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UY BAN NHAN DAN
TINH BA RIA —VUNG TAU
S& 'O /QD-UBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p — Tr do — Hinh phóc
Ba Rla- Vibig Tàu, ngày 40 tháng 4'j nám 2020

QUYET DNH IMEU CHINH CHU TRIXONG DAU TU'
Can cz Luat To' chic chInh quyn dja phirong so' 77/2015/QHJ3 ngày
19/06/2015, Lu2t tha dOi, bO sung m3t sO diêu cla Lut TO chic ChInh phi và Lu2t
To ch&c chInh quyên dja phuvng sO 4 7/2019/QHJ4 ngày 22/11/2019;
Cán ct Lut Du hr sO' 67/2014/QHJ3 ngày 26 tháng 11 nám 2014,
Can thNghj djnh so' 118/2015/ND-CF ngày 12 tháng 11 nàm 2015 cia ChInh
phi quy djnh chi tiêt và hzthng dan thi hành mt sO diéu cza Lut dáu ttr,
Can ci Quyê't djnh so' 730/QD-UBND ngày 15/3/2018 cza UBND tinh v diu
chinh chj triro'ng dáu tie dr an Khu du ljch nghi dir5ng Madison HO Tram tgi xâ
Phzthc Thun, huyn Xuyên Mac;
Can cz Gid'y ch&ng nhan dàng lg do'u hr so' 4648843133 ngày 09/4/2018 do
Sà Kê hogch và Dâu tie cap dê COng ly TNHH Thucing mi và Xây 4mg Long Son
thy'c hin dt an Khu du ljch nghi dw6'ng Madison HO Tràm,
Can cii' Thông báo sO' 553/TB- UBND ngày 17/8/2020 ing h5 vic tiê'p tyc thrc
hin dc an Khu du ljch nghi diröng Madison Ho Tram tgi xâ Phu'ác Thuán, huyn
Xuyên Mç5c do Cong ty TNHH Madison Land là chi dáu he,
Can cii' van ban d nghj diu chinh dr an do'u tie ngày 10 tháng 9 näm 2020
cza COng ly TNHH Madison Land ye dáu tie xáy dyng Khu du ljch nghi diröng
Madison HO Tram tai xâ Phiró'c Thucn, huyn Xuyên Móc,
Can th Báo cáo thdm dinh cia S& Ké' hogch và Do'u hr so' 446/BC-SK[-IDT
ngày 15/10/2020
QUYET IHNH:
Chp thun nhà du tr: CONG TY TNHIH MADISON LAND.
Giy chirng nhn däng k doanh nghip s 0301448028 do Phông Däng k
kinh doanh Sâ Kê hoach và Dâu ti.r thành phô Ho ChI Minh cap lan dâu ngày 14
tháng 12 näm 1996 và däng k thay dôi lan thu 21 ngày 09/3/2020;
Dja chi tr1i sâ chInh: 369 Tr,n Hirng Dao, phung Cu Kho, Quân 1, thành
phô Ho ChI Minh;
Nguii dai din theo pháp lu.t: Ong VO Trung ChInh, sinh ngày 01 tháng 6
näm 1967, quôc tjch Vit Nam, Chirng minh nhân dan so 021613347 cap ngày 12
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tháng 12 näm 2012 tü Cong an thành ph H ChI Minh; chüc vi: ChU tjch hi dng
thành viên;
Dja chi tri.r&ng trü ti 55/10 Trn Hung Do, phu?ng 6, Qun 5, thành phi H
ChI Mirth;
Ch & hin nay 55/10 Trn Hung D,o, phu&ng 6, Qun 5, thành ph H ChI
Minh,
Diu chinh Dr an du tu vói ni dung: (i) cp nht thông tin Nba du tir; (ii)
diêu chinh tiên d thuc hin dir an.
Diu 1: Ni dung diy an du tir
1.Ten dr an du ti.r: KHU DU LICH NGHL DU'ONG MADISON HO TRAM
2. Miic tiêu dr an: xây dirng khu du llch nghi duO'ng phiic vii nhu cu nghi
di.räng, vui chai giãi trI cüa du khách.
3. Quy mô dr an: Du tu xây dirng khu khach sin, bit thir nghi duöng va khu
vui chcyi giâi trI (chi tiêt theo Quy hotch chi tiêt 1/500 do cap thâm quyên phê
duyt).
4. Dja dim thirc hin dr an: xà Phu&c Thun, huyn Xuyên Mc. Din tIch
dat di,r kiên sà diing 06 ha.
5. Tng vn du ttx cüa dir an: 288.129.302.000 dng (hai tram tam muoi tam
t mt tram hai muth chin triu, ba tram lé hai ngàn dông).
