
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH CAO BẰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:      /UBND-CTCTĐT  

 

CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

(Chứng nhận lần đầu: ngày       tháng 02 năm 2021) 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và 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 Công văn số 8909/BKHĐT-PC ngày 3/12/2020 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư; 

Căn cứ Công văn số 324/BKHĐT-PC ngày 20/01/2021 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư; 

Theo đề nghị thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do Công ty TNHH 

An Minh Cao Bằng nộp ngày 10/12/2020 và hồ sơ bổ sung nộp ngày 

29/12/2020; Báo cáo thẩm định số 1904/BCTĐ-SKHĐT của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Cao Bằng ngày 31/12/2020; 

CHẤP THUẬN: 

1. Tên dự án: Khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

thông thường tại mỏ đá Lũng Làn, xã Lê Lai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. 

2. Mục tiêu dự án: Khai thác và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng 

thông thường. 

3. Địa điểm thực hiện dự án: xóm Lũng Làn, xã Lê Lai, huyện Thạch 

An, tỉnh Cao Bằng. 

4. Quy mô dự án:  

a) Diện tích sử dụng đất: Khoảng 92.000 m2. 

Nguồn gốc đất: Đất nông nghiệp, một phần là đất thuộc quyền sử dụng 

đất của người dân, một phần do UBND xã quản lý. Nhà đầu tư thực hiện các 

thủ tục về đất đai theo các quy định hiện hành sau khi được chấp thuận chủ 

trương đầu tư. 

b) Quy mô đầu tư:  

- Công suất khai thác thiết kế: 180.000m3 nguyên khối/năm;  

- Sản phẩm đầu ra là đá và các sản phẩm khác từ đá;  



2 

 

- Quy mô kiến trúc xây dựng: Công trình công nghiệp sản xuất vật liệu 

xây dựng, cấp II;  

- Đầu tư xây dựng lắp đặt 01 dây chuyền chế biến đá . 

5. Tiến độ thực hiện dự án:  

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: Sau khi được chấp thuận 

chủ trương đầu tư. 

b) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động: 

- Quý IV/2020 - Quý I/2021: Hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, đất đai, 

xây dựng. 

- Quý I/2021 - Quý III/2021: Thực hiện đầu tư, xây dựng, lắp đặt dây 

chuyền thiết bị. 

- Quý III/2021: Hoàn thành và đưa dự án đi vào sản xuất. 

6. Thời hạn thực hiện dự án:  

- Sau 12 tháng kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư mà nhà đầu tư 

không thực hiện dự án thì Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư này chấm dứt 

hiệu lực.  

- Thời hạn hoạt động của dự án: 24 (Hai mươi tư) năm kể từ ngày được 

chấp thuận chủ trương đầu tư. 

7. Nhà đầu tư thực hiện dự án: 

a) Tên nhà đầu tư: Công ty TNHH An Minh Cao Bằng; Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp số 4800896745, đăng ký lần đầu ngày 01/8/2016, thay đổi 

lần thứ 1 ngày 08/8/2019 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Cao Bằng cấp. 

Địa chỉ trụ sở chính: xóm Lũng Làn, xã Lê Lai, huyện Thạch An, tỉnh 

Cao Bằng. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Đức Long; Sinh ngày 

06/01/1980; Quốc tịch Việt Nam; Chứng minh thư nhân dân số 080468444 cấp 

ngày 11/6/2012 tại Công an tỉnh Cao Bằng; Địa chỉ trường trú và chỗ ở hiện 

nay tại Xóm Nà Bao, xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; Số 

điện thoại: 0903424468; Địa chỉ email: ctyanminhcb@gmail.com; Chức vụ: 

Giám đốc. 

b) Dự kiến tổng vốn đầu tư của dự án: 14.520.000.000 đồng (Mười bốn tỷ 

năm trăm hai mươi triệu đồng), trong đó:  

- Vốn góp để thực hiện dự án là 14.520.000.000 đồng (Mười bốn tỷ năm 

trăm hai mươi triệu đồng), chiếm tỷ lệ 100% tổng vốn đầu tư;  

Tiến độ, tỷ lệ và phương thức góp vốn: 

 

STT Tên nhà Số vốn góp Tỷ lệ Phương thức Tiến độ 
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đầu tư VNĐ Tương 

đương USD 

(%) góp vốn góp vốn 

1 

Công ty 

TNHH An 

Minh Cao 

Bằng 

14.520.000.000  100 

Tiền mặt, 

máy móc, 

thiết bị quy 

đổi ra tiền… 

Một lần sau 

khi được 

chấp thuận 

CTĐT 

- Vốn huy động: Không có. 

8. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án: 

Trách nhiệm của Nhà đầu tư phải thực hiện gồm:  

a) Triển khai thực hiện dự án theo đúng các nội dung quy định tại Văn bản 

chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quy định của 

pháp luật có liên quan. 

b) Liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện thủ tục ký quỹ đảm 

bảo thực hiện dự án theo quy định tại Luật Đầu tư. Số tiền ký quỹ dự kiến là 

217.800.000 VNĐ. Việc hoàn thành ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư là 

căn cứ để Nhà đầu tư thực hiện các bước tiếp theo để triển khai dự án. 

c) Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, phải tuân thủ các quy định 

của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, bảo vệ môi trường, an 

toàn lao động, phòng chống cháy nổ và các quy định của pháp luật liên quan. 

d) Thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư, báo cáo giám sát đánh giá 

đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, các văn bản hướng dẫn có liên quan; cung 

cấp đầy đủ, chính xác các văn bản, tài liệu, thông tin liên quan tới nội dung kiểm 

tra, thanh tra và giám sát hoạt động đầu tư cho các sở, ngành có thẩm quyền theo 

quy định hiện hành của Nhà nước. 

e) Nhà đầu tư không được hỗ trợ và phải tự thanh lý tài sản, chịu trách 

nhiệm tháo dỡ, di dời các tài sản, giá trị đầu tư đối với hành vi vi phạm nội dung 

trong Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

và các quy định của pháp luật liên quan. 

9. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Không áp dụng. 

10. Thời điểm có hiệu lực của Văn bản chấp thuận chủ trương đầu 

tư: Kể từ ngày ký. 

11. Thời điểm hoạt động của dự án: Quý III năm 2021. 

12. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: 

Tổng vốn đầu tư: 14.520.000.000 đồng. Trong đó: 

a) Vốn cố định: 14.220.000.000 đồng. 

Trong đó bao gồm: 

- Chi phí đất đai: 500.000.000 đồng. 

- Chi phí xây dựng công trình: 1.029.000.000 đồng. 
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- Chi phí máy móc thiết bị, công nghệ, thương hiệu, chuyển giao công 

nghệ và các chi phí khác hình thành tài sản cố định theo quy định của pháp luật 

về tài chính: 10.285.000.000 đồng. 

- Chi phí quản lý dự án: 391.000.000 đồng. 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1.136.000.000 đồng. 

- Chi phí khác: 226.000.000 đồng. 

- Chi phí dự phòng: 653.000.000 đồng. 

b) Vốn lưu động: 300.000.000 đồng. 

13. Văn bản này được cấp cho Công ty TNHH An Minh Cao Bằng; một 

bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng và một bản được lưu tại Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng./. 

Nơi nhận: 
- Như Khoản 13; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, XD, CT, TN&MT; NNPTNT; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- UBND huyện Thạch An; 

- VP UBND tỉnh: LĐVP, PKT, PTH; 

- Lưu: VT, TH. (LĐT) 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Ánh 
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