
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 9 năm 2020 

 

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 mỏ đá vôi Lân Luông II,  

xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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 335/BC-SKHĐT ngày 13/8/2020. 

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 mỏ đá vôi Lân Luông II, xã Đồng Tiến, 

huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Quy mô dự án: Đầu tư khai thác đá vôi với công suất 135.000 m3 đá 

nguyên khối/năm tương đương 199.125 m3 đá nguyên khai/năm. 

2. Diện tích đất dự kiến sử dụng: 10,78 ha, trong đó: 

- Diện tích khu vực khai trường: 5,66 ha; 

- Diện tích khu vực phụ trợ: 5,12 ha. 

3. Tổng vốn đầu tư, nguồn vốn 

- Tổng vốn đầu tư: 17.993 triệu đồng; 

- Nguồn vốn đầu tư: 100% vốn tự có của Nhà đầu tư. 

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

theo Giấy chứng nhận đầu tư số 14121000042 của UBND tỉnh Lạng Sơn cấp 

chứng nhận lần đầu ngày 03/12/2007, chứng nhận thay đổi lần thứ 01 ngày 

10/4/2015. 
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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, Khoa 

học và Công nghệ, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng và Người đại diện theo 

pháp luật của Công ty TNHH Phước Hậu C.P.T chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh,  

Phòng THNC, Trung tâm PVHCC; 

- Lưu: VT, KT(NNT) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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