
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 1090    /QĐ-UBND     

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ 

(cấp lần đầu: ngày  27   tháng 4 năm 2022) 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 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 tháng 4 năm 2021 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 25/01/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung danh mục các khu vực không đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất các mỏ vật liệu vào quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất để giải quyết các thủ tục đất đai phục vụ đường 

cao tốc trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Giấy phép số 607/GP-UBND ngày 08/3/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh cho phép Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt 

Nam thăm dò khoáng sản vật liệu san lấp tại thôn Phú Thái, xã Hàm Trí, 

huyện Hàm Thuận Bắc; 

Căn cứ Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong Báo cáo thăm dò khoáng 

sản vật liệu san lấp tại thôn Phú Thái, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc; 

Căn cứ Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

dự án Khai thác khoáng sản vật liệu san lấp tại thôn Phú Thái, xã Hàm Trí, 

huyện Hàm Thuận Bắc; 
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Xét hồ sơ đề nghị thực hiện dự án Khai thác khoáng sản vật liệu san 

lấp thôn Phú Thái tại xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc do Tổng Công ty 

Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam lập, trình nộp từ Trung tâm 

hành chính công; 

Theo báo cáo thẩm định tại Tờ trình số 1433/TTr-SKHĐT ngày 

25/4/2022 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 những nội dung như sau: 

1. Nhà đầu tư:  

Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105616 do Phòng 

Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp 

đăng ký lần đầu ngày 01/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 

01/08/2019. 

Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng 

Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

2. Tên dự án: KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU SAN LẤP 

THÔN PHÚ THÁI. 

3. Mục tiêu dự án: Khai thác và cung cấp khoáng sản vật liệu san lấp 

phục vụ nhu cầu đất đắp cho thi công Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc 

Bắc – Nam phía Đông đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết.  

4. Quy mô dự án:  

- Công suất khai thác: 321.915 m3 nguyên khối/năm; 

- Diện tích đất sử dụng: 5,5 ha. 

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Vật liệu san lấp phục vụ nhu cầu đất đắp 

cho thi công cao tốc. 

5. Vốn đầu tư của dự án: 7.413.009.487 đồng (Bảy tỷ bốn trăm mười 

ba triệu không trăm lẻ chín nghìn bốn trăm tám mươi bảy đồng), từ nguồn 

vốn tự có của Tổng công ty. 

6. Thời gian hoạt động của dự án: Đến hết thời gian thực hiện theo 

Hợp đồng thi công xây dựng công trình giữa Ban Quản lý dự án 7 và Công ty. 

Trường hợp khai thác đủ khối lượng cung cấp cho Dự án đường cao tốc trước 

thời hạn theo Hợp đồng phải dừng ngay hoạt động khai thác; đồng thời thực 
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hiện cải tạo phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ, trả lại mỏ và đất đai cho địa 

phương quản lý theo quy định tại Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 của 

Chính phủ.  

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh 

Bình Thuận.  

8. Tiến độ thực hiện dự án:  

Quý II/2022: Thực hiện thủ tục đầu tư, đất đai, giấy phép khai thác, xây 

dựng cơ bản mỏ và đi vào khai thác.  

9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng: Dự án được hưởng 

các ưu đãi theo quy định của pháp luật hiện hành.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam có 

trách nhiệm: 

- Thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại 

Điều 43 Luật Đầu tư năm 2020.  

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo 

vệ môi trường, lao động và quy định của pháp luật liên quan; triển khai theo 

đúng nội dung quy định tại Giấy chấp thuận chủ trương đầu tư và quy hoạch 

khu vực được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

- Liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng để thực hiện thủ 

tục đất đai, cấp phép xây dựng theo quy định.  

- Thực hiện nghiêm các yêu cầu, biện pháp, nội dung bảo vệ môi 

trường trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường được Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 22/4/2022. 

- Chỉ được cung cấp khoáng sản khai thác từ dự án này cho Dự án đầu 

tư xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết. Sau khi 

khai thác đủ khối lượng cung cấp cho Dự án cao tốc phải thực hiện cải tạo 

phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ, trả lại mỏ và đất đai cho địa phương quản 

lý theo quy định tại Nghị quyết 60/NQ-CP ngày 16/6/2021. 

- Hằng quý, hằng năm, Tổng Công ty phải báo cáo cơ quan đăng ký đầu 

tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư, gồm các 

nội dung sau: vốn đầu tư thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, thông 

tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xử 

lý và bảo vệ môi trường, các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động theo 

quy định tại điểm a khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020.  
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2. UBND huyện Hàm Thuận Bắc có trách nhiệm phối hợp Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng cập nhật vị trí khu đất dự án vào quy 

hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của 

huyện Hàm Thuận Bắc, quy hoạch xây dựng xã Hàm Trí cho phù hợp, trình 

cấp thẩm quyền phê duyệt. 

3. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 

Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Hàm Thuận Bắc và các đơn vị có 

liên quan hướng dẫn Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng 

Việt Nam thực hiện điểm 1 Điều 2 Quyết định này đầy đủ, kịp thời, đúng quy 

định. Đồng thời theo dõi, kiểm tra giám sát, nếu phát hiện Chủ đầu tư triển 

khai dự án không bảo đảm tiến độ đã đăng ký thực hiện thì đề xuất Ủy ban 

nhân dân tỉnh xử lý hoặc thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án theo quy định. 

Điều 3. Điều khoản thi hành: 

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

Kể từ ngày ký ban hành. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành liên quan và Tổng Công ty Cổ 

phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này. 

3. Quyết định này được gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tổng Công ty 

Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam và một bản được lưu tại Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bình Thuận./. 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

- Như Điều 3; KT. CHỦ TỊCH  

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (đ/c Đăng);                                      PHÓ CHỦ TỊCH 

- Các Sở: TNMT, XD; 

- UBND huyện Hàm Thuận Bắc; 

- UBND xã Hàm Trí; 

- Lưu: VT, KT, Thuần.  

                                                                                         Phan Văn Đăng 
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