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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư  

dự án Sản xuất và lắp ráp bật lửa gas Hàng Phong  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 

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

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014; 

Căn cứ 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; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định 
số 283/BC-SKHĐT ngày 25/6/2019, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sản xuất và lắp ráp bật lửa gas 

Hàng Phong như sau: 

1. Nhà đầu tư thực hiện dự án: Công ty TNHH MTV Thực nghiệm Hàng 
Phong. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 4900217718, 
đăng ký lần đầu ngày 03/6/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 17/9/2018 do 
Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp. 

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Khòn Phổ, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn. 

Điện thoại: 02053.811.602.     

Đại diện theo pháp luật: Nông Vũ Huỳnh Giới tính: Nam. 

Chức danh: Giám đốc. 

Sinh ngày: 22/01/1975        Dân tộc: Tày       Quốc tịch: Việt Nam. 

Chứng minh thư nhân dân số: 080889910, do Công an tỉnh Lạng Sơn cấp, 
ngày 24/7/2015. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại: Số 102, đường Nguyễn 
Du, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Tên dự án đầu tư: Sản xuất và lắp ráp bật lửa gas Hàng Phong. 

3. Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng mới nhà máy sản xuất và lắp ráp bật 
lửa gas có chất lượng tốt cung ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu. 
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4. Quy mô sản phẩm 

a) Công suất thiết kế: Sản xuất bật lửa gas 30 triệu chiếc/năm. 

b) Quy mô kiến trúc xây dựng: Gồm các hạng mục: Nhà bảo vệ, diện tích 
16m2; xưởng sản xuất công đoạn 2-3-6, diện tích 450m2; xưởng sản xuất công 
đoạn 4-5-7, diện tích 450m2; xưởng đặt máy móc, diện tích 450m2; kho bán 
thành phẩm, diện tích 200m2; kho thành phẩm, diện tích 200m2, kho nguyên 
liệu, diện tích 300m2; đất giao thông, sân bãi, cảnh quan diện tích 2.574,5m2. 

5. Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Mai Thành, xã Mai Pha, thành phố 
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.  

a) Diện tích đất dự kiến sử dụng: 4.640,5 m2; 

b) Hình thức sử dụng đất: Công ty TNHH MTV Thực nghiệm Hàng 
Phong thuê quyền sử dụng đất với hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp 
luật về đất đai. 

6. Tổng vốn đầu tư, nguồn vốn 

a) Tổng vốn đầu tư: 14,7 tỷ đồng. 

b) Nguồn vốn đầu tư:  

- Vốn tự có của doanh nghiệp: 10 tỷ đồng;  

- Vốn huy động khác: 4,7 tỷ đồng. 

7. Thời hạn hoạt động của dự án: 10 năm. 

8. Tiến độ thực hiện dự án 

- Quý III- Quý IV/2019: Thực hiện và hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu 
tư (thực hiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường); 

- Quý I/2020: Tiến hành khởi công xây dựng công trình; 

- Quý IV/2020: Xây dựng, lắp đặt các thiết bị điện, nước, phòng cháy 
chữa cháy, xử lý môi trường...; 

- Quý I/2021: Hoàn thiện nhà xưởng bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất. 

Điều 2. Các điều kiện đối với Nhà đầu tư thực hiện dự án 

1. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật 
Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường và các quy định 
khác của pháp luật. 

2. Sau 12 (mười hai) tháng Nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có 
khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký và không thuộc trường hợp được 
giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định thì bị chấm dứt hoạt động dự 
án đầu tư. 

3. Khi Cụm công nghiệp Hợp Thành, huyện Cao Lộc hoàn thành đầu tư 
cơ sở hạ tầng, Công ty có trách nhiệm di chuyển cơ sở sản xuất kinh doanh này 
đến Cụm công nghiệp Hợp Thành theo đúng định hướng phát triển của tỉnh. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 
Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Công Thương, Khoa 
học và Công nghệ, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn và Người đại diện theo 
pháp luật của Công ty TNHH MTV Thực nghiệm Hàng Phong chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Các PCVP UBND tỉnh, 
các phòng CM, TH-CB, PVHCC; 

- Lưu: VT, KTN (HVTr).  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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