
ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  1253  /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 11 tháng 7 năm 2019 
  

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khai thác cát, 

sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ cát, sỏi Hùng Việt 1, 
xã Hùng Sơn và xã Hùng Việt, huyện Tràng Định 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm 
định số 175/BC-SKHĐT ngày 26/4/2019; Công văn số 824/SKHĐT-
DNKTTT ngày 17/6/2019, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khai thác cát, sỏi làm vật liệu 
xây dựng thông thường mỏ cát, sỏi Hùng Việt 1, xã Hùng Sơn và xã Hùng Việt, 
huyện Tràng Định như sau: 

1. Nhà đầu tư thực hiện dự án: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đức 
Lâm, tỉnh Lạng Sơn 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4900797970 đăng ký lần đầu 
ngày 26/7/2016, do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
Lạng Sơn cấp. 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 64A, tổ 4, khối 1, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao 
Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

Điện thoại : 0945.375.388.        

Người đại diện theo pháp luật của Công ty:  

- Họ và tên: Mông Văn Danh. Giới tính: Nam. Chức danh: Giám đốc. 

Sinh ngày: 10/11/1986. Dân tộc: Nùng. Quốc tịch: Việt Nam 

Chứng minh nhân dân số: 081014188, ngày cấp: 18/5/2010, nơi cấp: 
Công an tỉnh Lạng Sơn. 
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Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại: Thôn Bản Xâm, xã Cao 
Lâu, huyện Cao Lộc. 

- Họ và tên: Lê Minh Đức. Giới tính: Nam. Chức danh: Chủ tịch Hội đồng 
thành viên. 

Sinh ngày: 22/5/1987. Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam. 

Chứng minh nhân dân số: 082010785, ngày cấp: 23/4/2004, nơi cấp: 
Công an tỉnh Lạng Sơn. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại: Số 162, tổ 01, khối 08, 
thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.  

2. Tên dự án đầu tư: Khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông 
thường mỏ cát, sỏi Hùng Việt 1, xã Hùng Sơn và xã Hùng Việt, huyện Tràng 
Định, tỉnh Lạng Sơn. 

3. Mục tiêu dự án: Khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường 
đáp ứng nhu cầu xây dựng trên địa bàn tỉnh và các vùng lân cận. 

4. Quy mô dự án 

a) Công suất khai thác: 20.000 m3/năm.  

b) Quy mô kiến trúc xây dựng: Nhà điều hành, diện tích 62 m2; nhà ăn, ở 
công nhân, diện tích 120 m2; nhà kho xưởng, diện tích 25 m2; nhà bảo vệ, diện 
tích 25 m2; nhà vệ sinh, diện tích 25 m2 và các hạng mục công trình phụ trợ 
khác. 

5. Địa điểm thực hiện dự án: Tại xã Hùng Sơn và xã Hùng Việt, huyện 
Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. 

a) Diện tích đất dự kiến sử dụng: 14,4 ha. Trong đó: Khai trường khai 
thác: diện tích 14,2 ha; mặt bằng khu phụ trợ: diện tích 0,2 ha. 

b) Hình thức sử dụng đất: Thuê quyền sử dụng đất với hộ gia đình, cá 
nhân; thuê đất với nhà nước theo quy định của pháp luật về đất đai. 

6. Tổng vốn đầu tư, nguồn vốn 

a) Tổng vốn đầu tư: 7.625 triệu đồng.  

b) Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của doanh nghiệp (chiếm 30%) và Vốn 
vay ngân hàng (chiếm 70%). 

7. Thời hạn hoạt động của dự án: 10 năm. 

8. Tiến độ thực hiện dự án 

a) Quý IV/2018- IV/2019: Chuẩn bị đầu tư (thực hiện các thủ tục liên 
quan về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, cấp phép khai thác); 

b) Quý I/2020 – II/2020: Xây dựng cơ bản mỏ; 

c) Quý III/2020: Đưa dự án vào hoạt động, khai thác. 
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Điều 2. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án 

1. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật 
Đầu tư, Luật Khoáng sản, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường 
và các quy định khác của pháp luật. 

2. Sau 12 (mười hai) tháng Nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có 
khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký và không thuộc trường hợp được 
giãn tiến độ thực hiện dự án thì bị chấm dứt hoạt động dự án đầu tư theo quy 
định.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 
tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, 
Chủ tịch UBND huyện Tràng Định và Người đại diện theo pháp luật của Công ty 
TNHH Tư vấn và Xây dựng Đức Lâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Các PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KTTH, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (NNT). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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