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QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

 ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ 

(Cấp lần đầu: ngày      tháng 4 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; 

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

số 146/BC-SKHĐT ngày 20/4/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

dự án Đầu tư phát triển cây Mắc ca tại xã Hoa Thám, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng 

Sơn như sau: 

1. Nhà đầu tư  

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Liên Việt Lạng Sơn. 

Giấy chứng nhận doanh nghiệp, công ty cổ phần, mã số 4900837359 do 

phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp, đăng ký 

lần đầu ngày 23/10/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 07/5/2020. 

Địa chỉ trụ sở chính: thôn Khắc Đeng, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, 

tỉnh Lạng Sơn. 

Điện thoại: 0918.982.565       

Người đại diện theo pháp luật của công ty:  

Họ và tên: Nông Đàm Thắng    Giới tính: Nam 

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị. 
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Sinh ngày: 20/11/1962      Dân tộc: Tày   Quốc tịch: Việt Nam. 

Chứng minh nhân dân số: 013605865, do Công an thành phố Hà Nội cấp 

ngày: 23/3/2013.  

Hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại: P301, nhà CT3, Tổ 67, đường Dương 

Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

2. Tên dự án: Đầu tư phát triển cây Mắc ca tại xã Hoa Thám, huyện Bình 

Gia, tỉnh Lạng Sơn. 

3. Mục tiêu dự án: trồng và phát triển cây Mắc ca có quy mô tập trung tạo 

vùng sản xuất hàng hóa cho sản phẩm nông sản có chất lượng tốt, giá trị kinh tế 

cao, phục vụ nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu; tạo việc làm cho người 

lao động; nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất, thúc đẩy phát triển kinh tế - 

xã hội, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương. 

4. Quy mô dự án:  

a) Quy mô công suất thiết kế: trồng mới khoảng 16.124 cây Mắc ca tương 

đương diện tích khoảng 58 ha. 

b) Sản phẩm cung cấp: dự án được đầu tư, phát triển sản xuất ổn định, dự 

kiến cung cấp cho thị trường trung bình khoảng 109,6 tấn hạt Mắc ca/năm. 

c) Quy mô kiến trúc xây dựng: đầu tư xây dựng các hạng mục, công trình 

hạ tầng dân dụng phục vụ quản lý dự án trên diện tích đất 2,15 ha, bao gồm các 

hạng mục công trình: 

- Nhà điều hành (100 m2); Nhà kho (80 m2); Trạm bảo vệ (30 m2); 

- Đường lâm sinh kết hợp với đường băng cản lửa: chiều dài 4,0 km, 

đường điện 1.000m; 

- Đào, xây bể chứa nước tưới: số lượng 03 bể, kích thước (rộng, dài, sâu) 

là 4x5x1,5 (m); hệ thống đường ống tưới nước 3.000 m; Máy bơm nước 03 cái. 

- Hàng rào dây thép gai: chiều dài 2.506 m; 

5. Vốn đầu tư của dự án 

a) Tổng vốn đầu tư:   6.315 triệu đồng. 

b) Nguồn vốn đầu tư:  

- Vốn góp của nhà đầu tư:  1.894 triệu đồng; 

- Vốn huy động:   4.421 triệu đồng. 

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

quyết định cho thuê đất. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: thôn Vĩnh Quang, xã Hoa Thám, huyện Bình 

Gia, tỉnh Lạng Sơn. 

a) Tổng diện tích sử dụng đất: 60,15 ha. 

b) Hình thức sử dụng đất: Nhà đầu tư thuê đất với Nhà nước. 
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8. Tiến độ thực hiện dự án:  

a) Từ Quý II/2022: thực hiện các thủ tục đầu tư, thuê đất và thiết kế trồng 

cây Mắc ca. 

b) Từ Quý III/2022: thực hiện đầu tư xây dựng các công trình phù trợ 

(trạm bảo vệ, nhà kho, bể nước, bảng tin, biển báo, đường điện, đường lâm sinh 

kết hợp với đường băng cản lửa…). 

c) Bắt đầu từ Quý III/2022 - Quý IV/2022: thực hiện các công đoạn trồng 

cây Mắc ca.  

d) Từ năm 2025 tiến hành thu hoạch sản phẩm. 

9. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: 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) Nghiêm túc thực hiện các nội dung tại Văn bản cam kết về việc thực 

hiện dự án số 01/CK-LVLS ngày 12/4/2022. Không tự ý liên doanh với nước 

ngoài hoặc chuyển nhượng dự án cho đối tác nước ngoài khi chưa được phép 

của cấp thẩm quyền; chỉ được xây dựng các công trình theo thiết kế, không làm 

biến dạng địa hình; thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, giải 

quyết tốt các mối quan hệ với chính quyền và Nhân dân địa phương, kịp thời báo 

cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề liên quan phát sinh (nếu có). 

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

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Khoa học và Công nghệ và 

UBND huyện Bình Gia 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, 

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

nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch UBND huyện Bình Gia và Người 

đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Liên Việt Lạng Sơn chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 
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3. Quyết định này được cấp cho Công ty cổ phần Liên Việt Lạng Sơn 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 HĐND tỉnh; 

- Ban KT-NS, Ban DT (HĐND tỉnh); 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, 

  các Trung tâm: TH-CB, PVHCC; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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