
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày     tháng 4 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây 

 dựng khu chăn nuôi lợn tập trung công nghệ an toàn sinh học 

 
 

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 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 

67/BC-SKHĐT ngày 03/3/2020, Công văn số 570/SKHĐT-QLĐTNNS ngày 

20/4/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu 

chăn nuôi lợn tập trung công nghệ an toàn sinh học của Công ty TNHH MTV 

Chăn nuôi Hòa Phát Lạng Sơn như sau: 

1. Quy mô dự án  

- Công suất thiết kế: nuôi lợn nái sinh sản 1.250 con, nuôi lợn thịt 9.000 

con/lứa; 

- Sản phẩm đầu ra: lợn con thành phẩm 30 kg, lợn thịt thành phẩm 100 kg; 

- Quy mô kiến trúc xây dựng: hệ thống đường giao thông nội bộ 6.086 m2; 

Nhà hủy xác lợn 28 m2; nhà phát triển lợn hậu bị 265 m2; nhà ăn, ở công nhân 

viên 556 m2; nhà văn phòng điều hành 272 m2; nhà nuôi lợn thịt 13.985 m2; nhà 

nuôi lợn nái 9.927 m2; các hạng mục phụ trợ khác 114.927,4 m2. 

2. Diện tích đất sử dụng: 146.049,4 m2. 

3. Tổng vốn đầu tư: 183,7 tỷ đồng. Trong đó:  

- Vốn tự có: 59,2 tỷ đồng. 

- Vốn vay và huy động khác: 124,5 tỷ đồng. 

4. Tiến độ thực hiện dự án:  

- Từ tháng 5/2020 đến tháng 10/2020: Thực hiện hoàn thành các thủ tục về 

môi trường và xây dựng. 
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- Từ tháng 11/2020 đến tháng 10/2021: Thi công xây dựng công trình và 

lắp đặt thiết bị. 

- Từ tháng 11/2021: Chính thức đưa dự án đi vào hoạt động sản xuất, kinh 

doanh. 

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên 

theo Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 14/11/2015 và Quyết định số 133/QĐ-

UBND ngày 22/01/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Nông nghệp 

và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng và Người đại diện theo pháp luật 

của Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Hòa Phát Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng: TH, KTTH, TT TH-CB, PVHCC; 

- Lưu: VT, KTN(PVĐ).  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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