
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: ngày     tháng 4 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 thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo của 

Công ty TNHH MTV Thùy Linh Lạng Sơn, nộp ngày 23/02/2021; 

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

86/BC-SKHĐT ngày 17/3/2021. 

CHẤP THUẬN: 

1. Tên dự án: Trồng cây Mắc ca, huyện Bắc Sơn. 

2. Mục tiêu dự án:  

Trồng cây Mắc ca có quy mô tập trung, tạo ra vùng sản xuất nông nghiệp 

tập trung; tạo ra sản phẩm nông sản có chất lượng cao cung cấp cho thị trường. 

Giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao thu nhập cho người 

lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng nguồn thu cho ngân sách địa 

phương.  

3. Địa điểm thực hiện dự án: thôn Lân Cà, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

a) Tổng diện tích sử dụng đất: 13,55 ha. 

b) Hình thức sử dụng đất: Công ty TNHH MTV Thùy Linh Lạng Sơn thuê 

quyền sử dụng đất với hộ gia đình, cá nhân theo quy định pháp luật về đất đai. 

4. Quy mô dự án 

a) Công suất thiết kế: trồng mới khoảng 11,55 ha cây Mắc ca với khoảng 

3.500 cây; xây dựng vườn ươm giống quy mô 01 ha; xây dựng hạ tầng phục vụ 

quản lý dự án trên diện tích đất khoảng 01 ha. Dự án sản xuất ổn định dự kiến 

cung cấp cho thị trường 35 tấn quả Mắc ca/năm và 50.000 cây giống/năm. 

- Quy mô xây dựng: đầu tư xây dựng hạ tầng công trình dân dụng phục vụ 

quản lý dự án trên diện tích đất dự kiến xây dựng khoảng 01 ha, bao gồm các 

hạng mục sau: 
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TT Nội dung 
Đơn 

vị 

Diện tích 

(m2) 

Cấp công 

trình 

1 Nhà điều hành m2 125 IV 

2 Hội trường 
m2 

40 IV 

3 Nhà kho 
m2 

300 IV 

4 Nhà ở công nhân 
m2 

200 IV 

5 Nhà bếp 
m2 

152 IV 

6 Nhà vệ sinh 
m2 

20 IV 

7 Nhà để xe 
m2 

58 IV 

8 Nhà bảo vệ (02 nhà trạm, 30m2/nhà) 
m2 

60 IV 

9 
Khuôn viên cây xanh, sân bê tông, đường 

nội bộ, cấp điện, cấp thoát nước,… 

m2 

 9.045  IV 

  Tổng diện tích đất xây dựng (m2) 955 

  Tổng diện tích đất thực hiện dự án (m2) 135.500 

  Mật độ xây dựng (%)  0,7 

  Hệ số sử dụng đất  0,007 

5. Tiến độ thực hiện dự án 

a) Quý I/2021 - Quý II/2021: hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư (thực 

hiện và hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường,...). 

b) Khu hành chính: Quý III/2021 - Quý II/2022 xây dựng và hoàn thành 

đưa vào khai thác các hạng mục công trình. 

c) Vườn ươm: Quý III/2021 - Quý IV/2021 xây dựng và hoàn thành hạng 

mục vườn ươm. 

d) Trồng cây Mắc ca: 

- Quý III/2021: Trồng 6,0 ha cây Mắc ca; chăm sóc đến quý III/2023 bắt 

đầu khai thác quả bói, đến quý III/2033 cây trồng cho năng suất ổn định; 

- Quý I/2022: Trồng tiếp 5,5 ha cây Mắc ca; chăm sóc đến quý I/2024 bắt 

đầu khai thác quả bói, đến quý IV/2034 cây trồng cho năng suất ổn định. 

6. Thời hạn thực hiện dự án: 49 năm, kể từ ngày được chấp thuận chủ 

trương đầu tư lần đầu. 

7. Nhà đầu tư thực hiện dự án 

a) Tên nhà đầu tư: Công ty TNHH MTV Thùy Linh Lạng Sơn. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4900790686 đăng ký lần đầu 
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ngày 08/3/2016 do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng 

Sơn cấp. 

Địa chỉ trụ sở chính: Nhà hàng Thùy Linh, thôn Sẩy Hạ, xã Đồng Tân, 

huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.    

Đại diện theo pháp luật của công ty: Trần Anh Tuấn;  Giới tính: Nam. 

Chức danh: Giám đốc. 

Sinh ngày: 15/02/1977; Dân tộc: Nùng; Quốc tịch: Việt Nam. 

Chứng minh nhân dân số: 080931061, do Công an tỉnh Laṇg Sơn cấp ngày 

07/02/2018. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 33, đường Tôn Thất Tùng, thị trấn Hữu 

Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 

Chỗ ở hiện tại: Nhà hàng Thùy Linh, thôn Sẩy Hạ, xã Đồng Tân, huyện 

Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 

b) Dự kiến tổng vốn đầu tư dự án: 10,515 tỷ đồng (Mười tỷ, năm trăm mười 

lăm triệu đồng chẵn), trong đó: 

- Vốn tự có: 3 tỷ đồng. 

- Vốn vay: 7,515 tỷ đồng. 

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

theo quy định của pháp luật hiện hành. 

9. Văn bản này được cấp cho Công ty TNHH MTV Thùy Linh Lạng Sơn; 

một (01) bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và một (01) bản được lưu tại UBND tỉnh 

Lạng Sơn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như mục 9; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TN&MT, NN&PTNT, XD; 

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- UBND huyện Bắc Sơn; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng CM; 

Trung tâm TH-CB, PVHCC; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
 


		2021-04-02T13:52:23+0700


		2021-04-02T16:24:07+0700


		2021-04-02T16:24:07+0700


		2021-04-02T16:24:07+0700




