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BIc Jp - Dr do - Hnh phñc

/QD-UBND

QUYET B!NH CHAP THUJN BIEU CHINH CHU TRIXONG DAU TU'
BONG THOI CHAP THUIN NHA BAU TU'
(Cá'p lin dá'u ngây 01 tháng 9 nàm 2017)
(Dieu chinh lan th& nhát ngày 21 tháng 5 nám 2018)
(Dieu chinh lan th& hai ngây 24 tháng 8 nám 2018)
(Diêu chinh lan thu' ba ngàyjtháng.44 nãm 2021)

UY BAN NHAN DAN TfNH QUANG TR
Can thLuct T chic ChInh quyn d/aphwcrng ngày 19/6/2015,
C!àn cz Lut Dcu tu ngày 17 tháng 06 nãm 2020;
C'ãn c& Nghj d/nh sá 31/2021/ND-CT ngày 26 tháng 3 näm 2021 cüa ChInh
phi quy djnh chi tiét và hzthng dan thi hành m5t so diêu cza Lut Dáu tzt,
Can ci't Thông tu sd 03/2021/TT-BKHDT ngày 09/4/202 1 cüa Bó truthig Bó
Ké hoach và Dáu tu' quy dnh máu van ban, bOo cáo lien quan den hogt dng dáu
tic tai Viêt Nain, dáu tu' cza Vit Nam ra nu'ó'c ngoài và xzc tién dáu tu
Can c& QuyeTt djnh chi truring dcu tu' s 2418/QD-UBND ngày 01/9/2017;
Quyêt djnh diéu chinh chi tru'o'ng dáu tw sO 1065/QD-UBND ngày 21/5/2018;
Quyêt djnh diêu chinh chz tru'oi'zg dâu tu sO 1950/QD-UBND ngày 24/8/2018;
Xét d nghj diu chinh dy an dá'u tu' và h sci kern theo do Cong ty TNHH
Mai Hoàng np ngày 6/10/202 1 và BOo cáo thOrn djnh cia Sà Kê hoich và DOu tu
tçii BOo cáo sO 557/BC-SKH-DN ngày 26 thOng 10 nàm 2021.
QUYET BINH:
Biu 1. Chp thun diu chinh chU tru'ang du tix dng thi ch.p thun nba
dâu ti.r cüa dii an "KHAI THAC BA LAM VAT LIEU XAY DIJ'NG THONG
THU'ONG TA! THON BA NGAO, xA BAKRONG, HUYN BAKRONG,
TINH QUANG TRJ" dã dirgc chip thun chü tniiang dâu tii tai Quyêt djnh chü
tru'ong dâu tr so 2418/QD-UBND ngày 01/9/2017; Quyêt ctjnh diêu chinh chü
trung dâu tu so 1065/QD-UBND ngày 21/5/2018; Quyêt djnh diêu chinh chü
tru'o'ng dâu tu so 1950/QD-UBND ngày 24/8/20 18 vci ni dung diêu chinh nhu
sau:
1. Ni dung diêu climb thu nhât:
Ni dung "Din tIch thirc hiên dr an" quy djnh tti Mic 5, Diu 1, Quyêt
djnh chü tnucmg dâu tu sO 2418/QD-UBND ngày 1/9/2017 cüa UBND tinh, duac
diêu chinh nhu sau:
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"5. Din tIch dt thijc hin: 2,25ha.
- Khu vçrc xin cp phép khai thác mó: 2,25ha."
2. Ni dung diu chinh thu hal:
Ni dung "Tiên d thçrc hin dir an" quy djnh tti Mic 7, Diu 1, Quyt djnh
chü tru'ang dâu tu so 2418/QD-UBND ngày 1/9/2017 cüa UBND tinh, dâ dugc
diêu chinh lan 1 tai Miic 2, Diêu 1, Quyêt djnh so 1065/QD-UBND ngày
2 1/5/2021 cUa UBND tinh, duçic diêu chinh nhu sau:
"7. Tin d thuc hiên dir an:
- Hoàn thành thC tiic du tu: Tháng 9/2017
- Hoàn thành thu tiic dt dai, giao mó: Tir tháng 10/20 17 den tháng 9/20 18.
