
UBND TtNH SON LA CONG HOA XA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
S KE HOiCH VA oAu T Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

Sé: 2V5'//TB-SKHDT So'n La, ngày)5 tháng  1O  nám 2021 

THÔNG BAO 
Chm dfrt hoit dng diy an Khai thác dá vol 1am v lieu xây dirng thông 

thtrô'ng cüa Cong ty TNHH xãy diung vã thtrong mii Th K 

Can cir Lu.t D.0 tu s6 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Can cü Nghj djnh s 31/2021/ND-CP ngày 26/03/202 1 cüa ChInh phü 

quy djnh chi tit và hithng dn thi hành mt s diu cüa Lut Du tu; 

Can ci'r Cong van so 2488/UBND-KT ngày 15/10/2021 cüa UBND tinh 

Scm La v chm dirt boat  dng dir an Khai thác dá vôi lam v.t 1iu xây d1rng 

thông thumg cüa Cong ty TNHH xây dirng và thuang mai  Th K, 

Si K hoach và Dtu tim tinh Son La thông báo nhu sau: 

1. Chm düt hoat dng dr an du tu: 

- Ten dir an: Khai thác dá vôi lam 4t 1iu xây dimg thông thumng. 

- Giy chimg than du tu s 24121000211 ngày 09/12/2013 cüa UBND 

tinh Scm La; Quyt djnh chü truang d,u tix s 586/QD-UBND ngày 25/3/2020 

cüa UBND tinh Son La và Quyt djnh chip thun diu chinh chU trucmng du tu 
dng th?mi chip thun nba du tu s 903/QD-UBND ngày 15/05/2021 cüa UBND 

tinh Son La hoat  dng theo Giy chirng nhn clang k) doanh nghip Cong ty 

TNT-IH hai thành viên tr& len, Ma s doanh nghip 5500404401 clang k lan dâu 

ngày 05/7/2010, clang k thay di ln thu 1 ngày 20/10/2015. 

- Da dim th%rc hin dir an: Tiu khu Ban Môn, thj trn Mc Châu, huyn 
Mc Châu, tinh Son La. 

- L do chm dirt boat dng: Nba du tu tçr quyt djnh chm dut hoat 
dng dir an theo quy dnh tai  Dim a, Khoân 1, Diu 48 Lu.t Du tu nam 2020 
('theo Quyê't djnh so' 12/2021/QD-HDTV ngày 12/10/2021 cia Cong ty TNHH 
xáy c4mg  và t/nco'ng mgi TIiê'Kj). 

2. Cong ty TNIHIH xây dimg và thixong mai  Th K' tçr thanh l dir an dâu 
tu theo quy djnh cüa pháp Iut v thanh 1 tài san khi dir an du tix chm düt 



hot dng; vic xir 1 quyn sir dung dt và tài san gn 1in vâi dt thirc hin 

theo quy djnh cüa pháp 1ut v Mt dai và thirc hin dung, dü theo quy djnh khác 

cüa pháp 1ut có lien quan. 

S& K hotch va Du tu tinh San La thông báo t9i Cong ty TNT-lB xây 

dimg và thucmg mi Th K và các ca quan, dan vj có lien quan dixçic bik/. 

Noi  nh?infIa.' 
- UBND 
-BôKêhoachvàDâutu; 
- Sâ KH&DT cac tinh, thành phô trrc thuc TW; 
- Cue Thuê tinh; 
- Các Si, ban nganh trirc thuc tinh; 
- Trung tam Phc vii Hành chInh cong tinh; 
- UBND huyn Mc Chau; 
- Cong ty TNHI-I xây dirng 
và thutimg mai The Ks'; 
-Luu:VT,KTDN. 

GIAM DOC 

Lê Hung Chtro'ng 

  



UBND T!NH SON LA cQNG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 

S KE HOACH VA DAU TIJ Dc 1p-Tr do-Hnh phüc 

S: A9f /SKHDT-KTF)N 
V viêc xin ' kin chm dirt hoat 
dng cüa dirr an Khai thác cia vôi lam 
vt lieu xây drng thông thu&ng cüa 
Cong ty TNHH xây drng vã thuong 
niai The K' 

 

Soii La, ngày , tháng ,1O närn 2021 

 

KInh gri: USr ban nhân dan tinh 

Can cir Luat Du tu s 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Can ctr Nghj djnh s 31/2021/ND-CP ngày 26/3/2021 cia ChInh phd ye 
vic quy djnh chi tiêt và 1uróng dn thi hành nit so diéu cüa Luat Dâu tu; 

CAn cü Thông tix s 03/2021/TT-BKHDT ngày 09/4/202 1 cUa B Kê 
hoch Va Dâu tu ye vic quy djnh rnu vAn bAn, bAo cáo lien quan den hoat dng 
dâu tix ti Vit Narn, dâu tu tr Vit Narn ra nu&c ngoài và x& tiên dâu tu; 

Giy chirngnhn du tu s 24121000211 ngày 09/12/2013 cüa UBND 
tinh Son La; Quyêt djnh chU tnrong dâu tu so 586/QD-UBND ngày 25/3/2020 
cia UBND tinh Son La vâ Quyêt djnh diêu chinh chü truong dâu tu dông thi 
chap thuan nhà dau tir so 903/QD-UBND ngày 15/05/2021 cüa UBND tinh Son 
La dr an Khai thác dá vol 1am vat 1iu xây dirng thông thung cüa Cong ty 
TNHH xây dirng và thuong mti The K. 

Ngày 12/10/2021, S K hoach và D.0 tu nhan dugc VAn bàn chm dirt 
hoat dng cüa dir an dâu tu khai thác thác vôi lam nguyen vat  1iu xây dirng 
thông thu&ng de tO chirc dâu giá quyên khai thác khoáng sAn cüa COng ty 
TNHH xây dirng và thuong mii The Kr dôi vói dir an Khai thác dá vôi lam vat 
1iu xay dirng thông thuông, vói ni dung ci the nhu sau: 

1. Nhà du tu': 

- Ten doanh nghip: CONG TY TNHH XAY D1)G VA THUONG MI 
THE KY. 

- M s doanh nghip: 5500404401 däng k 1n dAu ngày 05/07/20 10, 
dAng k thay dOi lan thr 1 ngày 20/10/20 15, dAng k' thay dOi lan thu 2 ngày 
16/4/202 1; Co quan cap: Phông dAng k kinh doanh — S& Kê hoich và Dâu tu 
tinh Son La. 

- Dja chi tru s& chInh: Tiu khu Bàn Môn, thj trn Mc Châu, huyn Mc 
Châu, tinh Son La, Vit Nam; Din thoi: 02123.866172; 0948684569. 

Thông tin v ngicài dçi din theo pháp luçt: 

- Ho và ten: L BAo Kim; Giói tInh: Nam. 

- Chdc danh: Chü tjch Hi dng thAnh viên; 

I 



Le Hong Chtro'ng 

- Sinh ngày: 01/04/1972; Que tich: Vit Nam; Chirng minh nhân dan s: 
050466392. Ngày cap: 07/04/20 14. Noi cap: Cong an tinh Scm La; Dja chi 
thung trü: lieu khu Nba nghi, thj, trân Nt Mc Châu, huyn Mc Châu, tinh 

Scm La, Vit Nam; Dja chi lien lac: Tiêu khu Nhà nghi, thj trân Nt Mc Châu, 
huyên Môc Châu, tinh Son La, Viêt Narn; Din thoi: 0948684569; Email: 
kiem224gmail.com. 

