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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/01/2010; 

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; Nghị định số 

82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công 

nghiệp và khu kinh tế; Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản; 

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 của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ Giấy phép khai thác khoáng sản số 82/GP-UBND ngày 29/5/2019 

của UBND tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khai thác 

mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Tân Trường, huyện Tĩnh 

Gia, tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khai thác 

mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Tân Trường, huyện Tĩnh 

Gia, tỉnh Thanh Hóa của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại tổng 

hợp Nhân Nam; 

 Xét hồ sơ đề đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư Khai thác mỏ đá vôi làm vật 

liệu xây dựng thông thường tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại tổng hợp Nhân Nam lập, nộp. 

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu 

công nghiệp tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 2038/TTr-BQLKKTNS&KCN ngày    

28/6/2021. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận 

nhà đầu tư của dự án Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường 

tại xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) đã được chấp thuận 

tại Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hóa (điều chỉnh tại Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa), cụ thể như sau: 

Nội dung tiến độ thực hiện dự án quy định tại Điều 1 Quyết định số 

2030/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa được 

điều chỉnh như sau: 

“Tiến độ thực hiện dự án: 

- Thời gian GPMB, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục: đến tháng 12 năm 2021; 

- Khởi công xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị: từ tháng 01 năm 2022 

đến tháng 4 năm 2022; 

- Hoàn thành đi vào hoạt động: tháng 5 năm 2022”. 

* Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1213/QĐ-UBND 

ngày 05/4/2019 và Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển 

khai thực hiện dự án đầu tư: 

1. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại tổng hợp Nhân Nam 

có trách nhiệm khẩn trương triển khai thực hiện dự án và hoàn thành đưa dự án 

vào hoạt động đảm bảo tiến độ đúng với các nội dung chủ trương đầu tư dự án 

đã được chấp thuận, tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường và các 

quy định của pháp luật khác có liên quan.  

2. Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp và các sở: 

Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Giao thông Vận tải, Tài nguyên 

và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an tỉnh; UBND thị 

xã Nghi Sơn và các đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao có 

trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dự 

án trên theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Điều khoản thi hành: 

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với 

chấp thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không 

tách rời với Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 và Quyết định số 

2030/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. Trường hợp đến 
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hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương 

mại tổng hợp Nhân Nam không hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định 

thì Quyết định này không còn giá trị pháp lý, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 

và thương mại tổng hợp Nhân Nam không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các 

khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án.  

2. Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; 

Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Giao thông 

Vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn; Công ty 

cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại tổng hợp Nhân Nam và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành văn bản này. 

3. Quyết định này được cấp cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương 

mại tổng hợp Nhân Nam và một bản được lưu tại UBND tỉnh Thanh Hóa./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN; 

- Các Sở: KH&ĐT; TN&MT; XD; GTVT; 

- UBND thị xã Nghi Sơn; 

- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và  

thương mại tổng hợp Nhân Nam; 

- Lưu: VT, CN (T611). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Lê Đức Giang  
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