
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 26 tháng 4 năm 2011) 

(Điều chỉnh lần thứ 01: ngày 24 tháng 4 năm 2013) 

(Điều chỉnh lần thứ 02: ngày     tháng 3 năm 2022) 

 
 

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 Giấy chứng nhận đầu tư số 14121000243 do UBND tỉnh cấp, 

chứng nhận lần đầu ngày 26/4/2011, chứng nhận thay đổi lần thứ 01 ngày 

24/4/2013; 

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

số 67/BC-SKHĐT ngày 28/02/2022; Công văn số 352/SKHĐT-QLĐTNNS ngày 

04/3/2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

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

nhà đầu tư dự án đầu tư Khai thác, chế biến cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông 

thường tại mỏ cát, sỏi xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đã được 

UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 14121000243, chứng nhận lần đầu 

ngày 26/4/2011, chứng nhận thay đổi lần thứ 01 ngày 24/4/2013, nội dung điều 

chỉnh như sau: 

1. Điều chỉnh Thông tin Nhà đầu tư tại Mục 1 Điều 1 Giấy chứng nhận 

đầu tư số 14121000243, chứng nhận lần đầu ngày 26/4/2011, chứng nhận thay 

đổi lần thứ 01 ngày 24/4/2013 của UBND tỉnh: 

“Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Gia Lộc 
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Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 490028351, do phòng Đăng ký 

kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp đăng ký lần đầu ngày 

23/09/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 07/8/2021. 

Địa chỉ trụ sở chính: Mỏ cát sỏi Hùng Sơn, thôn Bản Chu, xã Hùng Sơn, 

huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. 

Điện thoại: 0205.385.4558  Fax: 0205.385.4558  

Đại diện theo pháp luật: Nguyễn Ngọc Khiêm  Giới tính: Nam. 

Chức danh: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc. 

Sinh ngày: 09/9/1973;        Dân tộc: Kinh;     Quốc tịch: Việt Nam. 

Hộ chiếu Việt Nam: B5285313 ngày cấp: 06/5/2011. Nơi cấp: Cục Quản 

lý xuất nhập cảnh Việt Nam. 

Địa chỉ thường trú: Số 12 Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội. 

Địa chỉ liên lạc: số 12 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội.” 

2. Điều chỉnh Tên dự án tại Điều 1 Giấy chứng nhận đầu tư số 

14121000243, chứng nhận lần đầu ngày 26/4/2011 của UBND tỉnh: 

“Tên dự án: Khai thác cát, sỏi, cuội kết đồi làm vật liệu xây dựng thông 

thường, mỏ Hùng Sơn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.” 

3. Điều chỉnh Mục tiêu dự án tại mục 1 Điều 2 Giấy chứng nhận đầu tư số 

14121000243, chứng nhận lần đầu ngày 26/4/2011 của UBND tỉnh: 

“Mục tiêu dự án: khai thác, chế biến và cung cấp cát, sỏi, cuội kết đồi 

làm vật liệu xây dựng thông thường đáp ứng cho nhu cầu xây dựng trong tỉnh và 

các vùng lân cận; tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động; góp 

phần tăng ngân sách nhà nước; thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.” 

4. Điều chỉnh Quy mô dự án tại mục 2 Điều 2 Giấy chứng nhận đầu tư số 

14121000243, chứng nhận lần đầu ngày 26/4/2011 của UBND tỉnh: 

“Quy mô dự án: khai thác cát, sỏi, cuội kết đồi có công suất thiết kế là: 

235.000 m3 cát, sỏi/năm (cát 112.588 m3; sạn, cuội kết đồi 103.870 m3; sỏi 

18.542 m3)”. 

5. Điều chỉnh Diện tích đất dự kiến sử dụng tại Điều 3 Giấy chứng nhận 

đầu tư số 14121000243, chứng nhận lần đầu ngày 26/4/2011, chứng nhận thay 

đổi lần thứ 01 ngày 24/4/2013 của UBND tỉnh: 

“Diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 46 ha; bao gồm: 

- Diện tích đất khai trường: 42,2 ha; 

- Diện tích mặt bằng sân công nghiệp: 2 ha; 

- Diện tích hành lang an toàn khai thác mỏ khoảng: 1,8 ha.” 
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6. Điều chỉnh Tổng vốn đầu tư, nguồn vốn tại Điều 4 Giấy chứng nhận 

đầu tư số 14121000243, chứng nhận lần đầu ngày 26/4/2011, chứng nhận thay 

đổi lần thứ 01 ngày 24/4/2013 của UBND tỉnh: 

“Tổng vốn đầu tư: 34.058 triệu đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 3.793 triệu đồng; 

- Chi phí thiết bị: 15.685 triệu đồng; 

- Chi phí đền bù GPMB: 4.874 triệu đồng; 

- Chi phí QLDA, TVĐTXD và chi phí khác: 6.865 triệu đồng; 

- Chi phí dự phòng: 2.839 triệu đồng. 

Nguồn vốn đầu tư:  

- Vốn chủ sở hữu: 18.000 triệu đồng; 

- Vốn vay: 16.058 triệu đồng.” 

7. Điều chỉnh Tiến độ thực hiện dự án tại mục 2 Điều 1 Giấy chứng nhận 

đầu tư số 14121000243, chứng nhận lần đầu ngày 26/4/2011, chứng nhận thay 

đổi lần thứ 01 ngày 24/4/2013 của UBND tỉnh: 

“Tiến độ thực hiện dự án: 

Giai đoạn 1:  

- Tháng 4 - tháng 5/2013 thẩm định phương án bồi thường và hoàn thành 

việc đền bù giải phóng mặt bằng; 

- Tháng 6 - tháng 7/2013 san ủi tạo mặt bằng để xây dựng cơ sở hạ tầng; 

- Tháng 8 - tháng 10/2013 xây dựng trạm biến áp, tập kết trang thiết bị 

máy móc, lắp đặt dây truyền sản xuất; 

- Tháng 11 - tháng 12/2013 vận hành và sản xuất thử. 

Giai đoạn 2: điều chỉnh nâng công suất 

- Quý IV/2021 - I/2022: hoàn thành giai đoạn điều chỉnh dự án đầu tư;  

- Quý II/2022 - Quý III/2022: hoàn thiện các thủ tục về mỏ (thiết kế mỏ, 

phê duyệt trữ lượng, cấp phép khai thác...); 

- Quý IV/2022: hoàn thiện bắt đầu đi vào hoạt động.” 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Nhà đầu tư có trách nhiệm: thực hiện 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 trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, bảo 

đảm tiến độ dự án được duyệt. Lập báo cáo giám sát đầu tư định kỳ gửi Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn theo quy định. 

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

Công Thương, UBND huyện Tràng Định quản lý thực hiện dự án đầu tư theo 
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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 3. 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 thi hành kể từ ngày ký ban hành và là một bộ 

phận không tách rời của Giấy chứng nhận đầu tư số 14121000243, chứng nhận 

lần đầu ngày 26/4/2011, chứng nhận thay đổi lần thứ 01 ngày 24/4/2013 của 

UBND tỉnh. 

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

Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Chủ tịch huyện Tràng 

Định và Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Gia Lộc chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 

3. Quyết định này được cấp cho Công ty Cổ phần Gia Lộc, (01) một bản 

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

tỉnh Lạng Sơn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

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

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- CPCVP UBND tỉnh, các phòng CM, 

Trung tâm TH-CB, Trung tâm PVHCC; 

- Lưu: VT, KT(NNT). 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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