
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /UBND-KT  

 

CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

(Chứng nhận lần đầu: Quyết định số 1011/QĐ-UBND 

do UBND tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 31/5/2018) 

(Chứng nhận thay đổi lần thứ 01: ngày     tháng 3 năm 2021) 

 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về triển khai 

thi hành Luật Đầu tư năm 2020: số 8909/BKHĐT-PC ngày 31/12/2020, số 

324/BKHĐT-PC ngày 20/01/2021; 

Căn cứ văn bản đề nghị điều chỉnh dự án Khai thác cát, sỏi làm vật liệu 

xây dựng thông thường tại mỏ cát, sỏi Tân Lang, xã Tân Lang, huyện Văn Lãng, 

tỉnh Lạng Sơn của Nhà đầu tư và hồ sơ kèm theo; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định 

số 69/BC-SKHĐT ngày 04/3/2021. 

 

CHẤP THUẬN: 

 

1. Tên dự án: khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại 

mỏ cát, sỏi Tân Lang, xã Bắc Việt và xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng 

Sơn. 

2. 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. 

3. Địa điểm thực hiện dự án: xã Bắc Việt và xã Bắc Hùng, huyện Văn 

Lãng, tỉnh Lạng Sơn.  

- Diện tích đất dự kiến sử dụng: 13,13 ha. 

- Hình thức sử dụng đất: thuê đất với nhà nước. 

4. Quy mô dự án 

- Công suất khai thác: 60.000 m3/năm cát, sỏi nguyên khai (tương đương 

45.435 m3/năm cát, sỏi nguyên khối).  

- Quy mô kiến trúc xây dựng: công tác xây dựng cơ bản mỏ, bao gồm: thi 

công các hạng mục mở vỉa và san gạt mặt bằng sân công nghiệp, xây dựng các 

công trình phụ trợ, cụ thể : 

+ Xây dựng tuyến đường vận chuyển chính vào khai trường: quy mô 1 làn 

xe chạy, chiều dài tuyến đường 300 m, chiều rộng nền đường 7 m, chiều rộng 
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phần xe chạy 4 m, chiều rộng rãnh 1 m x 0,5 m, mặt đường rải đá cấp phối chiều 

dày 20 cm. 

+ San gạt mặt bằng khu điều hành: chiều dài: 40 m, chiều rộng: 25 m, 

diện tích: 1.000 m2. San gạt mặt bằng bãi tập kết cát, sỏi: chiều dài: 50 m, chiều 

rộng: 40 m, diện tích: 2.000 m2. 

+ Xây dựng tuyến đường mở vỉa từ bãi tập kết đến khu khai thác: quy mô 

2 làn xe chạy, chiều dài tuyến đường 270 m, chiều rộng nền đường 7 m, chiều 

rộng phần xe chạy 5 m, chiều rộng rãnh 2 m x 1 m, mặt đường lu lèn chặt đạt 

K95. 

+ Tạo diện khai thác ban đầu: chiều dài: 40 m, chiều rộng: 30 m, diện 

tích: 1.200 m2. 

+ Các hạng mục công trình phụ trợ (Khu điều hành mỏ) phục vụ cho mỏ, 

gồm: nhà làm việc và nhà điều hành (Nhà cấp IV, diện tích: 30 m2); Nhà ở công 

nhân (Nhà cấp IV, diện tích: 40 m2); Kho thiết bị - vật tư (Nhà cấp IV, diện tích: 

28 m2); Kho chứa chất thải nguy hại tạm thời (Nhà cấp IV, diện tích: 4 m2); Nhà 

vệ sinh (Nhà cấp IV, diện tích: 10 m2); các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động 

khai thác mỏ. 

5. Tiến độ thực hiện dự án 

- Quý I/2018- II/2018: chuẩn bi ̣đầu tư (thưc̣ hiêṇ các thủ tuc̣ liên quan về 

đầu tư, đất đai, xây dưṇg, môi trường); 

- Quý III/2018 – IV/2021: xây dựng cơ bản mỏ và đưa vào hoạt động khai 

thác. 

6. Thời hạn thực hiện dự án: 10 năm (đến hết ngày 14/8/2029). 

7. Nhà đầu tư thực hiện dự án 

7.1. Tên nhà đầu tư: Công ty Cổ phần liên doanh công nghệ gạch không 

nung Lạng Sơn 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh 

nghiệp 4900800197, do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Lạng Sơn cấp, đăng ký lần đầu ngày 26/10/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 04 

ngày 08/7/2019.  

Địa chỉ trụ sở chính: số 134 đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Đức Bảy  Giới tính: Nam. 

Chức vụ: Giám đốc. 

Sinh ngày: 17/10/1979       Dân tộc: Kinh    Quốc tịch: Việt Nam. 

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: 001079006340, do Cục 

cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp, ngày 11/06/2015. 
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Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: phòng 303, chung cư Sông Đà, tổ dân 

phố 5, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 

 Chỗ ở hiện tại: phòng 303, chung cư Sông Đà, tổ dân phố 5, phường Văn 

Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 

7.2. Dự kiến tổng vốn đầu tư dự án: 13.000.000.000 đồng (Bằng chữ: 

mười ba tỷ đồng chẵn). 

Nguồn vốn đầu tư:  

- Vốn tự có của doanh nghiêp̣: 9.000.000.000 đồng.  

- Vốn vay ngân hàng: 4.000.000.000 đồng. 

8. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo 

quy định của pháp luật hiện hành. 

9. Chấp thuận chủ trương đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành 

và thay thế Quyết định số 1011/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn. 

10. Văn bản này được cấp cho Công ty Cổ phần liên doanh công nghệ 

gạch không nung Lạng Sơn; một (01) bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; một (01) 

bản được lưu tại UBND tỉnh Lạng Sơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như mục10; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: XD, TN&MT, TC, CT, NN&PTNT; 

- UBND huyện Văn Lãng; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, 

Trung tâm TH-CB, PVHCC; 

- Lưu: VT, KT (NNT) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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