
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /QĐ-UBND  
 

 

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ 

(Cấp lần đầu: ngày 19 tháng 02 năm 2020) 

 (Điều chỉnh lần thứ 01: ngày      tháng 11 năm 2021) 

 

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 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/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 Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu 

tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến hoa Hồi 

Lạng Sơn; 

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

319/BC-SKHĐT ngày 16/7/2021, Công văn số 1996/SKHĐT-QLĐTNNS ngày 

12/11/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà 

đầu tư dự án Nhà máy chế biến hoa Hồi Lạng Sơn được phê duyệt chủ trương đầu 

tư tại Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của Uỷ ban nhân tỉnh Lạng 

Sơn với nội dung như sau: 

1. Điều chỉnh quy mô dự án quy định tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 

285/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 như sau: 

“4. Quy mô dự án 

a) Công suất thiết kế: chế biến 5.000 tấn hoa Hồi khô/năm, trong đó: 

- Dây chuyền thiết bị sấy hoa Hồi, công suất 2.500 tấn hoa Hồi khô/năm 

(50% lượng hoa Hồi khô còn lại thu mua của người dân địa phương).  

- Dây chuyền thiết bị sản xuất tinh dầu hồi công suất 675 tấn/năm. 
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- Dây chuyền thiết bị sản xuất acid Shikimic 175 tấn/năm. 

- Dây chuyền thiết bị sản xuất viên nén mùn gỗ công suất 4.000 tấn/năm. 

 b) Quy mô kiến trúc xây dựng: 

Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung cho toàn bộ khu đất (đường giao 

thông nội bộ, điện, trạm biến áp, cấp thoát nước); Kho tiếp nhận và Phân xưởng 

sơ chế nguyên liệu, diện tích xây dựng 2.592 m2; Phân xưởng đóng gói và Kho 

thành phẩm, diện tích xây dựng: 1.296 m2; Phân xưởng sấy và tiếp nhận hoa hồi 

tươi, diện tích xây dựng: 2.592 m2; Phân xưởng chiết suất tinh dầu thô – Butane, 

diện tích xây dựng: 864 m2; Phân xưởng chiết suất Acid shikimic thô và sản xuất 

viên nén mùn gỗ, diện tích xây dựng: 1.296 m2; Phân xưởng kết tinh Acid 

shikimic, diện tích xây dựng: 1.728 m2; Phân xưởng tinh chế tinh dầu tinh – 

Anethole, diện tích xây dựng 540 m2; Nhà nghỉ giữa ca, Nhà ăn ca, diện tích xây 

dựng: 480 m2; Khu văn phòng, nhà điều hành diện tích xây dựng: 500 m2; nhà để 

xe, diện tích xây dựng: 440 m2; Kho vật tư phụ tùng diện tích xây dựng: 360 m2; 

Xưởng sửa chữa cơ điện, diện tích xây dựng: 216 m2; các công trình phụ trợ 

(Trạm biến áp, bể phòng cháy, chữa cháy,…), đường giao thông, diện tích xây 

dựng: 17.000 m2; các công trình được xây dựng với kiến trúc cao 01 - 02 tầng, 

chiều cao công trình khoảng 12 m; Cây xanh cảnh quan”. 

2. Điều chỉnh diện tích sử dụng đất quy định tại khoản 6 Điều 1 Quyết định 

số 285/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 như sau:  

“6. Diện tích sử dụng đất: 82.770 m2”. 

3. Điều chỉnh tổng vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư quy định tại khoản 8 Điều 

1 Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 như sau: 

“8. Tổng vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư: 

 a) Tổng vốn đầu tư: 1.133,4 tỷ đồng. 

 b) Nguồn vốn đầu tư: 

  - Vốn tự có của doanh nghiệp (vốn chủ sở hữu): 340,02 tỷ đồng. 

  - Vốn vay: 793,38 tỷ đồng.” 

4. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án quy định tại khoản 10 Điều 1 Quyết 

định số 285/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 như sau:  

“10. Tiến độ thực hiện dự án: 

a) Giai đoạn 1: tổng vốn đầu tư 800,5 tỷ đồng, trong đó chi phí thiết bị 

275,4 tỷ đồng, với tiến độ thực hiện đầu tư như sau:  

 - Quý I/2020 - Quý II/2022: hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư (thực hiện 

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

 - Quý III/2022 - Quý I/2023: xây dựng, hoàn thiện các hạng mục công trình 

trong Giai đoạn 01 của dự án. 

 - Quý II/2023 - Quý IV/2023: lắp đặt thiết bị, chạy thử thiết bị; đào tạo, 

chuyển giao công nghệ và đưa Nhà máy giai đoạn 01 vào vận hành. 
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b) Giai đoạn 02: tổng vốn đầu tư 332,9 tỷ đồng, trong đó chi phí thiết bị 

310,1 tỷ đồng, tiến độ đầu tư: từ Quý IV/2025 lắp đặt, chạy thử thiết bị và đưa 

Nhà máy giai đoạn 02 vào vận hành với 100% công suất.” 

Điều 2: Bãi bỏ quy định hình thức sử dụng đất tại khoản 7 Điều 1 Quyết 

định số 285/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong 

triển khai thực hiện dự án đầu tư:   

1. Nhà đầu tư thực hiện dự án có trách nhiệm:  

a) Thực hiện dự án đầu tư tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, 

quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng và các quy định khác của pháp luật có 

liên quan, bảo đảm tiến độ dự án được duyệt. 

b) Thực hiện lập và gửi báo cáo giám sát đầu tư định kỳ hằng quý về Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Lạng Sơn theo quy định.  

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây 

dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Văn Quan quản lý thực 

hiện dự án đầu tư theo lĩnh vực và địa bàn; hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho Nhà 

đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh 

những nội dung vượt thẩm quyền. 

Điều 4. Điều khoản thi hành: 

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp 

thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, là một bộ phận không 

tách rời của Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án số 285/QĐ-UBND 

ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, 

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

thôn, Chủ tịch UBND huyện Văn Quan và Người đại diện theo pháp luật của 

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. 

3. Quyết định này được cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng 

và giao thông 01 (một) bản, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư 01 (một) bản và lưu tại 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh, phòng TH-NC, 

  Trung tâm TH-CB, PV HCC; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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