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V/v tham gia ý kiến thẩm định điều chỉnh 
Dự án đầu tư khai thác đá làm vật liệu xây 

dựng thông thường mỏ Khau Đêm,  
xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng. 

Chi Lăng, ngày 10  tháng 9 năm 2019 

   
Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. 

      

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1254/SKHĐT-
DNKTTT ngày 30/8/2019 về việc tham gia ý kiến thẩm định đề nghị điều chỉnh 
Dự án đầu tư khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Khau Đêm, 
xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng. Sau khi nghiên cứu hồ sơ đề xuất điều chỉnh Dự 
án đầu tư khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Khau Đêm, xã 
Quan Sơn, UBND huyện Chi Lăng có ý kiến như sau: 

1. Về hồ sơ điều chỉnh dự án  

Công ty TNHH Đầu tư Thủy Nguyên Xanh đã thực hiện lập hồ sơ, tài liệu 
liên quan đảm bảo theo quy định tại khoản 2, Điều 33 Nghị định số 
118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

2. Nội dung điều chỉnh dự án của nhà đầu tư 

UBND huyện Chi Lăng nhất trí với nội dung đề nghị điều chỉnh dự án của 
nhà đầu tư về: Thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Giấy chứng nhận đầu tư; 
tên dự án, quy mô, tổng vốn đầu tư, thời gian hoạt động và tiến độ thực hiện dự án. 

3. Về tình hình triển khai thực hiện dự án trên địa bàn quản lý, tình 
hình hoạt động đầu tư kinh doanh 

3.1. Tình hình hoạt động doanh nghiệp 

Dự án đầu tư khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Khau 
Đêm, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng được UBND tỉnh Lạng Sơn Phê duyệt chủ 
trương đầu tư tại Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 09/8/2016; Sở Kế hoạch 
và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án 0858752653, ngày 
12/8/2016 cho Công ty TNHH đá Thượng Thành là nhà đầu tư thực hiện dự án; 
Quy mô đầu tư khai thác đá với công suất 80.000m3/năm đá nguyên khối tương 
ứng 118.000 m3/năm đá nguyên khai; Địa điểm thực hiện dự án: xã Quan Sơn, 
huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; Diện tích đất dự kiến sử dụng: 2,84 ha. Trong 
đó: Phần khai trường: 2,6 ha, các công trình phụ trợ (văn phòng, khu chế biến, 
bãi thải…): 0,24 ha; Hình thức sử dụng đất: Thuê đất với Nhà nước; Tổng vốn 
đầu tư 31.482 triệu đồng; Thời hạn hoạt động của dự án: 10 năm, kể từ ngày 
được phê duyệt chủ trương đầu tư; Tiến độ thực hiện dự án: Quý III, IV năm 
2016: làm thủ tục trình cơ quan chức năng xin cấp phép khai thác mỏ; Qúy I, II 
năm 2017: Đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng các hạng mục công trình; 
Quý III năm 2017: Nghiệm thu bàn giao và tiến hành khai thác. 
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Sau khi được phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, Công ty TNHH Đá 
Thượng Thành đã triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo về môi trường, đất 
đai, cấp phép khai thác và các thủ tục khác liên quan theo quy định. 

Ngày 07/9/2018, UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 
37/GP-UBND cho phép Công ty TNHH Đầu tư Thủy Nguyên Xanh khai thác đá 
làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ Khau 
Đêm, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (với phạm vi khai thác 
2,6ha, công suất khai thác 80.000m3/năm) do nhận chuyển nhượng quyền khai 
thác khoáng sản với Công ty TNHH đá Thượng Thành tại hợp đồng chuyển 
nhượng quyền khai thác khoáng sản số 001/HĐMB/TNX-TT ngày 18/7/2018. 

Đến nay doanh nghiệp đã thực hiện khai thác được 84.154,75m3, hiện tại 
Công ty TNHH Đầu tư Thủy Nguyên Xanh đang triển khai hoạt động khai thác 
mỏ và không nợ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Tuy nhiên đến thời điểm hiện 
tại Công ty TNHH Đầu tư Thủy Nguyên Xanh chưa thực hiện các thủ tục 
chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, lập lại báo cáo đánh 
giá tác động môi trường, lập lại thiết kế khai thác mỏ. 

3.2. Công tác phối hợp với chính quyền địa phương 

Trong quá trình thực hiện dự án, Nhà đầu tư đã chủ động phối hợp chặt 
chẽ với chính quyền địa phương đảm bảo tốt an ninh trật tự, bảo vệ môi trường 
khu vực dự án. Tuy nhiên cần chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan 
thực hiện hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai, môi trường... theo quy định 
và có báo cáo định kỳ tình hình sản xuất kinh doanh, khai thác khoảng sản gửi 
các cơ quan chức năng trên địa bàn có liên quan theo quy định.  

4. Việc đề nghị điều chỉnh diện tích đất sử dụng thực hiện dự án 

Việc nhà đầu tư đề nghị tăng diện tích đất thực hiện dự án thêm 0,39ha (từ 
2,84ha lên 3,23ha) thực chất là tăng diện tích đất khu vực phụ trợ. Theo Kế hoạch 
sử dụng đất năm 2019 huyện Chi Lăng và Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến 
năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thì 
toàn bộ diện tích đất đề nghị tăng thêm được xác định là đất rừng sản xuất. Hiện tại, 
diện tích đất đề nghị tăng thêm đã được doanh nghiệp sử dụng làm công trình phụ 
trợ nhưng chưa thực hiện thủ tục về đất đai theo quy định. Doanh nghiệp cần gửi 
văn bản đăng ký nhu cầu sử dụng đất đến UBND huyện Chi Lăng trước ngày 
30/9/2019 để được xem xét xử lý theo quy định. 

Trên đây là ý kiến tham gia của UBND huyện Chi Lăng./. 

  
Nơi nhận:                                                                                          
- Như trên; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Các phòng: TC-KH; KT&HT; 
- Lưu: VT, TNMT, HMD.  

                                                                                   

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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