Trong do:
5.1. Vén gop d thirc hin d an là: 70.000.000.000 t'i dng (bay mucii t
dong), chiêm t5r l 24,3% tong von dâu ti.r.
Tin dii gop vein d thirc hin dir an: gop dü vein trong näm 2018 theo cam kt
cüa Nba dâu tLr, cu the nhix sau:
- Dn cueii näm 2017: dã gop 15.072.422.9 16 t' dông (theo báo cáo cüa nhà
dâu tir);
- Näm 2018: gop 54.927.577.084 dng.
5.2. Vein vay: 218.129.302.000 deing (hai tram mil&i tam t mt tram hai mtroi
chin triu ba tram lé hai ngàn dông).
6. Thii hn hot dng cüa dir an: dn ngày 11/4/2056 (theo Giy chirng nhn
quyên sfr dirng dat so CN 199792 ngày 06/9/2018).
7. Tién do thi.rc hiên du an Mu tu:
- Tháng 10/2020 dn tháng 12/2020: cp phép xây dirng cong trInh;
- Tháng 10/2020 dn tháng 6/2021: xáy dmg h. tang k thut;
- Tháng 11/2020 dn tháng 0 1/2022: xây drng villa, cành quan;
- Tháng 12/2020 dn tháng 6/2022: xây drng khách stn, cánh quan;
- Tháng 6/2022: dua toàn b dir an vào hoat dng kinh doanh.
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Diu 2: Các khoân thus, phi và 1 phi di vâi dr an:
Giao Ciic Thug tinh xác djnh nghia v11 tài chInh, các khoãn thu, phi và 1 phi
Cong ty TNHH Madison Land phãi np dôi vâi dir an xây drng Khu du ljch nghi
duông Madison Ho Tram ké tir ngày duqc diêu chinh Quyêt djnh chü trung dâu tii,
hung dn Cong ty thirc hin thU tic np vào ngân sách nhà nuâc theo quy djnh.
Diu 3: Các diu kiên di vâi nhà du tu th?c hin dir an:
- Nha du tu cn tp trung ngun vn d trin khai dir an theo dUng tin d;
phâi thirc hin theo dUng quy djnh cUa Lut Dat dai, Lut Dâu tu, Lu.t Xây dirng,
Lut Báo v môi trung và các quy djnh pháp 1ut khác có lien quan; có tráeh
nhiêm bô tn dU von dé thixc hiên du an theo tiên d dâ cam kêt vâ báo cáo tiên d
triên khai xây dirng và von thirc hin dr an theo djnh kr hang tháng, qu, nàm ye
S& Kê hotch và Dâu tu dê tOng hçp báo cáo UBND tinh.
- Trong tru&ng hçp có thay di quy mO, nhà du tu phãi thirc hin thU tiic diu
chinh chU tnrcmg dâu tu cho phU hçip vâi quy hotch duqc cap có thâm quyên phê
duyt.
- COng ty TNHIFI Madison Land có trách nhim hoàn thành và dua d an vào
hot dng kinh doanh vào tháng 6/2022. Trong tru&ng hqp, Cong ty TNHH
Madison Land không dua dir an vao hoat dng theo nhu cam két, dir an s bj châm
dfrt hot dng theo quy djnh và tiên k qu së bj thu vào ngân sách tinh; Nhà dâu tiz
không duçic bôi thung ye mci chi phi dâu tu trong qua trInh triên khai thirc hin dir
an.
- UBND tinh se ch,m dirt hiu 1irc chU trircmg cUa dir an trong trueing hçp nba
dâu tu không triên khai di,r an theo dUng tiên d (den tháng 6/2022 dua dir an vào
hot dng kinh doanh).
- Si Tài nguyen và Môi trung tham mixu trInh UBND tinh giái quyt thU tiic
dat dai dôi vâi di,r an theo quy djnh.
Diu 4: Quyt djnh diu chinh chU truong du tu Co hiu lire k t1r ngày k và
thay the Quyêt djnh so 7301QD-UBND ngày 15/3/20 18 cUa UBND tinh ye thêu
chinh chU truang dâu tiz dir an Khu du ljch nghi duong Madison Ho Tram.
Diu 5: Quyt djnh nay duqc 1p thành 03 (ba) ban gc; nba du tu dixqc cp
01 (met) ban, 01 (met) ban gUi Sâ Kê hoch và Dâu tix và 01 (met) ban duqc km ti
UBND tinh Ba Rja — VUng Tàu./.
Sao gfri:
- Các S: XD, TNMT, DL;
- Cic Thu tinh;
- UBND huyn Xuyth Mc.