2. Ni dung chm dü't Iioit dng cüa diy an du tu': 

- Thai dirn chm dirt hot dng ci'ia dr an: Tü ngày 12/10/2021. 

- L' do ch.m drt hot dng: Nhà du tix trchm drt hoat &ng cüa dr an 
dâu ti.r theo quy djnh tai  Khoãn 1, Diêu 48 Lut Dâu tu 2020. 

3. Dir an Khai thác da voi lam vt 1iu xay dirng thông thix&ng cüa Cong 
ty TNHH xay dirng va thumg rnai The K$' duçYc UBND tinh chap thu.n chü 
trucrng dâu tu tai  Giây ching nhn dau tr so 24121000211 ngày 09/12/2013; 
Quyêt djnh chü trtrcrng dâu tu so 586/QD-UBND ngày 25/3/2020 Va Quyêt dnh 
diêu chinh chü trlxang dâu tu dông thai chap thun nhà dâu tu sO 903QD-
UBNDngày 15/05/202 1. Thea quy djrih tai diem a khoãn 1 và khoãn 3 Diêu 48 
Lu.t Dâu tu 2020. 

Diu 48. Chasm dá't hort d5ng cüa de an thu w 

1. Nhà du lu' chá'rn dzt hogt dç5ng dcu tu', dr an ddu tu' trong các tru'ô'ng 
hcip sau day: 

a) N/ia dcu tu' quyê't djnh chdm di't hoçit dc5ng cüa dw an dáu tu'. 

3. Do'i vói dy' an du tu' thu3c din chá'p thucn chz tru'o'ig dcu lit, cc quan 
dáng k) dcu lit cMm d&t hoyt dc3ng cia dy' an ddu tu' sau khi có j kié'n cia cc quan 

thun chz tru'crng du lit". 

Do do, Sâ K hoach và Du tu kInh d nghj UBND tinh cho kiên ye vic 
châm dirt hoat  dng cüa dr an dâu tu dôi vIi dir an Khai thác dá vôi lam vt !iu 
xay dirng thông thuang cüa Cong ty TNHH xây dirng và thuong rnai  The K. 

(co van ban d nghj và h so' chdin dá't hoqt d3ng dy' an dáu lit kern theo) 

S& K hoach và Du tix kinh d nghj UBND tinh xem xét cho ' kiên dê 
thirc hin dam bào theo quy djnh./. 

Nci nhan3, " ' i  DOC 
-Nhrtrêi~''-" 
- Ban giám doe; 
* Li.ru VT, KTDN, (Dung 03b). 



CONG TV TNFLH XAY 1)tJNG 

VA THUONC M.I  THE i 

So: 191CTYTK-CV 

V.v diig 9 châm drt t1c hin dr an 
dâu tu khai thác dá vôi lam vat lieu 

xãv dnig thông thuäng dC tO chCrc dth 
ji quvCn klti th:c khoang san. 

CQNG HO; XA 1191 CHU NGUIA VIET NAM 

Dc Ip - Ti. do - 11iili phuc  

A'1ç3c C'háu, ngày 12 ththng 10 náni 2021 

  

   

Kinh gri: 

12 -10- 2021 

r. 
J 

SO KE HOACH VA DAU TU 1. SON LA 
C ON G VAN D EN 

- Sä Kê hoich vã Diu tu tinh San La; 
- U' ban nhân dan tinh Soti La. 

g ty TNT-il-I xy drng và thtrang md 1'h K' dirqc UBND tinh Son 
trng nhtn dIu ni so: 24121 0002 11 cap ngây 9/I 2/20 [3 dê t1c hin 

du an diu Lu khai thàc dá vôi lOrn vat 1iu xã clçmg thông thuông, da diem mô 
dá bàn Môn, tli trOn Mc Châu, huyên Mçc Châu, tinh San La, quy mO 
45000m3 cia nguyen khi/nm; tong von dOu ni: 13,462 t VND; thai htmn  thrc 
hiên du an 1 5 niirn k tir ngàv cap giOy phép khai thác; cap diéu chinh lan thir 
nhât ngày 25/3/2020 Va cp diêu chinh IOn tln'r 2 ngOy 1 5/5/202 I 

Sau khi &rqe cp giy phép khai thác khoáng sOn dO vôi lam vt 1iu xãy 
dtrng thông thuông ti GiOy phép sO: 1308/GP-UBND ngày 28/5/2014 cüa 
UBND tinh Son La. Cong ty TNHH xOv d,mg Va thuong nitii  The dà khàn 
trirong thtrc hin cOc biróe dOu Lu vO xOy dmg co bàn mó dê sam dun mô dO bàn 
Môn, thi trân Mc ChOu di vOo hot dng dông theo tiCn d (iiOy chtrng nhn 
dâu tu' dO cOp. Sau thii gian 6,5 nãm triOn khai dir an (1,5 riãm xOy dmg co bOii, 
5,0 nim khai thOc) Cong ty dO dãu ni vOo dr On 16,945 t ciOng bao gOm cOc chi 
phi thàm do, báo cao tth ltrçmg khoáng sOn; k' qu phiic hôi môi tnx&ng; bôi 
thumg, giái phong mit bOng; xây dirng co bàn mO; day truyCn nghiCn, 
sOngtuyOn dO vO may môc thit bj; doanh thu dtt 48,73 t' dng; np thu tOi 
nguyen 4,577 t' dông, phi niôi tnrng 1,359t' doug; to cOng On vic tOrn ti dja 
phtwng thithng xuyCn cho 12 ngui vO hOng chyc ngui lao dng t1ii vy, thu 
nhp bInh quOn>6,S tr.d/ngrrOi/thOng. Trong quO trInh hott dng khai thOc 
khoOng sOn cong ty dO chOp hOnh tt cOc quy djnh phOp lut v khai thOc khoOng 
sOn, s& di,ing vá hão quOrt vt lieu nc vO an ninh trot ni tii dja phuong, dtc bit 
không dC xOy tai ntn lao dng trong kliai thAc, không CO don tht.r, khiu kitn cOn 
tO chrc, cO nhOn ye hoit dng khai thác khoOng san Onh huing den rnOi trtx&ng, 
an ninh trOt in. 

Do Giiy phdp khai thác khoOng sOn cOp cho Cong ty theo quy hoich 
khoOng san cOa tinh, khOng cOp hCt tuOi thy cüa mo theo Lutt khoOng sOn nOrn 
2010. Vi vây tü 1/1/2021khai thOc dO vôi lOm vt 1iu xOy chyng thông thirOng ti 
niO dá bàn MOii, thj trAn Mc ChOu, huyn Mc ChOti ci'ia cong ty dO ngimg khai 
thOc, iheo bOo cáo dOnh giO cOa COng ty tu vantrü Iuyng dja cliit cOn l?i  cUa mO 
là 482658,5iii3, tifr Iuçiig huy dng khai tliOc 10 342.058 m3. Dé thrc hin dtr 
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an theo Gity chirng nhn dtu tu dà cap, cong ty dã co cong van d nghj Sâ Thi 
nguyen và MOi tnthng tinh lnrâng dn cp quyii khai thác khoAng san h& tr& 
krong con lai, theo huong dn So Tat nguyen va Mm eruong tal tong in 
sô:2729/STNMT-TNN,KS&KTTV ngãy 25/7/202 1 dC cap phép theo hinh thirc 
khOng dãu gia quyên khai thac khoang san cong t phai co tai lieu chung mmli 
vic cung cap tat lieu phuc vu ây dung cac cOng ti mh six dung vOn ngãn sach 
nhà ntnc, cOng trmnh khãc phic thiOn tai djch hQa, thu virc khoángsãn lam vtt 
1iu san 1p phiic vii Cong trinh h tng giao thông, cong trinh phüc lçi thuc 
chirong trinh xây dung nông thôn mm giai doan 2021-2025 Cong t' th cung 
cap duoc hoa don, tat lieu va hap dOng mua ban da lam vat lieu xãy dung cho 
các dir an sr dung v6n ngãn sách nhà nixâc giai doin 2015-2020 và các danh 
1mic dãu tu von ngãn sác1 nhà nuóc trên dla  bàn huyn Mc Châu giai don 
2021-2025. Dôi vâi hçp dông cung cap nguyen vt iiu phiic VIII xay dirng các 
cOng trmnh s& diing ngãn sách nhâ ntróc giai doan 2021-2025 d dü diu kiin cap 

phép thai thác khoáng san theo hinh thirc thông cthu giá quyn khai thác khoáng 
san, COng ty khOng Cling Cap ckrqc vi các dr an trén ch li danh nivc d!iu hr. 

