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TỈNH LẠNG SƠN 
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Số:          /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 31  tháng 12  năm 2020 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án  

Trang trại chăn nuôi lợn chất lượng cao  

 

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 

473/BC-SKHĐT ngày 09/11/2020, Báo cáo bổ sung nội dung thẩm định số 

611/BC-SKHĐT ngày 25/12/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trang trại chăn nuôi lợn chất 

lượng cao như sau: 

1. Nhà đầu tư thực hiện dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dự án 

Đại Quang. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0104813440 đăng ký lần 

đầu ngày 19/7/2010, chứng nhận thay đổi lần thứ 08 ngày 02/12/2020 do phòng 

Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. 

Địa chỉ trụ sở chính: số 1136 đường La Thành, phường Ngọc Khánh, quận 

Ba Đình, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật của công ty:  

Ông Đinh Xuân Nam;  Chức danh: Tổng giám đốc. 

Sinh ngày: 10/4/1981;  Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam. 

Căn cước công dân số: 036081010092. Ngày cấp: 12/12/2019. Nơi cấp: 

Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại: số 18, ngõ 95 Đội Cấn, 

phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 

2. Tên dự án đầu tư: Trang trại chăn nuôi lợn chất lượng cao. 



2 

 

3. Mục tiêu dự án:  

a) Phát triển chăn nuôi lợn, đặc biệt là lợn thịt để tăng hiệu quả sử dụng các 

nguồn nguyên liệu, phụ phế phẩm từ nông nghiệp nhằm tạo ra sản phẩm có chất 

lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội và xuất khẩu. 

b) Phát triển chăn nuôi lợn gắn chặt với quy hoạch phát triển kinh tế của 

tỉnh, tạo sự chuyển dịch trong chăn nuôi lợn theo hướng liên kết chuỗi từ sản xuất 

đến tiêu thụ sản phẩm, tạo ra sản phẩm an toàn, năng suất cao, giá thành hạ, đáp 

ứng nhu cầu thị trường và lợi nhuận của người chăn nuôi. 

c) Ứng dụng, tiếp thu công nghệ chăn nuôi lợn hiện đại của thế giới, từng 

bước thay đổi tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ, phát triển ngành chăn nuôi lợn địa 

phương có tính cạnh tranh và hiệu quả hơn. Dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp 

phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa-hiện 

đại hóa và hội nhập nền kinh tế của địa phương, tạo việc làm với thu nhập ổn định 

cho người dân, góp phần giải quyết tình trạng thất nghiệp và lành mạnh hóa môi 

trường xã hội tại địa phương. 

4. Quy mô dự án: 

a) Quy mô công suất: 12.000 con lợn thịt/ lứa (tương đương 24.000 con lợn 

thịt/năm).  

b) Quy mô xây dựng: đầu tư xây dựng các hạng mục công trình như sau: 

 

STT Hạng mục công trình Kết cấu 

Thông số kỹ thuật 

Số 

lượng 

Tổng 

diện 

tích 

(m2) 
Dài (m) 

Rộng 

(m) 

Diện 

tích 

(m2) 

I 
CÔNG TRÌNH PHỤ 

TRỢ 
  

    
3.281 

1 
Nhà Văn phòng CĐT - 

Nhà giới thiệu sản phẩm 

Nhà xây kết cấu 1 

tầng, mái tôn, 

tường gạch 

8,00 20,00 160 1 160 

+ Hàng rào bảo vệ 

Kết cấu bê bể Bê 

tông cốt thép, 

tường đặc bao 

che  

1.400 
  

1 
 

2 
Nhà chờ xuất nhập Lợn, 

Trạm cân, Cổng phụ Nhà xây kết cấu 1 

tầng, mái tôn, 

tường gạch 

5,00 12,00 60 1 60 

3 

Tổ hợp nhà Bảo vệ, nhà 

để xe, nhà sát trùng, nhà 

xông hơi, nhà ở cách ly 

18,80 25,50 479 1 479 

4 Tháp nước sinh hoạt 

Móng kết cấu 

BTCT, Khung 

thép tổ hợp, 2 

Bồn nước Inox 

5m3 

4,00 4,20 17 1 17 
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STT Hạng mục công trình Kết cấu 

Thông số kỹ thuật 

Số 

lượng 

Tổng 

diện 

tích 

(m2) 
Dài (m) 

Rộng 

(m) 

Diện 

tích 

(m2) 

5 Nhà ăn, nhà bếp Nhà xây kết cấu 1 

tầng, mái tôn, tường 

gạch 

8,80 20,00 176 1 176 

6 
Nhà để máy giặt, sân 

phơi 
6,00 10,00 60 1 60 

7 
Nhà ở kỹ thuật và Công 

nhân  
8,00 56,00 448 1 448 

8 Sân chơi thể thao 
 

20,00 35,00 700 1 700 

9 Nhà nghỉ trưa, ăn ca 

Nhà xây kết cấu 1 

tầng, mái tôn, 

tường gạch 

8,00 10,00 80 1 80 

10 Nhà điều hành, sát trùng 12,10 34,80 421 1 421 

11 Nhà rửa, sát trùng ủng 4,00 11,00 44 1 44 

12 
Kho dụng cụ, Kho vôi, 

Kho cám 
10,00 20,00 200 1 200 

13 
Trạm biến áp 450 KVA ( 

Xây dựng móng trạm ) 

Trạm biến áp 

treo, 2 cột bê 

tông. 

