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Số:           /QĐ-UBND  

 
 

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ 

(Cấp lần đầu: 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 của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

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

429/BC-SKHĐT ngày 16/9/2021 và Công văn số 1982/SKHĐT-QLĐTNNS ngày 

11/11/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư dự 

án Trang trại nuôi lợn nái sinh sản với nội dung như sau:  

1. Nhà đầu tư thực hiện dự án: Công ty TNHH xuất nhập khẩu tổng hợp 

Bắc Sông Cầu Thái Nguyên. 

a) Giấy chứng nhận doanh nghiệp, công ty TNHH, mã số 4600259442 do 

phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp, đăng 

ký lần đầu ngày 21/11/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 07/01/2018. 

b) Địa chỉ trụ sở chính: xóm 5, thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh 

Thái Nguyên. 

c) Điện thoại: 02803 853 046.       

d) Người đại diện theo pháp luật:  

Họ và tên: Nguyễn Quang Tiếp    Giới tính: Nam 

Chức danh: Giám đốc 

Sinh ngày: 10/8/1957       Dân tộc: Kinh   Quốc tịch: Việt Nam 

Chứng minh nhân dân số: 090642363  Ngày cấp: 10/5/2016  
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Nơi cấp: Công an tỉnh Thái Nguyên. 

Hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại: số nhà 194/1, tổ 3, phường Hoàng Văn 

Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. 

2. Tên dự án: Trang trại nuôi lợn nái sinh sản. 

3. Mục tiêu dự án:   

a) Xây dựng Trang trại nuôi lợn nái sinh sản tập trung, sản xuất ra lợn con 

giống có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường con giống. 

b) Phát triển chăn nuôi lợn, sản xuất giống lợn gắn với hoạt động dịch vụ chăn 

nuôi theo mô hình kinh tế tổng hợp nhằm đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất 

chính, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập. 

4. Quy mô dự án:   

a) Công suất thiết kế, sản phẩm dịch vụ cung cấp:  

- Đầu tư xây dựng trại chăn nuôi sản xuất giống có quy mô 4.800 con lợn nái 

sinh sản. 

- Mỗi năm bình quân sinh sản ra trên 96.000 con lợn giống/năm. 

b) Quy mô xây dựng: 

Trên tổng diện tích đất 182.200 m2 đầu tư xây dựng các hạng mục công 

trình theo biểu sau: 

Stt Hạng mục công trình Số lượng 

Diện 

tích/công 

trình (m2) 

Tổng diện 

tích xây 
dựng (m2) 

Mật 

độ 

(%) 

Cấp 

công 

trình 

1 Nhà lợn nái 8 1.296,0 10.368,0 5,69 IV 

2 Nhà lợn mang thai 8 1.380,0 11.040,0 6,06 IV 

3 Nhà lợn nọc 2 375,5 715,0 0,39 IV 

4 Nhà lợn cách ly  4 600,0 2.400,0 1,32 IV 

5 Nhà pha chế tinh 2 40,0 80,0 0,04 IV 

6 Nhà kỹ thuật 2 372,4 744,8 0,41 IV 

7 Nhà chờ nhập lợn 2 60,0 120,0 0,07 IV 

8 Nhà chờ xuất lợn 2 60,0 120,0 0,07 IV 

9 Nhà để phân 2 112,0 224,0 0,12 IV 

10 Nhà điều hành 2 335,6 671,2 0,37 IV 

11 Nhà ở công nhân 2 401,8 803,6 0,44 IV 

12 Nhà ăn 2 140,0 280,0 0,15 IV 

13 Nhà ăn ca 2 80,0 160,0 0,09 IV 

14 Kho dụng cụ, vật tư 2 80,0 160,0 0,09 IV 

15 Kho cám 2 100,0 200,0 0,11 IV 

16 Nhà máy phát điện 2 50,0 100,0 0,05 IV 
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Stt Hạng mục công trình Số lượng 

Diện 

tích/công 

trình (m2) 

Tổng diện 

tích xây 
dựng (m2) 

Mật 

độ 

(%) 

Cấp 

công 

trình 

17 
Tổ hợp khu nhà bảo 

vệ, nhà để xe… 
2 260,0 520,0 

0,29 IV 

18 
Khu xử lý xác động 

vật 
  5.000 

  

19 

Các hạng mục phụ trợ 

khác (Trạm biến áp, 

sân chơi thể thao, nhà 

để máy giặt, sân phơi, 

nhà rửa ủng,…) 

  15.330 

  

20 

Hệ thống xử lý môi 

trường các bể Biogas, 

bể lắng,… 

  10.000 

  

21 
Hệ thống mương rãnh 

xử lý, thoát nước thải 
  5.000 

  

22 
Đường đi, khu trồng 

cây xanh… 
  118.163 

  

Tổng diện tích xây dựng công trình 28.707   

Mật độ xây dựng 15,76  

Tổng diện tích đất thực hiện dự án 182.200   

Hệ số sử dụng đất 0,16  

5. Vốn đầu tư của dự án:  

a) Tổng vốn đầu tư:   69.501 triệu đồng. 

b) Nguồn vốn đầu tư:  

- Vốn góp của nhà đầu tư:  16.678 triệu đồng; 

- Vốn vay:    52.823 triệu đồng. 

6. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết 

định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: thôn Pá Lét, xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

a) Tổng diện tích sử dụng đất: 18,22 ha.  

b) Hình thức sử dụng đất: Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất và thuê đất với Nhà nước theo quy định. 

8. Tiến độ thực hiện dự án:  

a) Từ Quý III/2021 - Quý I/2022: thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, 

xây dựng, môi trường,...; 

b) Quý II/2022 - Quý III/2022: tiến hành khởi công xây dựng công trình; 

lắp đặt các thiết bị điện, nước, phòng cháy, chữa cháy...; 
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c) Quý IV/2022: hoàn thiện đưa dự án đi vào hoạt động sản xuất. 

9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng: dự án được hưởng các ưu đãi, 

hỗ trợ theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 2. 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: 

a) Có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án đúng theo các nội dung được 

phê duyệt, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây 

dựng, môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan. Định kỳ hằng quý 

gửi báo cáo tiến độ thực hiện dự án về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định. 

b) Thực hiện nghiêm túc các nội dung đã cam kết tại văn bản cam kết số 

03/CAMKET ngày 08/11/2021. 

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

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính và UBND huyện Bắc Sơn có 

trách nhiệm quản lý việc triển khai thực hiện dự án đầu tư theo chức năng, lĩnh 

vực và địa bàn phụ trách, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho Nhà đầu tư 

trong quá trình triển khai thực hiện dự án. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

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

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

chính, Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn và người đại diện theo pháp luật của Công 

ty TNHH xuất nhập khẩu tổng hợp Bắc Sông Cầu Thái Nguyên chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này. 

3. Quyết định này được cấp cho Công ty TNHH xuất nhập khẩu tổng hợp 

Bắc Sông Cầu Thái Nguyên 01 (một) bản, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư 01 (một) 

bản và lưu tại UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh) 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh, các Phòng CM, 

  Trung tâm TH-CB, Trung tâm PVHCC; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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