hoäc giat doan lap hO so bao cao kinh te k5 thuat, clnra mm thau, thIrd ac dinh 
duot Idiot luong \ât lieu can sr dung a nba thau tin cong t ãy không thC to 
hap dông cong ccip nguyen v 1iu, hoic xác nhn cUa ChU dali tlr. 

\'i vy, tlieo 5' ki&i ccia S& Tài Nguyen và MOi trlrông tinh do cOng Iv 

không ty thong do tat lieu chung LnLUh viec cung cap tat lieu phuc vu \ay dung 
các cong trinh sr ding von ngân sách nba ntxâc, cong trInh khc phtc thiCn tai 
dich boa, khu vrc khoáng san lam vit lieu san hIp pluic vçt cOng trinh ha tang 
giao thông, cOng trInh phiic lqi thuc chi.rong trinh xãy dirng hOng thôn mói giai 
doan 202 i-2025dC cap phép theo hInh thüc khOng dãu giá quyén thai thac 
khoáng san phãi dua rnO dá bàn MOn ra khOi khu vrc khOng dãu giá quyin khai 
thAc khoáng san d to chirc dâu giá quyCn thai thác khoáng Sari và cong ty phai 
xiii dirng thrc hin Giy chirng nbn dàti tt.r s: 24 1 2 1 000211 cp ngày 
9/1212013 thai thãc dá vOi lam 4t lieu xay dirng thông thi.r&ng tai mó dã bàn 
Mon. tin uan MOe Chau hu)Cn Mc (Frau COng ty TNHH xãy dung a thuong 
niai Th K5' nhtt tn chm dtrt thrc hin Giày cIu'rng nhin &u Ui sO: 
24121000211 cap ngãy 9/12/2013 do UBND tinh Son La cap, chap hânh theo 
ch trirong cüa UBND tinh Son La v boat dng khai thác khoáng san lam vt 
1iu xây dirng thông thtthng tai  mO dá bàn MOn, thj tràn Mc Chãu, huyn Mc 
Chãu. 

Cong ty TNHH xây dirng vâ thuong mai The K5' xin kiCn nghj vâi S& KC 
hoach và Dãu tu và UI3ND tinh San La nhtr sau: Do nguôn vOn du ttr vào d a 
trén d6i vói doanh nghip là rat Ian dC dam báo phirang ánái chinh ctia dmr an 
dC tight So KO hoach va Dali ttr UBND tmnh Son La tao diCu kiên cho cOng ty 
thani gia ditu giá quyCn khai thác khoáng sari lam \'t lilm xãy dtrng thông 
thrthng tai mO dá bàn MOn. thj trân MOe Châu. huyii MOe Chãu duqc thun lçyi 
dL dam bao hicu qua dâu ttr cua du an d diroc cap Gia chlrrig iThan dau w, 
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trtrGng hçip không tr(lng giá quyn khai thác khoáng san lam vtt lieu xây dirng 
thông thu&ng ti diem ma trên dC nghj Sâ Ké ho?ch Va Dãu tu, UBND tinh Smi 
La có phuang an h trçi Cong ty d xü I' tâi san a d&u ttr thçrc hin dçr an trCn 
dê dam bão quyên Iqi cüa Nhà dãu tu. 

Xin trân trQng cam on.!. 

A'o'i i:Iiiii: 
- Nlnr trtn; 
- UBND hnyfn Mic Châti (thay h/c); 
- Lini VT. 



UY BAN NHAN DAN 
TINH SYN LA 

S& 3488/UBND-KT 
V/v cho kin v chm dirt hoat 
dng ca dr an dâu tx khai thác dá voi 
lam v.t lieu xây dirng thông thxing 
cüa Cong ty TNHH xây dmg và 
thuong mi The K' 

CONG HOA xA HQI dO NGIIIA VIT NAM 
Dc 1p  - Tir do - Hnh phüc 

Son La, ngày 15 tháng 10 nám 2021 

KInh gl'ri: Sâ K hoach và Du tu. 

Sau khi xem xét Cong van s6 19/CTYTK-CV ngày 12/10/2021 cüa Cong ty 

TNHH xay drng va thizang mai Th K v vic dng chm düt thirc hin dr an khai 

thác dá vôi lam vt 1iu xây dirng thông thuing d t chirc du giá quyn khai thác 

khoáng san và d nghj cUa So K hoach và D&u tLr tai  V.n ban s 1977/SKHDT-

KTDN ngày 13/10/202 1 v vic xin kin ch.m dirt boat dng cUa dir an Khai thác 

dá vôi lam vt lieu xay dirng thông thtrOng cia Cong ty TNHH xây dirng và thuimg 

mai Th K, Chü tjch UBND tinh có kin nhu sau: 

1. Nht tn ch&n düt boat  dng cüa dir an Khai thác dá vôi lam 4t 1iu xây dimg 

thông thuxng cüa Cong ty TNHH xây drng và thixang mi Th K. 

2. Giao SO K hoach va Du tir theo chi'rc nàng, nhim vi và các quy djnh 

cüa pháp 1u.t, trin khai thirc hin các thu tic lien quan dn ch.m dCrt hoat dng 

cUa d an Khai thác dá vôi lam 4t lieu xây dirng thông thuOng cüa Cong ty TNHH 

xây drng và thuong mai  Th  KS'  dam bào theo quy djnh cüa pháp 1ut./,/ 

Noi nhân: 
- fl Tinh u (b/c); 
- 'IT HD'ND tinh (We); 
- Chü tjch UBND tinh; 

Các PhO Chü tich UBND tinh; 
- Nlurtrên; 
- S& Tài nguyen và Môi tri.rrng; 
- UBND huyn Mc Châu; 
- Cty TNHH xây dimg và thrcmg mi The Ks'; 
- Unh do Van phOng UBND tinh; 
- Các phông: KT, TH, KSUHC — VP UBND tinh; 
- Ltru VT - Hiu 17 bàn. 

CHU TICH 
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Van bàn thông báo chm dfrt hoit dng d an dâu tu' 

(Dié'm a, b và c khoán 1 Diu 48 Lult Du tw) 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tu' do - Hinh phüc 

S OACH VA AU iu t SON LA
ONG BAO CHAM DT HOAT DQNG D AN nAU TU' 

25-10-  2021 
KInh g11i: U' ban nhân dan tinh San La 

4. 