- Thirc hin thñ tVc giao mô: Tháng 9/20 18 den tháng 10/20 19.
- Thrc hin giài phóng mt bang và tin hành xây dirng du&ng vào mö:
tháng 1/2020 den tháng 6/2022
- Tin hành xay drng các htng miic: tháng 7/2022 dn tháng 02/2023.
- Dtra vào hot dng: tháng 3/2023."
Diêu 2. To churc thirc hiên
Trách nhim cüa co quan, th chrc, Ca nhân có lien quan trong vic trin khai
thuc hiên du an dâu tu:
1. Cong ty TNHH Mai Hoàng:
a) Trin khai thuc hin di,r an diing tin d, dja dim, quy mô, ni dung dã
dugc diêu chinh; Tuân thu các quy djnh cüa Pháp lut hin hành nhu: Lust Dâu tu,
Lut Bâo v môi trung, Lut Khoáng san, Lut Dat dai, Lust Xây dirng, Lut
Thuê; các van bàn pháp 1u.t khác có lien quan và các kiên tham gia thârn djnh
cüa các S&, ngàrih và dja phuong.
b) Cong ty cung cp dy dü thông tin, h so lien quan cho chInh quyn dja
phixong và các donvj lien quan biêt dê quàn l và giám sat thrc hin dr an. Phôi
hçp vói chInh quyên da phucing cong khai cho ngui dan ye các thông tin lien
quan den dir an dôi vói ngui dan trong yang ãnh huOng nhäm dam bão hài hôa igi
Ich cüa các ben; Dc bit, xem xét k luäng cac tác dng tiêu circ den di song và
san xuât cüa nguñ dan và có các bin pháp khäc phiic trit dê.
b) Thirc hin dr an phü hçip vii phrn vi ranh gRi dugc chp thun chü
truong dâu tu, không ma rng phim vi ra khu v1rc phi cn khi chua dugc cap có
thârn quyên cho phép. Qua trInh thirc hiên dir an yêu cau Cong ty không lam ánh
huang den rirng tir nhiên và thng trông ngoài ranh gi&i khu virc dir an, dOng thai
tang cu'è'ng cOng tác bão v môi truang theo dung quy djnh.
c, DM vOi din tIch thuc rung tir nhiên phiic hi (0,7ha), truang hçip Cong
ty không có nhu câu khai thác khoáng san, dê nghj ltp ho so trã iai mt phân din
tIch khai thác khoáng san theo quy djnh ti Diêu 51, Nghj djnh sO 158/2016/NDCP ngày 29/11/20 16 cüa ChInh phu. Dông thai, 1p ho so diêu chinh giây phép
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khai thác khoáng san theo quy djnh tai Diu 55 Nghj djnh s 158/2016/ND-CP
ngày 29/11/20 16 cüa ChInh phü trInh cap có thâm quyên phê duyt.
d, Lp báo cáo dánh giá tác dng môi trt.r?Yng trInh S& Tài nguyen vá Môi
trLrcYng thârn djnh theo quy djnh.
e, Phi hçp UBND huyn Dakrông thirc hin các thu tiic dê bô sung Dr an
vào Ké hoach si'r ding dat näm 2021 cüa huyn.
g, Th'çrc hin ch d báo cáo hot dng du tu theo quy djnh cüa pháp 1ut v
dâu tix và pháp 1ut lien quan.
