP HO! BONG THANH VIEN
A
A .
Ye vlçc cham dirt thirc hiçn dir an dau tir: Khai thac mo cat nghien tii ban La
Ngà 2, xã Mtro'ng Sang, huyn Mc Châu, tinh So'n La
A

A

r

9

r

Horn nay, vào hi 9h15 phüt ngày 25/11/202 1, tai trii sâ Hçcp tác xA djch vi
nông nghip Là Ngà.
A. THÔNG TIN VE HOP TAC XA
1.Ten don vj: Hçrp tác xã djch vii nông nghip Là Ngà
2. Giy chirng nhtn dng k Hçrp tác xã s 2410000063, do Phông tài chInh hoich cüa UBND huyn Mc Châu cp, Thng k 1n du ngày 14/7/2017, dng k thay
di 1n thir nMt ngày 15/01/2019.
3. Trii s& chInh: S nhà 09, bàn Là Ngà I, xã Mu?mg Sang, huyn Mc Châu, tinh
Son La.
4. Di din pháp 1ut: Ba Sa Thi Lay, chüc vii Chü tjch Hi dng quãn trj
B MUC BICH CUQC HOP
Horn nay, Hi dng thành viên Hçip tác xà djch vii nông nghip Là Ngà tin
hành phiên hçp nhäm thão 1un và thông qua vic châm dirt thirc hin dir an dâu til:
Khai thác rnO cat nghiên ti bàn Là Ngà 2, x Muing Sang, huyn MOe Châu, tinh
San La theo Quyêt djnh chü truang dâu tu so 888/QD-UBND ngày 19/4/2019 cüa
UBND tinh San La chap thun nhà dâu tu Hçip tác xâ djch vi nông nghip Là Ngà
dâu tu xây dirng cOng trInh khai thác mO cat nghién ti bàn Là Ngà 2, xã Muè'ng
Sang, huyn MOe Châu, tinh San La.
C. THANII PHAN THAM DIJ
1. Các thânh viên có mat:
TT

Ten thmnh viên

Giá trl phân von gop

T lé (%)

1

Sa Thj Lay

1.600

20%

2

PhüngDInhQucAnh

1.600

20%

3

Nguyn Tru?mg Giang

1.600

20%

4

Pham Thj Hng

1.600

20%

5

Lu?ng Thj DanE

400

5%

6

SaThiL

400

5%

7

L Hao Nhiên

800

10%

2. Các thành viên vng mat: Không.
D. NOT DUNG cuOc HQP
Hi dng thành viên Hçip tác xã tin hành phiên hçp nhm thão 1un chü
truong theo Quyt djnh s 2373/QD-UBNID ngày 28/9/202 1 v vic chm dirt hiu
1?c cUa Quyt djnh s 2792/QD-UBND ngày 30/10/2021 cüa UBND tinh San La
vâi 1 do: Không dáp mg duçic mt trong các tiêu chI khoanh djnh khu v1rc không
du giá quyn khai thác khoáng san theo quy dnh tti Diu 22 Nghj djnh s
158/201 6/ND-CP ngày 29/11/2016 cUa ChInh phü. Cii th: Cung cp nguyen 4t
1iu phiic vi xây drng cong trInh sü dung ngân sách nhà nuâc (phát trkn hg tcng
giao thóng, cong trinh thüy lcd, thiy din); cong trInh khc phiic thiên tai, djch hça;
cong trInh khc phiic lçii thuc chuang trInh xay dçmg nông thOn mói. Phãi dua mO
cat nghin tai bàn Là Ngà 2 ra khói khu virc không du giá quyn khai thác khoáng
san d t chirc Mu giá quyn khai thác khoáng san và Hçip tác xã phãi xin chm dirt
hiu 1%rc thirc hin Quyt djnh chü trrnmg dtu tu s 888/QD-UBND ngày 19/4/2019
cüa UBND tinh San La chip thun nhà Mu tu Hqp tác xä djch v11 nông nghip Là
Ngà Mu tu xây drng cOng trInh khai thác mó cat nghin tai bàn Là Ngà 2, xã
Mung Sang, huyn Mc Châu, tinh San La, vâi mt s ni dung ciii th thu sau::
1. Thng nht chm dirt thirc hin dir an Mu tu: Khai thác mO cat nghin tai
bàn Là Ngà 2, xã Mithng Sang, huyn Mc Châu, tinh San La Quyt djnh chü
truang Mu tu s 888/QD-UBND ngày 19/4/20 19 cüa UBNID tinh San La. D
UBND tinE San La t chirc Mu già quyn khai thác khoáng san và khai thác hêt trCi
luang khoáng san con lai theo báo cáo trü luçing dâ dugc phê duyt.
2. Do ngun vên Mu tu vào dir an khai thác mO cat nghin tai bàn Là Ngà 2
chua thu hi duçic vn, d dam bâo phuang an tài chInh dâ Mu tu d nghj Si K
hoach và Du tu. UBND tinE San La tao diu kin cho Hçip tác x tham gia Mu giá
quyn khai thác khoáng san lam cat nghin t?i bàn Là Ngà 2, xã Mung Sang,
huyn Mc chau duc thi4n lcii dam bão hiu qua Mu tu dçr an dä duçic cp Giy
chimg nhn däng k dà duçc cap; trming hqp khOng trüng Mu giá quyn khai thác
khoáng san mó cat nghin nêu trên d nghj Sâ K hoach và Du ti.r, UBND tinE San
La có phuang an h trq Hçip tác xã d xii l tài san dã Mu tu thrc hin d? an trên dê
dam bão quyn lçii cüa Nba Mu tu.
3. Biu quyêt
2