1,00 3,00 3 1 3 

14 Nhà để máy phát điện 

Nhà xây kết cấu 1 

tầng, mái tôn, 

tường gạch 

6,00 10,00 60 1 60 

15 Tháp nước sản xuất 

Móng kết cấu 

BTCT, Khung 

thép tổ hợp. 4 

Bồn nước Inox 

10m3 

6,00 6,30 38 1 38 

16 Hố hủy rác 

Kết cấu bê bể Bê 

tông cốt thép 

6,00 9,00 54 1 54 

17 Lò đốt rác 2,00 2,00 4 1 4 

18 Nhà vệ sinh cuối trại 2,50 3,50 9 1 9 

19 Nhà sấy, ép, tách phân 8,20 20,00 164 2 328 

II 
HỆ THỐNG XỬ LÝ 

NƯỚC THẢI      
7.095 

1 Bể Biogas 18.000M3 
Bể được phủ bạt 

HDPE 
40,00 75,00 3.000 1 3.000 

2 Bể lắng sau Biogas 

Kết cấu bê bể Bê 

tông cốt thép 

50,00 25,00 1.250 1 2.500 

3 
Hệ thống Bể xử lý Vi 

sinh 
12,80 28,90 370 1 370 

4 Bể nước dự trữ 35,00 35,00 1.225 1 1.225 

III 

HỆ THỐNG HẠ 

TẦNG, ĐIỆN, CẤP 

THOÁT NƯỚC 

NGOÀI NHÀ, CÂY 

XANH 

     
25.784 

1 Đường giao thông 

Đường dải cấp 

phối đá dăm , sân 

BTCT 
   

1 15.000 

2 Cây xanh, cảnh quan 
Cây xanh bóng 

mát, khử mùi     
1 9.884 
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STT Hạng mục công trình Kết cấu 

Thông số kỹ thuật 

Số 

lượng 

Tổng 

diện 

tích 

(m2) 
Dài (m) 

Rộng 

(m) 

Diện 

tích 

(m2) 

3 
Cấp, Thoát nước ngoài 

chuồng 

Rãnh xây, 

tấm đan BTCT 
1.500 0,30 450 1 450 

4 Cấp điện 

Hệ thống  

1.500 0,30 450 1 450 

+ 
Điện tổng thể, chiếu 

sáng, chống sét    
1 

 

+ 
Điện cho hạng mục chính 

( khu chuồng nuôi )    
1 

 

+ 
Điện cho hạng mục phụ 

trợ    
1 

 

5 
Giếng khoan công nghiệp 

D150 
D150 50,00 0,15 8 6 

 

6 
Đường dây hạ thế 35KV 

( tạm tính 1km)  
1.000 - - 1 - 

IV 

KHU CHUỒNG NUÔI  

(7 CHUỒNG 

26,2X75M) 
     

13.822 

1 Chuồng nuôi Lợn thịt 

Kết cấu cột 

BTCT, giằng mái 

liền khối, vì kèo 

và xà gồ bằng 

thép, mái lợp tôn. 

Máng ăn và vòi 

nước uống tự 

động; 

75,00 26,22 1.967 7 13.766 

2 
Hệ thống Silo và máng 

ăn ( phần xây dựng ) 
Tự động  2,00 2,00 4 14 56 

V TỔNG CỘNG   
    

49.985 
 

5. Địa điểm thực hiện dự án: thôn Pá Hà, Xã Lương Năng, Huyện Văn 

Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

6. Diện tích đất dự kiến sử dụng: 49.985 m2; 

7. Hình thức sử dụng đất: Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất theo quy định tại Điều 73 Luật Đất đai năm 2013, Điều 16 Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 

8. Tổng vốn đầu tư, nguồn vốn: 

a) Tổng vốn đầu tư: 49.150.995.000 đồng. 

b) Nguồn vốn đầu tư: 

- Vốn tự có của nhà đầu tư: 19.150.995.000 đồng (chiếm 39%); 

- Vốn vay: 30.000.000.000 đồng (chiếm 61%). 
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9. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày được phê duyệt chủ 

trương đầu tư. 

10. Tiến độ thực hiện dự án: 

- Tháng 12/2020: hoàn thành thủ tục quyết định chủ trương đầu tư. 

- Tháng 01- 02/2021: hoàn thành các thủ tục đất đai, đầu tư xây dựng, bảo 

vệ môi trường. 

- Tháng 02/2021: triển khai thi công xây dựng. 

- Tháng 07/2021: hoàn thành toàn bộ dự án và đi vào hoạt động chính thức. 

11. Các ưu đaĩ, hỗ trợ đầu tư: được hưởng ưu đãi, hỗ trơ ̣đầu tư theo quy 

định của Luật Đầu tư và các quy định của pháp luật khác có liên quan. 

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 Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường và các quy định 

khác của pháp luật liên quan. 

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 đầu tư theo quy định thì bị chấm dứt hoạt động dự án đầu 

tư. 

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

tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Văn Quan; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự 

tỉnh; Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dự án 

Đại Quang và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, 

Trung tâm TH-CB, PVHCC; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ) 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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