I. NHADAU TU'. 

Cong ty TNHH xay dirng và thuang mi Th Ks'; Gi.y chirng nhn dang k2 
kinh doanh so: 5500404401 do Phông dãng k kinh doanh — Si Ké hoach và Dâu tu 
tinh San La cap lan dâu ngày: 05/07/20 10, dAng k thay dôi lan thu 1 ngày 
20/10/2015, däng k thay dôi lan thur 2 ngàyl6/4/2021; Dja chi tiêu khu bàn Môn, thj 
trân Mc Châu, huyn Mc Châu, tinh San La; Dui din pháp 1ut cOng ty: Lu Bào 
Kiêm; giOi tInh: nam; Chuic danh: Chü tjch Hi dông thành viên; sinh ngày 1/4/1972; 
Quoc tjch: Vit Nam; Ching minh nhân dan: 050466392, cap ngày 7/4/2014, nai 
cap: Cong an tinh San La; Dja chi thu'ing trii: Tiêu khu Nba Nghi, thj trân Nông 
Triring Mc Châu, huyn Mc Châu, tinh San La; Diên thoai 0948 684 569; email: 
kiern224yahoo.com.vn. 

Giây chüng nhn dâu tu' so: 24121000211 cp ngày 9/12/2013 cUa UBND tinh 
Son La; Quyet djnh chü truo'ng dâu tu diêu chinh so 586/QD-UBND ngày25/3/2020 
cüa UBND tinh San La; Quyêt djnh chap thun diêu chinh chü tru'ang dâu tu dOng 
th?i chap thun nhà dâu tu so: 903/QD-UBND ngày 15/5/202 1 cüa UBND tinh San 
La. 

II. THÔNG TIN TO CH1C KINH TE THVC HIN D1! AN. 

1. Ten t chile kinh t: Cong ty TNHH xây dirng và thuang mi The KS' 

2. Ma so doanh nghip/s Gip phép dâu tin Giy chfrng nhn du tin/s6 
quyêt djnh thành lap: 5500404401 do Phông däng kS'  kinh doanh — Si Kê hoch và 
Dâu tu tinh San Lacâp lan dâu ngày: 05/07/2010, däng kS'  thay dôi lan thur 1 ngày 
20/10/2015 däng kS'  thay dôi lan thu 2 ngàyl6/4/2021. 

3. Ma s6 thuê: 5500404401 
III. T!NH H!NH HOiT BONG CUA DIJ AN vA THC HIN NGHIA V1 TAI 

CHiNH VOl NHA NU'OC DEN THO'I DIEM CHAM DI1rT HOAT BONG  D' AN 
1. Tlnh hlnh hoit dng cila dij an 
- Tinh hinh gop v6n và huy dng các nguOn vOn: 16,945 tS'  dông 

CONG VAN DEN 
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- Tlnh hInh xây dirng Ca ban và dua cong trInh vào ho.t dng hoc khai thác v.n 
hành (nlu có): ãã thirc hin dâu ii' xong dir an và dua vào hott dng vn hành 6,5 näm 
tr khi cap giây phép khai thác dá vôi lam vt 1iu xây dirng thông thung tti mOe dá 
ban Man, thj trân Mc Châu, huyn Mc Châu, tinh San La. 

- Tjnh hInh thrc hin các mlic tiêu hoit dng: chua thu hi dugc vn du tu. 

2. TInh hInh thçrc hin nghia vi tài chInh 
- - Các khoân thu& phi, tin thuê d.t dä np: Thu tài nguyen: 4,577 t dng; phi 
bâo v môi trixOng: 1,359 t dông 

- Các khoàn thu& phi, tin thuê dt cOn nç ('nlu có,):khóng 

- Các nghia vii tài chInh vOi các ben lien quan khác ('nê'u co,): luvi'zg dó'i vái 
ngw&i lao dng. 0, các khoán phái trá cho ben th ba: 9,02 dóng 

IV. NO! DUNG CHAM DlfT HOT DQNG D1F AN DAU TU 

Thông báo chrn drt hot dng dr an du tu:Khai thác dá vôi lam 4t 1iu xây 
d1rng thông thuO'ngdã duçc cap Giây chtmg nhn dâu tu sO 24121000211, do U$' ban 
nhân dan tinh Scm La cap ngày 09/12/2013; Quyet djnh thu trucmg dâu tu diêu chinh 
so 586/QD-UBND ngày 25/3/2020 cüa UBND tinh San La; Quyêt djnh chap thun 
diêu chinh chü truang dâu tu dông th?ii chap thun nhà dâu tu so: 903/QD-UBND 
ngày 15/5/202 1 cüa UBND tinh San La vó'i ni dung nhu sau: 

1. Th?i dim chm drt hoat dng cüa d11 an: tir ngày 12 tháng 10 näm 2021 

2. Giài trInh l do chm dirt hot dng: ' kin cüa Si Tài Nguyen và MOi 
trueing tinh San La do Cong ty khOng cung cap tài 1iu (hçip dông vâi chO dâu tu) 
phc vii xây dirng các cOng trInh sü diing vOn ngãn sách nhà nuâc, cOng trInh khac 
phiic thiên tai djch h9a, khu virc khoáng san lam 4t lieu san lap phiic vii cOng trInh 
h tang giao thông, cOng trmnh phUc lçii thuc chuang trinh xây dirng nông thôn mOi 
giai don 2021-2025 dê cap phép theo hInh thirc không dâu giá quyên khai thác 
khoáng san, phãi dua mO dá bàn Mon ra khOi khu virc không dâu gia quyên khai thác 
khoang san dê to chüc dâu giá quyên khai thác khoáng san và cOng ty phãi xin chrn 
düt thirc hin Giây chirng nhn dâu tu so: 24121000211 cap ngày 9/12/2013 khai 
thác dá vOi lam vt lieu xây dçrng thông thuäng ti rnö da bàn MOn, thj trân Mc 
Châu, huyn Mc Châu 

V. NHA DAU Tif CAM KET: 

1. Chju trách nhim truâc pháp 1u.t v tInh hçxp phap, chInh xác, trung thirc cOa 
hO sa và các van bàn gui ca quan nhà nuóc có thâm quyen. 

2. Chp hành nghiem chinh cac quy djnh cOa pháp 1ut có lien quan. 
VI. HO S KEM THEO 
1. Bàn gc Giy chüng nhn du tu s& 24121000211 cp ngày 9/12/2013 cüa 

UBND tinh San La; Quyet djnh chü truang dâu tu diêu chinh so 586/QD-UBND 
ngày 25/3/2020 cUa UBND tinh Scm La; Quy& djnh chap thun diêu chinh chü 
trucmg dâu tu dOng thai chap thun nhà d tu sO: 903/QD-UBND ngày 15/5/202 1 
cüa UBND tinh Scm La. 
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2. Quyt djnh cüa nhà du tix v vic chm dirt hott dng cüa dir an gôrn: 
Quyêt djnh và biên bàn h9p cüa Hi dông thành viên cüa 

Scm La, ngày 12 tháng 10 nàm 2021 

Nhã du tw/T chü'c Ii t thurc hiên dir an 



CONG TY TNHH XAY DVNG  VA 
THTJ1NG MiJ THE KY 

S: ,42-/2021/QD-HDTV 

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

Scm La, ngày 12 tháng 10 nám 2021 

QUYET B!NH  CUA HQI BONG THANH VIEN 
CONG TY TNHH XAY DçNG VA THUNG MI THE KY 

Ye viêc châm dñ't thtrc hiên dir an dâu tir: khai thác dá vôi lam vat lieu xây 
-diyng thông thwông, dja diem ban Môn, thi trân Mc Châu, huyn Mc Chãu, 

finh So'n La 

Can ct'r Lust  Doanh nghip 2020 duqc thông qua ngày 17/6/2020; 
CAn cr vào Lut Dâu tu ngày 26/11/2014; 

Nghj djnh s 01/2021/ND-CP, ngày 04/1/2021 cüa ChInh Phü: V dang kS' 
doanh nghip; 

CAn cü vào Diu 1 Cong ty TNT-lB Xây dirng và Thuang mui Th KS'; 

Can cü biên bàn h9p cüa Hi dng thành viên ngày 11 tháng 10 nAm 2021, 

QUYET BINH: 

- Biu 1.  Chm di't thuc hiên dir an dâu tu khai thác dá vôi lam vat lieu xây 
dçrng thông thumg, dja dim ti mô dá bàn Môn, thj tr.n Mc Châu, huyn Mc 
Châu, tinh San La theo Chrng nhn du ttr s: 21121000211 cp ngày 09/12/2013; 
Quyt djnh chü truang dâu tu diu chinh s 586/QD-UBND ngày 25/3/2020 cUa 
UBND tinh San La; Quyt djnh chip thun diu chinh chü truung du tu dng thai 
chip thun nhà du tu s: 903/QD-UBND ngày 15/5/202 1 cüa UBND tinh San La. 

