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Số:1270 /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày  16tháng 7 năm 2019 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư khai thác  

đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ Hồng Phong II,  
xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng 

 
 

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 296/BC-SKHĐT ngày 01/7/2019, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư khai thác đá 
vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ Hồng Phong II, xã Cai Kinh, 
huyện Hữu Lũng như sau: 

1. Quy mô công suất dự án: 

- Giai đoạn I (từ năm thứ 03 đến hết năm thứ 15): 650.000 m3 đá nguyên 
khối/năm (958.750 m3 đá nguyên khai/năm). 

- Giai đoạn II (từ năm thứ 16 đến hết năm thứ 29): 366.500 m3 đá nguyên 
khối/năm (540.588 m3 đá nguyên khai/năm). 

- Năm thứ 30: 360.414 m3 đá nguyên khối/năm (531.610 m3 đá nguyên 
khai/năm). 

2. Diện tích đất sử dụng: 40,08 ha. Trong đó: 

- Diện tích khai trường khai thác: 23,68 ha. 

- Diện tích khu vực phụ trợ phục vụ khai thác ngoài mỏ (đường, bãi thải, 
hồ lắng và bãi xúc): 16,40 ha. 

3. Tổng vốn đầu tư, nguồn vốn: 

- Tổng vốn đầu tư: 192.263 triệu đồng. Trong đó: 
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+ Chi phí xây dựng: 18.743 triệu đồng. 

+ Chi phí thiết bị: 108.835 triệu đồng. 

+ Chi phí đền bù GPMB: 31.362 triệu đồng. 

+ Chi phí quản lý dự án: 2.553 triệu đồng. 

+ Chi phí tư vấn xây dựng: 1.523 triệu đồng. 

+ Chi phí khác: 16.184 triệu đồng. 

+ Chi phí dự phòng: 13.063 triệu đồng. 

- Nguồn vốn đầu tư: 

+ Vốn tự có của Doanh nghiệp: 57.679 triệu đồng, chiếm 30% tổng vốn đầu tư. 

+ Vốn vay: 134.584 triệu đồng, chiếm 70% tổng vốn đầu tư. 

4. Tiến độ thực hiện dự án: 

- Quý III/2017 - IV/2019: Hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, cấp phép khai 
thác, đất đai, xây dựng. 

- Từ năm 2020 - 2021: Đền bù giải phòng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản. 

- Từ năm 2022: Tiến hành hoạt động khai thác theo công suất thiết kế. 

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên 
theo Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh về phê 
duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng 
thông thường tại mỏ Hồng Phong II, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 
Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Chủ 
tịch UBND huyện Hữu Lũng và Người đại diện theo pháp luật của Công ty 
TNHH Hồng Phong chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PCVP UBND tỉnh,  
  các phòng: TH, KTN, KTTH, 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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