- Tan thành: 07/07 phiu =100% (tu'ongdu'o'ng trên tang so von diéu l
- KhOng tan thành. Khóng (tuccng disang 0% trên tng s vn diu 1).
4. Biên bàn nay dã duçic các thành viên Hi dng quân trj nht trI thông qua
tti cuc hp HDQT Hçp tác xã, phü hçip vâi quy djnh cUa Hçp tác xã.
Biên bàn nay dugc 1p thành 4 bàn (ban) bàn chinh có giá trj pháp 1 nhu
nhau.
CAC THANT-{ VIEN TRONG HOI DONG QUAN TRI CIJNG K'? TEN
TRKY
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Uc( BAN NHAN DAN
TINH SON LA
S: 888/QD-UBND

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p-Ty do-Hinh phüc
San La, ngày 19 tháng 4 nàm 2019

QUYET DJNH
Chü truro'ng du tir dir an du tir dr an Xãy durng cong trInh
khai thác mô cat nghiên tii bàn Là Ngà 2, xã Bong Sang, huyn Mc Châu,
tinh So'n La cüa Hqp tác xã djch vii nông nghip Là Ngà
UY BAN NHAN DAN TINH SON LA
Can cr Lut T chtrc ChInh quyn dja phuang ngày 19/6/2015;
Can cr Lut DAu tu ngày 26/11/20 14;
CAn cr Ngh djnh s 118/2015/ND-CP ngày 12/11/2015 cüa ChInh phü
quy djnh chi tiêt và hudng dn thi hành rnt so diêu cüa Lut Dâu tu;
CAn cir vAn bàn d ngh thrc hin dir an D.0 tu xây dimg cong trInh khai
thác mO cat nghiên ti bàn Là Ngà, xA Mu?ing Sang, huyn Mc Châu cüa Hçip
tác xA djch vi nông nghip Là Ngà np ngày 27/11/20 18, bô sung ngày
28/01/2019 và 15/03/2019;
CAn cir báo cáo cüa sO' K hoch và Du tu s 279/BCTD-SKHDT ngày
16/4/20 19,
QUYET BINH:
Chp thun nhà du tu: Hçp tác xA djch v nông nghip Là Ngà.
Giy chüng nhn dAng k2 Hc'p tác xA mA s: 2410000063 do Phông Tài
chInh - Kê hoch huyn Mc châu cap lan dâu ngày 14/7/2017, dAng k thay
dOi lan thO' nhât ngày 15/01/2019; Dja chi tri sO': So 09, bàn Là Ngà I, xA
MuO'ng Sang, huyn Mc Châu, tinh San La. Di dng: 0916.932.265; Email:
saphuongmc@gmail. corn.
Thông tin v ngwô'i di din theo pháp luçIt. Ba Sa Th Lay, Chilic danh:
Chili tjch Hi dông quàn trj; Sinh ngày 24/4/1966; Dan tc: Thai; Quôc tjch:
Vit Nam; Chilmg minh nhân dan so: 050230643, cap ngày: 11/9/2010, Nai cap:
Cong an tinh San La. Dja chi thu'O'ng trill và chô O' hin ti: Bàn Là Ngà I, XA
MuO'ng Sang, huyn Mc Châu, tinh San La.
Th?c hin dir an du tu vâi các ni dung sau:
Biu 1. Ni dung diy an dãu tir
1. Ten du an: Dâu tu xây dung cong trInh khai thác mO cat nghin ti
bàn Là Ngà 2, xA MuO'ng Sang, huyn Mc Châu, tinh San La.
2. Muc tiêu dir an: Khai thác cat nghin gop phân dáp ilmg nhu câu sAn
phâm cat nghiên (cat nhân tao) cho các ngành cOng nghip, xây dçrng, giao
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thông trên dja bàn huyn Mc Châu nói riêng, th trithng tinh San La và các
dja bàn tinh lan cn nói chung. Ten ngành nghê kinh tê: Khai thác dá, cat, sói,
dat set vth ma ngành VSIC 0810.
3. Quy mô dir an: Cong sut khai thác dá lam nguyen lieu san xut cat
theo nguyen khôi (da & trng thai t1r nhiên) là Ak = 20.000 m3/näm (quy dôi ra
dá thành phâm là 29.500 m3/nãm). H so n& r&i là 1,475.
4. Da dim thrc hin dir an: Bàn Là Ngâ 2, xã Mu&ng Sang, huyn
Mc Châu, tinh San La.
5. Din tIch mt dt sir diing: 4,465 ha.
6. Vn du tu cüa du an:
a) Tng vn du tu: 7.723.554.000 dng (Bay , bay tram hai mu'cri ha
