
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH BA RJA-VUNG TAU Dc 1p - Ttr  do - Hnh phóc 

/QD - UBND Ba Rja-Vz2ng Tàu, ngày 06  thángfiiam 2017 

QUYET DJNH CHU TRT1OG DAU TIJ 

Can c Lut tá chic chInh quyn djaphuvng s 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015; 
Can ct Lut Du tu so' 67/2014/QHJ3 ngày 26 tháng 11 näm 2014; 
Can ct'Nghj djnh s 118/2015/ND-CT ngày 12/11/2015 cia ChInhphi quy djnh 

chi tilt và hu'àng d&n thi hành m5t sO' diê'u cia Luat  D t 
Can ci van ban d nghj thy'c hin dr an dau tu Khu phic hQp Cap Saint Jacques 

tgi phwO'ng 8, thành phO' Viing Tàu và h scr kern cza Tdng Cong ty Cl phá'n Dlu tu' 
Phát trié'n Xáy c4rng  n5p ngày 15/5/2015, 

Can cii' Giá'yphép quy hogch sO' 26/GPQH ngày 13/12/2016 cia UBND tinh c4o 
cho Tlng COng ty Cl phln Dlu tu' Phát trié'n Xáy drng dl thy'c hin dr an Khu phc 
hcrp Cap Saint Jacques tgi phw&ng 8, thànhphO' Vüng Tàu; 

Can th báo cáo thá'm d/nh sO' 144/B C-SKHDTngày 22 tháng 6 nám 2017 cia SO' 
Ké hoach và Dá'u tu', 

QUYET IMNil: 

Chip thun nba du tii: 

Tng Cong ty C phn D.0 tix Phát trin Xây drng có Giy chirng nhn däng k 
doanh nghip s 350010107 do Phông Däng k kinh doanh Sâ K hoch và Du tis tinh 
Ba Rja — Vüng Tàu c.p 1n du ngày 13/3/2008 và däng k thay di 1n thi'r 12 ngày 
23/01/2017; 

Dja chi trii s chInh: 265 Lê Hông Phong, phithng 8, thành ph Vüng Tàu; 

Ngiiôi di din theo pháp 1ut: Ong Nguyn Thin Tuân, sinh ngày 16/5/1957, 
quôc tjch Vit Nam, chirng minh nhân dan so 273260272 cap ngày 27/5/2004 ti Cong 
an tinh Ba Rja — VUng Tàu, chirc vu: Chü tjch Hi dOng quân trj. 

Dja chi tnring trü: so 136 Nam KS'  Khi NghTa, phi..thng Thing Tam, thành ph 
Vüng Tàu, tinh Ba Rja — Vüng Tàu; 

Ch6 & hin nay: s 136 Nam K5' Kh&i NghTa, phmg Thng Tam, thành ph 
VQng Tàu, tinh Ba Rja — VQng Tàu. 

Th?c hin dir an du tiz vói các ni dung sau: 

1 



Diu 1. Ni dung dir an du tur 

1. Ten du an d.0 tu: KHU PHITC HC$P CAP SAfl\IT JACQUES 

2. Miric tiêu dir an: D.0 tu can h du ljch, khách san. 

3. Quy mô d.0 tu: xây dirng khM tháp cao 31 tang (chua k t.ng mái) va tü 01-02 
tang ham gôm tháp can h djch v1i du ljch và tháp khách san  theo Giây phép quy hoach 
so 26/GPQH ngày 13/12/2016 do UBND tInh cap: 

Tng hm (1 hm và 1 hm li:rng): khu du xe và khu k thut cho cong trInh; 

Tng 1 - 3: b trI khu thuàng mai  djch vi, sánh khách san,  can h djch vi du 
ljch, trung tam hi nghj; 

Tang 4: phông an nhân viên, khu van phông cüa khách san; 

Tng 5: phông cong ding, các djch vii tin Ich và mt s phOng khách san  và 
can ho dich vu du lich. 

Di vi tháp can h djch vi du ljch: 

+ Tang 6 — 31: b trI các can h du ljch; 

+ Tang 32: tang k thut; 

Di vói tháp khách San: 

+ Tng 6— 29: b6 tn các phông khách san; 

+ Tang 30: khu virc nhà hang thông tng. 

