
QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP 

THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ 

 (Cấp lần đầu: Ngày        tháng        năm 2022) 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

năm 2019;  

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về 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 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 báo cáo thẩm định số  283/BC-SKHĐT ngày 15/10/2022 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

tư, với nội dung như sau: 

I. Thông tin về dự án 

1. Nhà đầu tư: 

Tên nhà đầu tư: Công ty TNHH Sơn Thạch. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên số 

5900477193 do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai 

cấp ngày 23/7/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 31/3/2022. 

Địa chỉ trụ sở: 83 Lê Đại Hành, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

Điện thoại: (0269) 3827790.  

2. Tên dự án: Đầu tư khai thác mỏ đá granit ốp lát. 

3. Mục tiêu dự án: 

- Khai thác, cung cấp nguồn nguyên liệu đá granit ốp lát phục vụ cho chính nhà 

máy của chủ đầu tư đặt tại xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa, ngoài ra còn cung cấp cho 

các nhà máy chế biến đá khác có nhu cầu trên địa bàn trong và ngoài tỉnh; 

- Tận dụng nguồn đá loại thải (không đủ chất lượng làm đá ốp lát) để chế biến  

thành đá vật liệu xây dựng thông thường. 
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4. Quy mô dự án: 

4.1 Diện tích thực hiện dự án:  

Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng: 96.600 m2, trong đó: 

- Diện tích khu vực khai thác: 56.000 m2. 

- Diện tích bãi thải trong: 4.228 m2. 

- Diện tích bãi chế biến đá xây dựng: 9.757 m2. 

- Diện tích đất mặt bằng sân công nghiệp, đường giao thông nội mỏ, đất trống: 

26.615 m2. 

4.2 Công suất thiết kế:  

- Công suất khai thác đá ốp lát: 7.500 m3 đá ốp lát/năm. 

- Công suất chế biến đá vật liệu xây dựng thông thường: 23.223 m3 đá 

VLXDTT/năm. (Ghi chú: công suất tính cho đá nguyên khối/năm). 

5. Dự kiến tổng vốn đầu tư của dự án: 85.071.437.221 VNĐ (Tám mươi lăm 

tỷ, không trăm bảy mươi mốt triệu, bốn trăm ba mươi bảy nghìn, hai trăm hai mươi 

mốt đồng), tương đương 3.613.142 USD (Ba triệu, sáu trăm mười ba nghìn, một 

trăm bốn hai đô la Mỹ), trong đó: 

- Vốn góp của nhà đầu tư: 35.071.437.221 VNĐ (Ba mươi lăm tỷ, không trăm 

bảy mốt triệu, bốn trăm ba bảy nghìn hai trăm hai mốt đồng), tương đương 

1.489.549 USD (Một triệu, bốn trăm tám chín nghìn, năm trăm bốn chín đô la Mỹ), 

chiếm 41,3% tổng vốn đầu tư. 

- Vốn huy động: 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng), tương đương 

2.123.593 USD (Hai triệu, một trăm hai mươi ba ngàn, năm trăm chín mươi ba đô la 

Mỹ), chiếm 58,7% tổng vốn đầu tư. 

(Theo tỷ giá 23.545 VNĐ/USD, ngày 17/08/2022 của Ngân hàng TMCP Ngoại 

Thương Việt Nam). 

6. Thời gian hoạt động dự án: 30 năm (kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định 

cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất). Thời gian khai thác được 

thực hiện theo quyết định cấp phép khai thác khoáng sản của cơ quan có thẩm quyền. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: xã Ia Rsai, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. 

8. Tiến độ thực hiện dự án  

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: 

 - Vốn góp: 35.071.437.221 đồng: 

STT 
Tên nhà 

đầu tư 

Số vốn góp 
Tỷ lệ 

(%) 

 

Phương 

thức góp 

vốn (*) 

Tiến độ 

góp vốn VNĐ 

Tương 

đương 

USD 

1 
Cty TNHH 

Sơn Thạch 
35.071.437.221 1.489.549 100% Bằng tiền  

Đã hoàn 

thành 
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- Vốn vay và huy động khác: 50.000.000.000 đồng. 

b) Tiến độ giải ngân: 

* Về tiến độ giải ngân vốn góp (Vốn chủ sở hữu): quý I năm 2023 giải ngân 

35.071.437.221 đồng (Ba mươi lăm tỷ, không trăm bảy mốt triệu, bốn trăm ba bảy 

nghìn hai trăm hai mốt đồng). 

* Về tiến độ huy động vốn (từ tổ chức tín dụng): quý II năm 2023 giải ngân 

50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng). 

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

- Tiến độ xây dựng các hạng mục công trình cơ bản: quý I năm 2023. 

- Tiến độ hoàn thành dự án đưa vào hoạt động: quý II năm 2023 

9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng: Thực hiện theo quy định pháp 

luật về đầu tư, đất đai, thuế và các quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Trách nhiệm của nhà đầu tư: 

- Chấp hành các quy định của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, pháp luật về quy 

hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng, lao động, phòng cháy và chữa cháy, quy định 

khác của pháp luật có liên quan, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư. 

- Thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư, bảo đảm thực hiện dự án đầu tư  

theo quy định của pháp luật về đầu tư (nếu có), theo quy định Luật Đầu tư số 

61/2020/QH14. 

- Biện pháp bảo đảm thực hiện dự án đầu tư: Ký quỹ hoặc bảo lãnh nghĩa vụ ký 

quỹ theo quy định tại khoản 1 Điều 25 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP. 

- Chỉ được phép triển khai xây dựng các hạng mục công trình của dự án khi 

đảm bảo các thủ tục theo quy định của pháp luật. 

- Cam kết có phương án đảm bảo môi trường trong quá trình khai thác theo 

đúng quy định; đồng thời xây dựng phương án vận chuyển sản phẩm ra địa phương 

đảm bảo tải trọng tránh gây hư hỏng các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã. 

- Cam kết ưu tiên sử dụng lao động tại địa phương đặc biệt lao động là người 

đồng bào dân tộc thiểu số trong quá trình thực hiện dự án. 

- Quá trình thực hiện dự án cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương 

nhằm tránh phát sinh các vấn đề tranh chấp, khiếu kiện gây ảnh hưởng đến ANTT 

trên địa bàn. 

- Việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp quy định tại 

Điều 48 Luật Đầu tư. 

2. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, địa phương:  

        - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, giám sát dự án theo đúng quy định của Luật 

Đầu tư và các quy định pháp luật khác có liên quan. 
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        - Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giám sát dự án theo đúng quy định của 

Luật Đất đai, Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật 

khác có liên quan. 

        - Các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân dân huyện Krông Pa phối 

hợp theo dõi, giám sát dự án theo đúng quy định pháp luật. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Thời điểm có hiệu lực của quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư: kể từ 

ngày quyết định. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa; Công ty TNHH 

Sơn Thạch có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

3. Quyết định này được lập thành 03 (ba) bản. Nhà đầu tư được cấp 01 (một) 

bản, 01 (một) bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và 01 (một) bản được lưu tại Ủy ban 

nhân dân tỉnh Gia Lai./. 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Các sở: CT, TNMT, XD, TC, NN&PTNT; 

- UBND huyện Krông Pa; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Lưu: VT, CNXD.   

    TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 
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