triêu, nám tram nám mu'o'i tw nghIn dóng).
b) Nguôn vn:
- Vn gop cüa Hcp tác xã dch viT nông nghip Là Ngà d thirc hin dr
an là 2.3 17.066.000 dông chiêm 30% tong von dâu tu cüa dir an.
- Vn vay tin diing là 5.406.488.000 dng chim 70% tong von dâu tu
cüaduán.
7. Th&i han thirc hin dr an: 26,5 nàm kê t1r ngày quyêt djnh chü truang
dâu tu.
8. Tiên do thuc hiên du an du tu:
- 6 tháng du näm 2019: Xây dirng ca bàn.
- Tr tháng 7 näm 2019 dn tháng 01 näm 2021: Khai thác dtt 50% cong
suât thiêt kê.
- Tü tháng 01 nàm 2021 dn tháng 7 nàm 2045: khai thác dt 100%
cong suât thiêt kê.
Diêu 2. Trách nhim cüa nhà dãu ttr và các do'n vj lien quan:
1. Hqp tác xä dch vi nông nghip Là Ngà có trách nhim:
- Phi hçip v&i S& K hotch và Dutu trong vic thrc hin k qu truóc
th&i diem giao dat, cho thue dat và chuyên dôi mijc dIch scr dçing dat theo quy djnh.
- Phi hcp v&i S& Tài nguyen và Môi tru&ng trong vic thirc hin thu t1ic
giao dat, cho thuê dat, chuyên dôi mic dfch sü drng dat theo quy djnh tru&c
khi trien khai thuc hiên dir an.
- Phi hçip vôi huyn Mc Châu thirc hin vic cp nht b sung darih
mic dir an vào kê hoch sir diing dat näm 2019 cüa huyn Mc Châu.
- Lien h v&i S& Xây di.rng, UBND huyn Mc Châu d dugc huàng dn
hoàn thin các thu tic ye thông tin quy hoch 'Giáy phép quy hoQch, Giáy
phép xáy dipig...) theo quy djnh trong qua trInh trien khai thrc hin dii an.
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- Chap hành các quy dnh cüa Lut Du tt.r, Lut Xây dçrng, Lut Dat dai,
Lut Bão v Môi tru&ng, Lut Hçip tác xâ nàm 2013 vâ các quy djnh khác Co lien
quan trong qua trInh chuân b, thrc hin dir an.
3. So' Tài nguyen vàMôi tru'ng có trách nhim: Huâng dan thrc hin
thu tVc giao dat, cho thuê dat, chuyên dôi mic dIch sir diing diât.
4. S Xây dirng có trách nhim: Hithng dn nhà du tu các thu tVc Can
hoàn hin (theo thâm quyen) trong qua trInh thgrc hin dir an.
5. UBND huyn Mc Châu có trách nhim: Hithng dn Nhà dâu tu,
thâm dinh và cap Giây phép quy hoch, Giây phép xây drng (theo thám
quyen); Cp nht bô sung danh rnic dr an vâo kê hoch sü ding dat hang nàm
cüa huyn trInh UBND tinh phê duyt.
6. S K hoch và Du tu chü trI tang cithng kim tra, giám sat, dam
bão vic thrc hin dr an cüa nhà dâu tu tuân thu chñ truclng dâu tu dugc duyt
và các quy djnh cüa pháp lut lien quail. Chü dng giài quyêt theo thâm quyên
hoc tham mini dê xuât vi UBND tirih giái quyêt nhting khó khän, vithng
mac trong qua trInh triêri khai thirc hiri dir an.
Diu 3. Quyt dnh nay có hiu 1irc k tr ngây k. Trurng hcrp sau 12
tháng kê tü ngày k, neu nhà dau tu' không thrc hin hoc không có khà nàng
thirc hin dr an theo tiên d dang k vâi co quan dang k dâu tu và không
thuôc truong hop duoc glãn tiên diô thuc hiên du an dâu tu theo quy dinh tai
Diêu 46 cüa Lust Dâu tu näm 2014, quyêt djnh nay bet hiu lirc thi hành.
Diu 5. Quyt djnh nay dugc 1p thành 03 (ha) bàn g6c; 01 bàn cap cho
Hçrp tác xâ Djch vi Nông nghip Là Ngà; 01 bàn lu'u,ti Sâ Kê hoch và Dâu
tu; 01 bàn lu'u t?i Van phông UBND tinh Son La.!
TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU TICH
PHO CHU TICH THJJO'NG TRVC

