
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 12 tháng 11 năm 2018) 

(Chứng nhận thay đổi lần thứ 01: ngày      tháng 4 năm 2021) 

 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;  

Căn cứ Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

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 Xưởng chế biến gỗ Đồng Phú 

của Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản Đồng Phú và hồ sơ kèm theo, nộp 

ngày 11/3/2021; 

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

số 96/BC-SKHĐT ngày 22/3/2021. 

CHẤP THUẬN: 

1. Tên dự án: Xưởng chế biến gỗ Đồng Phú. 

2. Mục tiêu dự án: chế biến gỗ cung cấp cho thị trường trong nước và 

xuất khẩu. 

3. Địa điểm thực hiện dự án: thôn Lân Luông, xã Đồng Tiến, huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn.  

a) Diện tích sử dụng đất: 8.432,8 m2. 

b) Hình thức sử dụng đất: 

- Nhà đầu tư thuê đất với Nhà nước theo hình thức trả tiền một lần đối với 

phần diện tích 1.644,6m2 đất đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số phát hành CR 282220, vào sổ số: CT-04523, ngày 29/3/2019. 

- Nhà đầu tư thực hiện thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để 

sản xuất, kinh doanh đối với diện tích 6.716,8m2, 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 và khoản 15 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành 

Luật Đất đai. 
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4. Quy mô dự án: 

a) Công suất thiết kế: Gỗ bóc 12.500m3/năm, gỗ sơ chế 9.375m3/năm, gỗ 

dán 10.000m3/năm. 

b) Quy mô kiến trúc xây dựng:  

- Nhà văn phòng, cao 02 tầng, diện tích xây dựng 100m2, diện tích sàn 

200m2, công trình cấp III. 

- Nhà ăn nhân viên, cao 01 tầng, diện tích xây dựng 118m2, diện tích sàn 

118 m2, công trình cấp IV. 

- Nhà xưởng gỗ bóc, cao 01 tầng, diện tích xây dựng 420m2, diện tích sàn 

420m2, công trình cấp IV. 

- Nhà xưởng gỗ dán, cao 01 tầng, diện tích xây dựng 3.310m2, diện tích 

sàn 3.310m2, công trình cấp III.  

- Nhà để xe, cao 01 tầng, diện tích xây dựng 104m2;  

- Đất khuôn viên, cây xanh, sân bê tông... tổng diện tích 4.380,8 m2. 

5. Tiến độ thực hiện dự án: 

a) Giai đoạn 1 (xây dựng xưởng gỗ bóc): 

- Quý III/2018 đến quý I/2019: hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư (đất 

đai, xây dựng); 

- Quý I/2019 đến quý II/2019: khởi công xây dựng công trình, lắp đặt các 

thiết bị điện, nước, phòng cháy chữa cháy, xử lý môi trường. Hoàn thiện bắt đầu 

đi vào sản xuất.  

b) Giai đoạn 2 (xây dựng xưởng gỗ dán): 

- Quý I/2021 đến quý II/2021: hoàn thành thủ tục điều chỉnh dự án (thực 

hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường); 

- Quý II/2021 - Quý IV/2021: khởi công xây dựng công trình, lắp đặt các 

thiết bị điện nước, xử lý môi trường.  

- Quý I/2022: hoàn thiện bắt đầu đi vào sản xuất. 

6. Nhà đầu tư thực hiện dự án:  

a) Tên nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

ĐỒNG PHÚ. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 

4900653111, đăng ký lần đầu ngày 05/5/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày 

19/4/2016, do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng 

Sơn cấp. 

Địa chỉ trụ sở chính: khu Quan Mèo, xóm Lân Luông, xã Đồng Tiến, 

huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 
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Điện thoại: 0982.501.555 

Đại diện theo pháp luật: Đậu Văn Duyên;  Giới tính: Nam. 

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc. 

Sinh ngày: 20/7/1967        Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam. 

Chứng minh nhân dân số: 082184529, do Công an tỉnh Lạng Sơn cấp 

ngày 28/4/2011. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại: thôn Lân Luông, xã 

Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 

b) Dự kiến tổng vốn đầu tư dự án: 23,56 tỷ đồng, trong đó: 

- Vốn tự có của doanh nghiệp: 15 tỷ đồng, chiếm 63,6% vốn đầu tư. 

Vốn vay, vốn huy động khác: 8,56  tỷ đồng, chiếm 36,4% vốn đầu tư.  

7. Thời hạn hoạt động của dự án: 30 năm, kể từ ngày được phê duyệt 

chủ trương đầu tư lần đầu ngày 12/11/2018. 

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. Chấp thuận chủ trương đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

10. Văn bản này được cấp cho Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản 

Đồng Phú; 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 10; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

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

- UBND huyện Hữu Lũng; 

- C, 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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