2. S& Ké hoach và Dâu ttr:
a) Theo dôi, don dc nhà du tu thirc hin dr an theo tiên d và các ni dung
dã cam kêt sau khi duGc diêu chinh;
b) Chü trI, phi hçp vOi các co quan lien quan, tham muii UBND tinh kjp
thôi tháo g khó khãn, vtrng mac cho nhà dâu ti.r trong qua trInh triên khai thirc
hiêndu'án;
c) Kin nghj UBND tinh xem xét chm dirt hott dng cüa cUa dir an dâu tu
theo quy djnh tai Khoán 2 Diêu 48 Lut Dâu tu so 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020
nêu dr an vi phtm các quy djnh theo quy djnh cüa pháp lut ye dâu tu';
d) Djnh kS' tng hçip tInh hInh thuc hin dir an và báo cáo UBNID tinh theo
quy djnh ti Khoán 1 Diêu 101 Nghj djnh so 3 1/2021/ND-CP ngày 26/03/202 1 cüa
ChInh phü.
3. S& Tài nguyen vã Môi tru*ng:
a) To diu kin thirc hin các thu tiic giao dat, cho thuê dat, giám sat, quán
1', hung dan Cong ty th1rc hin các quy djnh ye dat dai, môi trung, tInh hInh
thçi'c hin nghia vi,i tài chInh ye dat dai, môi trung cáa Cong ty;
b) Phi hop cung cp thông tin cho Sâ K hotch vâ Dâu tu' các ni dung lien
quan den vic giao dat, cho thuê dat, chuyên mçlc dIch sü ding dat, quãn l vic si:r
dyng dat dê thirc hin dir an cüa nhà dAu tu;
c) Kip thai thông tin cho các co quan lien quan, báo cáo UBND tinh xir l
trong trung hop vic thi công, 4n hãnh cüa dir an ânh hu&ng den môi tnthng,
sinh kê cüa ngu'ai dan trong khu virc di,r an;
4. UBND huyn Dakrông: Huó'ng dan, h tr nhà du tu thrc hin cong tác
giãi phóng mt bang; phôi hop vi Sâ Kê hoch và Dâu tu và các ca quan lien
quan thirc hin giám sat, quãn l, nàm bat tInh hInh và don dôc nhà dau tu' thyc
hin dr an theo dung da diem, din tIch, mvc tiêu và tien d dâ cam kêt. Kjp thai
thông tin cho các ca quan lien quan va báo cáo UBND tinh khi vic thrc hin dir
an cüa nhà dâu tis gay ánh hu&ng den môi tru'ang, sinh kê và di sOng cua ngi.thi
dan.
5. Các So', ban, ngành lien quail: Can cü chüc näng nhim vii, quyn hin
duçc phân cong quán 15', có trách nhim thirc hin chüc nang, nhim vii quân 15'
nhà nu'ac ye dâu tu dôi vol dir an "Khai thác dá lam 4t lieu xây dirng thông
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thung tai thôn Ba Ngào, xa Dakrông, huyên Dakrông, tinh Quãng Trj" cüa Cong
ty TNHH Mai Hoàng theo quy djnh cüa pháp 1ut.
Diu 3. Diêu khoãn thi hành
1. Quyt djnh chp thun diu chinh chiii truang du tu ding th?yi vói chap
thun nhà dâu tu nay có hiu 1irc kê tr ngày k và là mt b phn không tách thi
cüa Quyêt djnh chü tru'Gng dâu tu so 2418/QD-UBND ngày 01/9/2017; Quyêt dnh
dieu chinh chü truung dâu tu so 1065/QD-UBND ngày 21/5/2018; sO 1950/QDUBND ngày 24/8/2018 cüa UBND tinh.
2. Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các Sty: Kê hoch và Dâu tu,Tài
nguyen và Môi tru6ng, Xây dirng, Cong Thuong; Chü tjch UBND huyn DakrOng,
Giárn doe Cong ty TN}IH Mai Hoàng, Thu tru1ng các dan vj có lien quan chju
trách nhim thi hành Quyêt dnh nay.
3. Quy& djnh nay dugc cp cho Cong ty TNI-IH Mai Hoàng, mt bàn lixu tai
So' Kê hoach và Dâu tu, mt bàn duce liru ti UBND tinh Quàng Trj.
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No, u/ian:
= Nlnr Khoán 2&3, Diêu 3;
- Chü tich LJBND tinh;
- Ciic Thuê tinh;
- Liru: VT, TN./
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