Tráng Thj Xuan

UBND HUYN MQC CHAU
PHONG TAI CHINH - ICE HOJCH

SAO
CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bc Ip - Tir do - Hinh phüc

GIAY CIIUNG NTL'4N BANG KY
HP TAC xA
S: 2410000063
Dáng kj kinh doanh ln dcu, ngày 14 tháng 07 näm 2017
Dáng /g thay dói lan thi: 01, ngày 15 tháng 01 näm 2019
1. Ten hqp tác xã: HOP TAC XA DId VU NONG NGHIP LÀ NGA
Ten giao djch:
Ten vit ttt: HTX NONG NGHIP LÀ NGA
2. Try s& giao djch: S nhà 09, ban Là Ngà I, Xã Mtrô'ng Sang, huyn Mc
Châu, tinh So'n La
Diên thoai: 0916 932 265
Fax:
Email: saphuongmcgmail.com
Website:
3. Ngành ngh kinh doanh:
STT

Ten ngành

Ma ngành

1

Nhân vá chàm soc cay ging nông nghip (cung img giông
cay trông cac.Ioi)

0130

2

Ban buôn chdyn doanh khác chua duçic phân vào dâu (ban
buôn, ban léphãn bón sü d1mg trong nông nghip)

4669

3

Xây dimg cong trInh cong lob (xay dirng cong trInh thüy lçii)

4220

4

Xây drng cOng trInh k5 thut dan dyng kbác

4290

5

Ban lé d ngü kim, son, kinh và thit bj 1p dt kbác trong
xây dirng trong cáo cira hang chuyên doanh (Ban lé xi
mäng, g.ch xay, ngói, dá, cat sOi và 4t lieu xây dirng khác
trong các cira hang chuyên doanh)

4752

6

Khai thác dá, cat, sOi, dt set

0810

(HQp tác xa chi hogt d5ng khi có ddy di diu kiçn theo quy djnh cia pháp lugt)
4. Vn diu I: 8.000.000.000 dlng
Bang chü: Tam t dông.
Trongdó:Vncdjnh:4.000.000.000dng
Vn luu dng: 4.000.000.000 dng
5. Ngirô'i di din theo pháp Iut cüa hqp tãc xa
Giâi tInh: Nft
Hç và ten: SA TH! LAY
Chirc danh: Chü tjch Hi dng quân trj
Quc tjch: Vit Nam
Dan tc: Thai
Ngày sinh: 24/04/1966

Loui ch(rng thirc cá nhãri: Chimg minh nhân dan
S giy chirng thirc cá nhân: 050230643
Ngày cp: 11/09/20 10
Ncxi cp: Cong an tinh San La
Noi däng k h khu thu?xng tri'i: Bàn Là Ngà I, Xd Mu'&ng Sang, huyçn Mç5c
Châu, tinh San La
Ch ô hin tai: Bàn Là Ngà I, Xâ Mu'&ng Sang, huyçn Mç5c Châu, tinh San La
6. Thông tin v dja dim kinh doanh
Ten dja dim kinh doanh: HTX djch viii nông nghip Là Ngà
Dja chi dja dim kinh doanh: S nhà 09, bàn Là Ngà I, Xã Mii?ing Sang, huyn
Mc Châu, tinh San La
Ngiz?ñ di din theo pháp 1ut: Sa Th Lay
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