Biu 2: Giao cho bà Nguyn Th Tam giám dôc Cong ty cong ty tiên hành các 
thu tVc  can thiêt theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Biu 3: Quy& djnh nay có hiu lirc kê tü ngày kS'./. 

Ncrinhân: 
- Phông DKKD - S& KH&DT tinli San La; 
- TV HDTV. 
- Liiu VT. 

TM. HQI BONG THANH VIEN 
CHU T!CH  HDTV 

 

Lü Bão Kiêm 



- CONG TV TNHH xAY DU'NG vA CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
THU'NG MI THE Kc Bc 1p - Tir do - Hnh phiIc 

    

So :41/HDTV-BB So'n La, ngày 12 tháng 10 näm 2021 

BIEN BÀN HQP HOT BONG THANH VIEN 

V viêc châm dfrt thirc hiên thr an du tir: khai thác dá vôi lam vat lieu xây 
drng thông thu'ô'ng, dja diem ban Môn, thj trân Mc Chãu, huyn Mc 

Châu, tinh So'n La 

Horn nay, vào hi 8h3 0 ngày 12/10/2021, tai  tr11 sâ Cong ty TNHH xây drng 
và thuang mai  Th K. 

A. THÔNG TIN YE CONG TY: 

- 1.TênCôngty:CONGTYTNIfflXAYDNGVAT1XNGM4ITHEK' 

2. Giy phép däng k kinh doanh s: 5500404401 do Sâ Ké hoch và dâu 
tu tinh San La cp 1n du ngày 05/7/2010; cp thay dôi Ian thñ' nhât ngày 
20/10/2015 ; cp thay di 1n thtr 2 ngày 16/4/2021. 

3.Tri sOr chInh: Tiêu khu Bàn Môn, thj trtn Mc Châu, huyn Mc Châu, 
tinh San La 

4. Di din pháp 1ut ông Lt Bào Kirn, chirc vu Chi tich HDTV. 

B. MUC  BICH CUOC HQP: 

Horn nay, hi dng thành viên Cong ty TNII-IH xây dirng và thuang mi 
Th K$' tin hành phiên hçp nhm tháo lun và thông qua vic chtm dtrt thçrc 
hin dir an du tu: khai thác dá vOi lam vt 1iu xây dirng thông thu?ng, dja 
dim bàn Môn, thj trn Mc Châu, huyn Mc Châu, tinh San La theo Chimg 
.nhn dâu tu so: 21121000211 do UBND tinh San La cap ngày 09/12/2013; 
Quyêt djnh chU truang dtu Ui diêu chinh so 586/QD-UBND ngày 25/3/2020 cüa 
UBND tinh San La; Quyt djnh chp thun diu chinh chü truang du ti.r dng 
thii chap thun nhà dâu Ui so: 903/QD-UBND ngày 15/5/202 1 cüa UBND tinh 
San La.. 

C. THANH PHN THAM DIX: 

1. Các thành viên có mat: 

STT Ten thành viên 
Giá trj phn von gop 

(VND) 
T' 1 (%) 

1 Ba Nguyn Thj Tam 2.720.000.000 34 

2 Ong Lu Bào Kiêm 5.280.000.000 66 

-2. Các thành viên yang mitt: Không 

D. NOT DUNG CUOC HOP 

Hi dng thành viên cong ty tin hành phiên h9p nhm thâo lu.n kin 
cUa Sâ Tài Nguyen và MOi trung tinh San La do cOng ty không cung cp tài 
Iiu(Hçp dông vi chü dâu tis) phiic v xây dirng các cong trInh sü diing vn 

1 



ngân sách nba nuóc, cong trInh kh.c phitc thiên tai djch h9a, khu vrc khoáng 
san lam vat 1iu san lap phiic vi cong trInh ha tang giao thông, cong trInh phñc 
li thuc chuang trInh xây d%rng nông thôn mâi giai doan 2021-2025 dê cap 
phép theo hInh thüc không dâu giá quyên khai thác khoáng san, phãi dua rnO dá 
bàn Mon ra khOi khu virc không du giá quyên khai thác khoáng san dê to chi.'rc 
du giá quyn khai thác khoáng san và cong ty phài xin chm dit thrc hin Giây 
chtmg nhn dâu tu so: 24121000211 cp ngày 9/12/2013 khai thác dá vôi lam 
4t 1iu xây dirng thông thung tai  mO dá bàn MOn, thj trân Mc Châu, huyn 
Mc Châu, dã thng nh.t mt s diu vi ni dung nhu sau: 

1. Nhtt trI chm dtrt thiic hiên du an dâu Ui: khai thác dá vOi lam vat lieu 

xây drng thông thung, dja dim bàn MOn, thj trn Mc Châu, huyn Mc 
Châu, tinh San Latheo Chüng nhn du tu so: 21121000211 do UBND tinh San 
La cp ngày 09/12/2013; Quyêt djnh chü truo'ng dâu tu diêu chinh so 586/QD-
UBNID ngày 25/3/2020 cüa UBND tinh San La; Quyt djnh chip thun diu 
chinh chü trilang d.0 tu dng thai chp thun nhà du tu s: 903/QD-UBND 
ngày 15/5/202 1 cüa UBND tinh San La. Dê UBND tinh San La t chüc du giá 
khoáng san hêt trt lugng khoáng san cOn 'a theo báo cáo trr 1ung dã dugc phê 
duyt 

2. Do ngun vn du tu vào dçr an khai thác dá vOi lam 4t 1iu xây dirng 
thông thu6ng tai mO dá bàn mOn là rtt lin (16,945 t dng,)d darn bào phuang 
an tài chInh cüa dir an dã du Ui d nghj S K hoach và Du Ui, UBND tinh 
San La tao  diêu kin cho cOng ty tham gia du giá quyn khai thác khoáng san 
Jam vt 1iu xây dirng thông thu&ng tai  mO dá bàn Môn, thj trn Mc Châu, 
huyn Mc Châu duçic thun igi d dam bào hiu qua dtu tu cüa dir an dã duçic 
cap Giây chirng nhn du tu dã cp; trung hçp không trüng giá quyn khai thác 
khoáng san lam 4t lieu xây drng thông thueing tai  dim mô trên d nghj Sâ K 
hoach và Dâu tu, UBND tinh San La có phuang an h trç COng ty d xü l tài 
san dã du tu thirc hin dir an trên d dam bào quyn igi cüa Nhà du Ui. 