4. Dja dirn thrc hin dir an: 169 Thày Van, phthng 8, thành ph Vüng Thu. 

5. Din tIch khu dt khoâng 11.306 m2  (co sa d vj trI kern theo) 

6. Tng vn dâu tu cüa dir an: 1.294 t dng Vit Nam &rçxc chia thành 02 giai 
doan (Giai doan 1: 519,4 t dOng, Giai doan  2: 744,7 t dông) 

* Trong do: - Vn gop dêthirc hin dir an: 459 tT dng (giai doan 1 gop 250 tT 

dOng, giai doan  2 gop: 209 t' dông); 

- Vn vay và von huy dng: 835 t dng (giai doan  1: 270 tT dng; 
giai doan 2: 565 t dong). 

* Tiên d gop von: 

- Giai doan 1: gop dñ vn trong vông 4 nàm (2017-2020); 

- Giai doan  2: gop dü vn trong vOng 3 näm (202 1-2023). 

7. Thi han boat dng cüa d%r an: 50 näm, k tü ngày Quy& dnh chü tnrng dAu tir. 

8. Tin do thçrc hin dir an d.0 tir: 

- Giai doan  1: du tix KMi can hO du ljch: 

+ Näm 2017: hoàn thành các thu tiic chun bj du tu; 

+ Näm 2018 —2020: thi cong xây dirng cOng trInh; 

+ Nàm 2021: hoân thành và dua cong trinh vào hoat dng. 

- Giai doan 2: du tu Khi khách san: 
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+ Nàm 2020: hoàn thành các thu tic chuân bj dâu tu; 

+ Näm 2021-2023: thi cong xây drng cong trInh; 

+ Näm 2024: hoàn thành và dim cong trInh vào hot dng. 

Diu 2. Các quy djnh v thu áp diing cho dçr an. 

Nha du tu th1rc hin các nghTa vii thu dM vi dir an Khu phirc hçip Cap Saint 
Jacques tai  phung 8, thành phô Vüng Thu theo các quy dnh hin hành da duc Cic 
Thuê tinh Ba Ria  — Vüng Tàu xác djnh tai  van bàn so 3 820/CT-THNVDT ngày 
22/5/2017. 

Diu 3. Các diu kiên chi vó'i nhà du tir thuc hiên dir an. 

- Sau khi dixçc cp QuyM djnh chà truong du tu, Tng COng ty C phn Du tu 
Phát triên Xây dirng phài 1p và trInh Sà Xay dirng gop thiêt ké cc su truuc khi xin 
Giây phép xây dirng. Trong quátrInh 1p ho so thiêt kê co sâ nêu có thay dôi ye quy mô 
và vOn dâu tx cüa dir an, chü dâu ti.r phài Ip ho so diêu chinh chü truong dâu ti.i theo 
quy djnh. 

- Tng Cong ty C phn D.0 ti..r Phát trin Xây dirng chju trách nhim trin khai 
thirc hin day dü các thu tiic theo dung quy djnh hin hành cüa Lut Dâu tu, Luât Dat 
dai, Lut Xây dirng, Li4t Bào v môi trtthng và các quy djnh pháp 1u.t khác có lien 
quan; có trách nhim bô trI du vOn dé thirc hin dir an theo tiên d dâ cam kêt và báo 
cáo tiên d triên khai xay dirng Va vOn thirc hin dir an theo djnh k' hang tháng, qu, 
näm ye S Kê hoach và Dâu tu dê tOng hcip báo cáo UBND tinh. 

- UBND tinh s chm dut hiu 1irc chü truong cUa dr an trong truYng hçip nha du 
tu không triên khai dir an theo dung tiên d dã cam kêt theo quy dnh tai  diem g khoán 
01 Diêu 48 Luât Dâu tu. 

Diu 4. Thai han  hiu lrc cua quyêt djnh chü truong du tu k tü ngày k. 

Diu 5. Quyt djnh nay duçc 1p thânh 03 (ba) bàn chInh; nhà du ti.r duçic cp 01 
bàn, mt bàn gui S& Kê hoach  và Dâu tu và mt bàn ducic hru tai  UBND tinh Ba Ra — 
VQng Tàu./. 

Sao gfri: 

- Cáe Si: XD, TNMT, DL; 
- UBND thành ph Vüng Tàu; 
- Cue Thué tinh; 
-Lisu:VP,TH2, 

 

Nguyn Thnh Long 
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