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Chứng nhận lân đầu: N g à y ^ i tháng ĩ năm 2012

Căn cú Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dân thi hành một sô đieu cua Luạt Đau tư;
Căn cứ Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ vê sửa
đoi, bo sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005
của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi
tiet thi hành mọt sổ điều của luật thuế xuất khẩu và nhập khẩu;
Xét hồ sơ đăng ký cấp Giấy chửng nhận đầu tư của Công ty TNHH MTV
Thương mại I
Ivà đê nghị của Giám đôc Sở Ke
hoạch và Đầu tư tại công văn số I Ị/SKHĐT-TTXT ngày 19/7/2012,
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Chứng nhận: CÔNG TY TNH H M TV TH Ư Ơ N G M Ạ I T H Ờ I TRA N G D ỆT
Địa chỉ trụ sờ chính:
Chí Minh.

Thành phố Hồ

Điện thoại:
Giây Chứng nhận đăng
w ký. doanh nghiệp
„ ijr _số_
L do Sở Ke hoạch và Đầu
1
'
tư thành phô Hô Chí Minh câp lần đầu ngày 06/5/2010 và đăng ký thay đổi lần
thứ 4 ngày 22/12/2011.
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Người đại diện theo pháp luật:
Ngày sinh:

Quôc tịch: Việt Nam
do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
thanh pho Hồ Chí Minh.

Phường 16, Quận 4

Phường
Chỗ ờ hiện
Minh.
Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:
Điều 1. Tên

tư:

Điều 2. Mực tiêu và quy mô của d ự án:
. Góp phần thúc đẩy tích cực ngành công nghiệp, thương mại, góp phần vào quá
trình công nghiệp hóa của địa phương.
- Quảng bá thưọng hiệu
phát triển mạng lưới phân phối hàng hóa
Vinatex tại hầu hết các tỉnh thành phố lớn trong cả nước.
- Đưa hàng Việt Nam chất lượng cao đến với người tiêu dùng cả nước.
- Tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân địa phương
- Doanh thu bình quân: 120ẽ030.000.000 đồng/năm
Điều 3. Địa điểm thực hiện dự án:
I huyện Tây Sơn, tỉnh
Bình Định.
Diện, tích đất sử dụng: 6.704,7 m2
Điều 4. Tổng vốn đầu tư: 28.600.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ sáu trăm triệu
đồng)
Điều 5. Thời hạn hoạt động của dự án: 49 (bốn mươi chín) năm hoặc theo thời
hạn thuê đất kể ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Điều 6. Tiến đô• thưc
hiên
dư• án:
•
•
- Quý II năm 2012: Khởi công xây dựng
- Quý III năm 2012: Hoàn thành và đi vào hoạt động
Đieu 7. Các ưu đãi đối với dự án:
7.1. Tiền thuê đất:
Được miên tiên thuê đât trong thời gian 11 (mười một) năm kể từ ngày đự án
hoàn thành đưa vào hoạt động theo Điểm c, Khoản 10, Điều 2 Nghị định số
121/2010/ND-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số
í ? ^ h -.đ-I?h s° 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu
tiên thuê đât, thuê mặt nước.
7.2. Thuế nhập khẩu:
kh^U hàng hóa
tạo tài sản c° đN 1theo khoản 6, điều 12
h ả í h m í * i ẳ ,. A 1Đ. í P ,ngí ' ( 3/8/^ l ° Của Chính phủ quy đmh chi tilt thi
hành một số điều của Luật thuế xuất khâu và nhập khâu

Dự án chi được hường uru đãi khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định
hiện hành của Nhà nước.
Điều 8. Triển khai thực hiện dự án:
Nhà đầu tư khi triển khai thực hiện dự án đầu tư có xây dựng công trình phải
tuân theo quy định của pháp luật về quản lý xây dựng.
Thực hiện các thủ tục và biện pháp bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ và
an toàn lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.
Nhà đầu tư thực hiện dự án không đúng tiến độ cam kết sẽ bị xem xét thu hồi
Giấy Chứng nhận đầu tư.
Điều 9. Giấy chứng nhận đầu tư được lập thành 02 bản gốc: 01 bản cấp cho
Công ty TNHH MTV Thương mại
01 bản lưu
tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; sao gửi Văn phòng UBND tỉnh, Cục Thuê tỉnh, các
Sờ: Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện
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