3. Biu quyét 

+/Tán thành: 2/2 phiu =100 % (tizang duang 100 % trén thng sé vn diu l) 

+1 Không tan thành: KhOng (tuang duang 0% trên tng s6 vn diti !) 
4. Biên bàn nay dâ duçc các thành viên Hi dng thành viên nhât trI 

thông qua tai  cuc h9p HDTV Cong ty, phO hçp vi quy djnh tai  diu 1 cüa 
Cong ty, có hiu lirc thi hành tü ngày k. 

Biên bàn nay dugc 1p thành 04 bàn (ban) bàn chInh có giá trj pháp 1 
nhu' nhau. 

CAC THANH VIEN TRONG HO! BONG THANH VIEN CUNG K TEN 

f4 

I 
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THU' KY CUOC HQP 

Vu Dtiy Blnh 
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CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

-

\v 
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Càncir Lust  To chirç HDND vâ UBND ngày 26/11/2003; 

Cn cicIuât Dâu iI'ngay 29/1 1/2005 T7Jt 

GIAY CH1NG NHAN DAU TU' 

S6:24121000211 

ca'p ngày 09 tháng 12 nãm 2013 

)) 
7jj 4 )

\_ 

Cäncir Nghj djnh s 108/2006/ND-CP ngày 22/9/2006 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt và hithng dan thi hânh mt so diêu cüa LuQtt Dâu tu; 

Cäncü Ngh djnh 160/2005/ND-CP ngày 27/12/2005 cüa ChInh phi:i quy 
djnh chi tiêt và hithng dan thi hành Lut Khoáng san và Lut sira dôi, bô sung mt 
sôffiu cüa Lut khoáng san; 

-'Cän cü bàn d nghj cp Giy chimg nhn du tu diu chinh dir an khai thác 
d -irôi lam vt 1iu xay dirng thông thung cüa Cong ty TN}IH Xây dçrng và 
thuong mti The K' cing ho so gri kern; 

_J_-J '-.-- 

-'ii-Theo d nghi cüa Giám dôc Sc Kê 11oach và Dâu tu Son La tai Báo cáo thârn 
tra/1CTT-XTDT ngày 25/11/2013, '. - Z' 

i $s

Q1 
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UY BAN NHAN DAN TINH SON 
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Chithg nhn: CONG TY TNHH XAY DT)NG VA TIIU'ONG MI THE K(. 

Giy chüng nhn dang k5' kinh doanh và däng k thu so: 5500404401; 
Ngày cap ('lan ddu): 05/7/20 10; Noi cap: Phông Dàng k2 kinh doanh và dôi rnth 
doanh nghip - Sà Kê hoch và Dâu tu tinh Son La. 

Dia chi trii sâ chInh: S 57, tiu khu 9, thj trn Mc Châu, huyn Mc Châu, 
trnh Son La / 

Ngui dai  din theo pháp 1ut cüa Cong ty: Nguyn Thj Tam; Chirc danh: 
ChU tjch HDTV kiêm Giám dôc cong ty; Ngày sinh: 21/01/1971; Dan tc: Kinh; 
Quôc tich: Vit Nam. 

Chirng minh nhan dan s: 050538263; Ngày cp: 13/12/2004; Noi cap: Cong 
an tinh San La  -5' 

Nm dang k h khau thiiông tri và chô hin nay: SO 57, tiêu khu 9, th tran 
c Châu, huyn Mc Châu, tinh Son La. 

Dàng k thirc hin dir an &tu tu vó,i ni dung sau:1 , 
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dim NgQc Minh 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 

tAi '. 

Diêu 1. Ten dir an du tir: Khai thác dá vôi lam 4t lieu xây dirng 
thông thuting. 

Diêu 2. Myc tiêu và quy mô dij an: 

* Mic tiêu: Khai thác dá d phiic v11 cho xây dimg các cong trInh giao thông, 
thüy 1çi, xây dimg co sâ ha tang trên dja bàn huyn Mc Châu, huyn Yen Châu; 
óp phân phát triên kinh tê, tao  vic lam cho ngithi lao dng trên dja bàn huyn 

Môc Châu, tang thu ngân sách cho tinh. 
r. 

* Quymô: 45.000m3/näm. . .- 

iJ Diêu 3. Da dim thirc hiên dir an: bàn Môn, thj trn Mc Châu, huyn Mc 
Châu, tinh Scm La. Din tich dat sir ding 6,75 ha (trong do: din tIch khu v.cc khai 
thác là 2,0 ha, diên tIch khu vwc san xuât kinh doanh là 4,75 ha). 

Diêu 4. Tong von dâu tu': 13,462 t &ng. 

Diu 5. Tho'i hn thirc hin dtrán: 15 nãm (mithi lam nOin) kê tü ngày 
ducic cap Giây phep khai thac 

,  Theu 6. Tien do thu'c hien thr an: ) 

- ' 

'+ Xây dung mo, gôm giai phong mat bang, thu hôi dat, thuê dat, san lap 
bän.xâv du'ngkho bAi, lap dtt thiêt bj: nãm 2013-2014, 

Tj hành khai thác kinh.doanh: nãm 2015. 

Diu 7. Các tru dãi d6i vó'i dir an: 
-1 -i - 
-i '--.J -, 

Dir an drn7c huàng u'u dAi ye tiiuê thu nhp doanh nghip theo quy djnh hin 
hành cüa pháp 1utt ye thuê thu nhp doanh nghip. Duçc rnin, giàm thuê si:r diing 
dat, tiên sir dung dat, tiên thuê dat và tiên thuê rnt nu'c theo quy djnh hin hành 
cua phap luât ye thuê dat dai va phap luât ye thuê -.-- 

Du8 -y chimg nhn du tu nay thay th Giy chirng nhn dâu t'Lr so 

24121 0'00 8dTJBNDinh cp cho Cong ty TNHH Xây dirng và thuang mai 
Th 

K' ngày /2Q2àuçc l.p thành 03 (ha) bàn gôc: 01 bàn cap cho Cong ty 
TN}IH ) -à4huang mai The KST; 01 bàn kin tai  Si Kê hoach và Dâu tn 
tinh st'L: Van phông UBNID tinh San La.!. 

-J -4 -J -J -.1 .> •• -I 
-'4-.i) -'-7?

-- __J__ 

' - -1_.J _-4
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UY BAN NHAN DAN 
T!NH SO LA 

CONG HOA XA 110! CiIU NGHIA VI1T NAM 
Dc 1p-Tir do-Hinh phüc 

S: 586/QD-UBND Scm La, ngày 25 tháng 3 nárn 2020 

QUYET D!NH 
Chü tru'o'ng dãu tu' diu chinh dr an khai thác dá vol 1am 4t 1iu xãy diing 

thông thu'ô'ng cüa Cong ty  TNHH Xây dijng vã thu'o'ng mii The K5 

UY BAN NHAN DAN TINH SO4 LA 

Can cir Lut T chirc ChInh quyn dja phu'ang ngày 19/6/2015; 

Can cir Lut Du tu ngày 26/11/2014; 

Can cir Ngh dnh s 118/2015/ND-CP ngày 12/11/2015 cüa ChInh phi 
Quy djnh chi tiêt và hithng dn thi hành rnt so diêu cüa Lut Dâu tu'; 

Can cü van bàn d nghj diu chinh dir an khai thác dá vôi lam vt 1iu 
xây dirng thông thuôTig cüa Cong ty TNHH Xây dirng và thuang rni The K) 
và ho so' diêu chinh dir an kern theo ngày 20/10/20 19, bô sung ngày 12/3/2020; 

Can cir các báo cáo thrn djnh cüa S& K hotch và Du tu tinh Son La s 
76/BC- SK}TDT ngày 18/02/2020 và so 1 69/BC-SKI-IDT ngây 24/3/2020, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Dr an khai thác dâ vôi lam vat 1iu xây di.rng thông thuô'rig cüa 
côngty TNT-il-I xây dirng và thuong rn1i The K (Theo giáy chthig nhn dâu 
tu so 24121000211 ngày 09/12/2013 cza UJ3ND tinh) du'çrc diCu chinh imc 
tiêu, quy mô dir an, von dâu tu' dir an và và uu dãi dâu tu nhu sau: 

1. Mic tiêu và quy mO dir an: 

Khai thác dá d phiic vti cho xay dimg các cong trInh giao thOng, thüy 1çi, 
xay dirng Co s& ha tang trên dja bàn huyn Mc Châu, huyn Yen Châu, gop 
phân phát triCn kinh tê, t?o  vic lam cho ngixi lao dng trên dja bàn huyn Mc 
Châu, tang thu ngân sách cho tinh. Quy rnO 45.000 rn3/nãrn. 

