ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 589/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 11 tháng 6

năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
Dự án: Nhà máy liên hợp xử lý chất thải An Thiện Ngọc Hồi của
Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Môi trường An Thiện
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật đầu tư năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đẩu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư
và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;
Xét hồ sơ đăng ký đầu tư dự án: Nhà máy liên hợp xử lý chất thải An
Thiện Ngọc Hồi của Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Môi trường An
Thiện;
Xét đề nghị của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum tại Báo cáo thẩm
định số 129/BC-BQLKKT ngày 27 tháng 5 năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Chấp thuận nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ
CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG AN THIỆN.
Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 6101254770; do Sở Kế hoạch
và Đầu tư tỉnh Kon Tum, cấp lần đầu ngày 10 tháng 01 năm 2019, cấp thay đổi
lần thứ 1, ngày 18 tháng 01 năm 2019.
Địa chỉ trụ sở: Số 18, Hẻm Ngô Gia Tự, Tổ dân phố 3, thị trấn Plei Kần,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.
Người đại diện theo pháp luật: ông PHẠM NGUYỄN HỮU BẢO
Sinh ngày: 03/9/1993

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 233183191

Cấp ngày: 08/02/2014

Nơi cấp: Công an tỉnh Kon Tum

Địa chỉ thường trú: Số 99, Đường Hùng vương, phường Quang Trung,
Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Chỗ ở hiện tại: Số 99, Đường Hùng vương, phường Quang Trung, Thành
phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0911.356878

Email: moitruonganthien@gmail.com

Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
Thực hiện dự án đầu tư với các nội dung sau:
Điều 1. Nội dung dự án đầu tư:
1. Tên dự án đầu tư: NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI AN THIỆN
NGỌC HỒI
2. Mục tiêu dự án: Xây dựng phương án xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên
địa bàn huyện Ngọc Hồi, huyện Đăk Tô trên cơ sở đánh giá hiện trạng và dự báo
phát thải của khu vực. Nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường,
khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường bởi chất thải rắn, qua đó nâng cao chất
lượng cuộc sống của người dân địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội
trên địa bàn.
3. Quy mô dự án:
- Công suất thiết kế: Khoảng 75 tấn rác thải/ngày đêm
- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Xử lý chất thải rắn sinh hoạt
4. Địa điểm thực hiện dự án: xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum
5. Diện tích đất dự kiến sử dụng: 49.632 m2
6. Tổng vốn đầu tư của dự án:
Tổng vốn đầu tư: 74.668.736.000 đồng (Bảy mươi bốn tỷ, sáu trăm sáu
mươi tám triệu, bảy trăm ba mươi sáu nghìn đồng), trong đó:
- Vốn góp của Chủ đầu tư : 22.400.621.000 đồng, chiếm 30% tổng vốn đầu
tư, góp vốn bằng tiền mặt, tiến độ góp vốn sau 90 ngày kể từ ngày chấp thuận
Chủ trương đầu tư.
- Vốn huy động : 52.268.115.000 đồng.
7. Thời hạn hoạt động của dự án: 49 năm kể từ ngày có Quyết định cho
thuê đất, giao đất.
8. Tiến độ thực hiện dự án:
- Hoàn thành các thủ tục đầu tư, xây dựng cơ bản: Đến hết Quý IV năm
2020.
- Hoàn thành đưa nhà máy vào hoạt động: từ Quý I năm 2021 trở đi.
Điều 2. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
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Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo quy định của
Luật Đầu tư, các quy định của pháp luật có liên quan và làm thủ tục hưởng ưu
đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Điều 3. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án:
- Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục
tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về
đầu tư, xây dựng, đất đai, rừng, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài
chính và các quy định khác có liên quan.
- Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Uỷ ban nhân dân tỉnh chấp thuận
chủ trương, nếu Nhà đầu tư không hoàn thành các thủ tục tiếp theo theo quy
định, không thực hiện dự án hoặc thực hiện chậm tiến độ so với tiến độ của dự
án và không có lý do hợp lý, Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ thu hồi chủ trương đầu tư
dự án trên và Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về các khoản chi phí đã đầu tư.
- Nhà đầu tư thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư với Ban
Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum theo quy định tại Điều 27, Nghị định số
118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
- Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định
của Luật Đầu tư và Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của
Chính phủ về giám sát, đánh giá đầu tư.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 5. Quyết định này được thành lập 03 (ba) bản gốc; Nhà đầu tư được
cấp 01 bản; 01 bản gửi Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và 01 bản lưu tại Ủy ban nhân
dân tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: Công Thương; Xây dựng; Tài nguyên và
Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Ngọc Hồi;
- Cục Thuế tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, các PVP;
- Lưu: VT, HTĐT(NQV).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ký bởi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
Cơ quan: Tỉnh Kon Tum
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