Xây drng trtrn trn be tong thuong ph.rn cong suit 90m3/h dé to ra 
các chüng 1oti be tong chat luqng cao nhàm dáp img du'p'c nhu câu ye vt lieu 

xây dtrng trên dja bàn huyn Mc Châu và các vüng lan can. Tong imc dâu tu' 
tram trn be tong s t dông. Tiên d xây dirng Trrn trn be tong khO'i cOng 
trong Qu 1/2020, hoàn thành và dua vào hot dng trong Qu 11/2020. 

2. Von dãu tu: 

a) Tng vn du tu: 18,468 t dông. 

b) Ngun vn: 

- Vn chñ so hru: 13,468 t dng (dà thirc hin). 

- Von vay: 05 tT dng. 
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3. Bãi bô diu 7 Giy chüng nhn du tu s 24121000211 ngây 
09/12/20 13 cüa UBND tinh Syn La. 

Diu 2. Các ni dung khác gi1 nguyen theo gi.y chrng nhn dâu tu so 

24121000211 ngày 09/12/20 13 cüa UBND tinh Scm La. 

Diu 3. Trách nhim cüa Cong ty TNHH Xây dirng và Thucmng mai  Th 
K va các sâ, ngành, UBND huyn Mc Châu 

1. Côn ty TNHH Xây dirng và Thucing rnai  Th K' 

1.1. Hoân thin các thu tic pháp 1, trInh cp có thm quyn phé duyt 
theo quy djnh trong qua trInh to chirc thirc hin d an; Chap hành nghiêrn các 
quy djnh cüa pháp 1ut ye dâu tir, dat dai, mOi truäng, xây dirng, khoáng san vâ 
các quy djnh khác trong qua trInh triên khai thirc hin dçr an. 

1.2. Thirc hin 1p và trInh c.p có thrn quyn phê duyt báo cáo dánh 
giá tác dng mOi trub'ng dôi vâi htng miic Trim trn be tOng thuung phârn 
dam bão dting quy djnh và chi duçic di vào boat dng sau khi có báo cáo dánh 
giá tác dng môi tnthng duçmc phê duyt. 

2. Các Co quail, don vj lien quan 

2.1. Sm Tài nguyen và Môi trung; S Xây dirng; UBND huyn Mc 
Châu có trách nhim huông dn Cong ty thiic hin các thu t1ic pháp 1 ye dat 
dai, môi truô'ng, xay dimg, khoáng san dam bào theo quy djnh cüa pháp Iutt. 

2.2. UBND huyn Mc Châu thung xuyên kiêm tra giám sat, xir 1 các 
vi phm (neu co) theo thâm quyên, trumng hcmp vuçmt qua thârn quyên, báo cáo 
các ngàn.h chirc näng lien quail, UBND tinh xem xét, giãi quyêt. 

2.3. Sâ K hoach và Du tu chU trI tang cumng kiêrn tra, giárn sat, 
huâng dan, dam bào vic thçrc hin dçr an cüa nhà dâu tu tuân thu chü tru'ong 
dâu tu di.rçic duyt và các quy djnh cüa pháp 1ut lien quail. Chü dng giài 
quyêt theo thâm quyên hotc tham muu dê xuât vOi UBND tinh giài quyêt 
nhfi:ng khó khari, vuóng mac trong qua trInh triên khai tFrçrc hin di,r an. 

Diêu 4. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành tü ngày k và du9'c 1p thành 
03 (ba) bàn gOc; 01 bàn cap cho Cong ty TNHH xay dirng và thuo'ng rnai The 
K5; 01 bàn luu)f So Ké hoach và Dâu tu; 01 bàn lixu tai  Van phông UBND 
tinh Son La. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICII 
PHO CHU T!CH 

LC Hông Mmli 



U BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH  SO'N  LA Dc 1p - Tr do - Hinh phtic 

So: 903/QD-UBND So'n La, ngày 15 tháng 5 nám 2021 

QUYET B!NH 
ChIp thun diu chinh chü tru'o'ng dãu tu' 

dông thô'i chap thumn nhà dâu tLr 
Cap lan dáu: ngày 09 thang 12 nám 2013) 

(Diêu chinh lan th' 1: ngày 25 tháng 3 nám 2020) 
(Dieu chinh lan th 2: ngày 15 tháng 5 nàm 2021) 

UY BAN NHAN DAN T!NH SO LA 

Can ct'Lut Td chtc chinh quyn djaphu'o'ng ngày 19/6/2015, 

Can ci Luflt Ddu tw so' 61/2020/QHJ4 ngày 17/6/2020; 

Can cii' Nghf djnh so3 1/2021/ND-6T ngày 26/3/2021 cza ChInh phi 
quy d/nh chi tiêt và hzthng dan thi hânh mt so diéu cza Lut Ddu tu'; 

Can c Thông tu' sO' 03/2021/TT- BKLJDT ngày 09/4/2021 cia Bç5 Ké 
hoach vâ Ddu hr quy dinh máu van ban, báo cáo lien quan den hogt dng dáu 
hr tgi Vit Nam, dáu hr tic Vit Nam ra nzthc ngoài và xic tiên dáu tu', 

C'än cz-' van ban d nghj diu chinh dc an Khai thác dá vOi lam vt lieu 
xáy dy'ng thông thu'O'ng cja Cong tv TNHHxáy cly'ng và thtro'ng mgi The K và 
ho so' kern theo ngày 02/02/202 1, bO sung ngày 23/02/2021; 31/03/2021và 
2 0/4/2021, 

Xét báo cáo thdrn djnh sO' 226/BC-SKJJDT ngày 07/5/2021 cza So' Ké 
hoach và Dáu tu', 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Chp thun diu chinh chü truang du tir dng thi ch.p thun 
nhà dâu tu cüa di,r an Khai thác dã vôi lam vt 1iu xây drng thông thi.rô'ng dã 
dugc chap thun ti Giây chü'ng nhn dâu tir so 24121000211 ngày 09/12/2013 
và Quyêt dinh chü tru'ang dâu tu diêu chinh so 586/QD-UBND 25/3/2020 cüa 
UBND tinh San La vói nhU'ng ni dung diêu chinh nhu sau: 

1. Ni dung diu chinh thu nhât: 

Ni dung Thông tin Nhà du tir quy djnh tai tai Gi.y ch'Crng nhn du tx 
so 24121000211 do UBND tinh San La chap thun ngày 09 tháng 12 näm 
2013 ducc diêu chinh nhu' sau: 

- Ten nhà d.0 tu: Cong ty TNHH xây dirng và thuang mi Th K. 

- Giy chig nhin däng k doanh nghip Côngty TNHH hai thành viên 
trô len, Ma so doanh nghip: 5500404401 dãng k lan dâu ngày 05/07/2010, 
dàng k thay dôi lan thu 1 ngày 20/10/20 15, dàng k thay dôi lan thir 2 ngày 
16/4/2021; Ca quan cap: Phông dàng k kinh doanh - Si Kê hotch và Dâu tu 
tinh San La; Dja chi trii s& chInh: Tiêu khu Ban Môn, thj trân Mc Châu, 
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huyn M,c Châu, tinh Soii La, Vit Narn; Din thoai: 02123.866172; 
0948684569. 

- Nguô'i di din theo pháp lut: Ong Lu Bão Kirn; Gió'i tInh: Nam; 
Chirc danh: Chii tjch Hi dông thành viên; Sinh ngày: 01/04/1972; Quc tjch: 
Vit Narn; ChCrng rninh nhân dan so: 050466392. Ngày cap: 07/04/2014. Nai 
cap: Cong an tinh San La; Dja chi thuô'ng trü: Tiêu khu Nba nghi, thj tr.n Nt 
Moe Châu, huyn Mc Châu, tinh San La, Vit Nam; Dja chi lien l?c:  Tiêu 
khu Nhà nghi, thj trân Nt Mc Châu, huyn Mc Châu, tinh San La, Vit Narn; 
Din thoi: 0948684569; Email: kiern224grnai1.com. 

2. Ni dung diêu chinh thur hai: 

Ni dung rnh1c tiêu và quy rnô dir an quy djnh ti Diu 1 Quyt djnh chñ 
truang dâu tu diêu chinh so 586/QD-UBND ngày 25 tháng 3 nàm 2020 ci1a 
UBND tinh San La duac diêu chinh nhu sau: 

"Diu 2. Mjc tiêu và quy rnô dr an: Khai thác dà ct phiic v cho xay 
dirng các cong trinh giao thông, thüy igi, xây dirng ca s h tang trên dja bàn 
huyn Mc Châu, huyn Yen Châu, gop phân phát triên kinh tê, to vic lam 
cho ngui lao ctng trên dja bàn huyn Mc Châu, tang thu ngân sách cho tinh. 
Quy rnô 45.000 rn3/nàm". 

3. Ni dung diu chinh thfr ha: 

Ni dung dja dim thirc hin dr an quy djnh ti Diu 3 Giy chi'rng nhn 
du tu so 24121000211 do UBND tinh Son La chap thun ngày 09 tháng 12 
nàrn 2013 duoc diêu chinh nhu sau: 

"Diu 3. Dja dirn thirc hin dir an: Bàn Môn, thj trn Mc Châu, huyn Mc 
Châu, tinh San La. Din tIch dat sir dçing 3,15 ha (Trong do: Din tIch khu v'ic 
khai thác là 2,0 ha; Din tIch rnt bang san cong nghip và phii trçi là 1,15 ha)". 

4. Ni dung diêu chinh thui tir: 

Ni dung tng vn dâu tu quy djnh ti rnc 2 Diu 1 Quyt djnh chñ 
truang dâu tu diêu chinh so 586/QD-UBND do UBND tinh San La chap thun 
ngày 25 tháng 3 närn 2020 ducic diêu chinh nhu sau: 

"Miic 2, Diu 1. Tong vOn du tu: Tiên d gop von và huy dng các 
nguôn vOn: 13.468.000.000 dông. Trong do: VOn gop cüa cong ty dê thçrc hin 
dir an là 13.468.000.000 dông, chiêrn 100% tong von dâu tu dir an". 

5. Ni dung diêu chnh thfr nàm: 

Ni dung thai hn thirc hin dir an quy djnh ti Diu 5 Giy chrng nhn 
dàu tu so 24121000211 do UBND tinh San La chap thun ngày 09 tháng 12 
näm 2013 duac dieu chinh nhu sau: 

"Diu 5. Thè'i hn thrc hin d an: 09 nám k tir ngày ducic cp Giy 
phép khai thác lan tiêp theo". 

Biêu 3. To chuic thu'c hen. 

1. Cong ty TNHH xây dirng và thuang rni Th Ks'. 

- Lien h vi S& Tài nguyen và Môi tnthng dê duc huO'ng dn và hoàn 
thin các thu tic ye dat dai, rnôi tri.thng, khoáng san theo quy djnh. 



- Lien h vói Sâ Xây dirng d duc hung dn Va hoàn thin các thu tVc 
ye xây drng theo quy dnh. 

- Chp hành nghiêm các quy djnh cüa pháp 1ut v du tu, dt dai, rnôi 
trung, khoáng san, xây dirng và các quy djnh khác trong qua trInh triên khai 
thuc hiên dix an. 

- Thirc hin báo cáo djnh ki theo quy djnh ti Diu 72 Lut Du tu so 61 
nàm 2020. 

2. Các S, ban ngành và UBND huyn Mc Châu. 

- Các S Tài nguyen và Môi tru&ng; S Xây dirng và UBND huyn Mc 
Châu: Chu dng, phôi hçip và hithng dn Nhà dâu tu thçrc hin các thu tiic pháp 
l ti Mic 1 theo dñng quy djnh cüa pháp 1ut. 

- Giao UBND huyn Mc Châu: Thithng xuyên kim tra, giárn sat, khi 
phát hin sai phtm xu 1 theo thâm quyên; truô'ng h9p vuçct qua thâm quyên 
báo cáo UBND tinh, S& Kê hoach và Dâu tu xem xét, giãi quyêt. 

- S& K hoch và Du tu: Chü trI tang cung kim tra, giám sat, huóng 
dan, dam báo viêc thuc hiên di an cüa nba dâu tu tuân thu chü trucmg dâu tu 
duçc duyt và các quy djnh cüa pháp 1ut lien quan. Chu dng giái quyêt theo 
thârn quyên hotc tharn rnuu dê xuât vâi UBNID tinh giãi quyêt nhüng khó 
khàn, vuó'ng mac trong qua trInh triên khai thirc hin dir an. 

Diêu 4. Diêu khoãn thi hành 

1. Quyk djnh chip thun diu chinh chü truang dàu tu nay có hiu 1irc 
kê tir ngày k va là int b phn không tách thi cua Giay chung nhn dâu tu so 
24121000211 ngày 09 tháng 12 näm 2013 và Quyêt djnh chu truang dâu tu 
diêu chinh so 586!QD-UBND 25 tháng 03 närn 2020 cua UBND tinh San La. 

2. Chánh Van phông UBND tinh, Giám dôc các S: Kê hoch và Dâu tu, 
Tài nguyen và Môi trung, Xây dirng; Chu tjch UBND huyn Mc Châu; Cong 
ty TNHH xây dmg và thuang mi The KS';  các ca quan, dan vj lien quan có 
trách nhim thi hành Quyêt djnh nay. 

3. Quyt dinh nay dugc 1p thành 03 (ba) ban gc: 01 ban cap cho Cong 
ty TNHEI xây dirng và thuong mi The K5', 01 bàn km tai  Sà K hoch và Dâu 
tu tinh San La, 01 bàn lu'u tai  Van phông UBND tinh San La.!. 

No'i nhân: 
- TT Tinh üy (b/c); 
- IT HDND tinh (b/c); 
- Chi tich, các PCT UBND tinh; 
- Nhu Diêu 3; 
- VPUBND tinh (LD, TT phc vi hành 
chInh cong); 
- Luu: VT, TH (V.Hãi) 15b. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 
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