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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 2060   /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 29 tháng 10 năm 2019 
  

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư  

dự án Xây dựng xưởng chế biến hạt mài Corindon nâu Chi Lăng 
 

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 490/BC-SKHĐT ngày 05/10/2019, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng xưởng chế biến hạt 
mài Corindon nâu Chi Lăng như sau: 

1. Nhà đầu tư thực hiện dự án: Công ty TNHH CORUNDUM Lạng Sơn 
Việt Nam.   

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4900846882, do Phòng Đăng 
ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp, đăng ký lần đầu ngày 
19/3/2019. 

Địa chỉ trụ sở: Ô số 7+8, NV2, khu đô thị Phú Lộc 1+2, phường Hoàng Văn 
Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Điện thoại: 0913 590 382.     

Đại diện theo pháp luật:  ĐỖ VĂN HỒNG          Giới tính: Nam. 

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc. 

Sinh ngày: 09/12/1973         Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam. 

Chứng minh thư nhân dân số 080993131 do Công an tỉnh Lạng Sơn cấp 
ngày 22/7/2015. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 5, ngõ 9, đường Lê Lợi, khối 11, 
phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Chỗ ở hiện tại: Ô số 7+8, NV2, khu đô thị Phú Lộc 1+2, phường Hoàng 
Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Tên dự án đầu tư: Xây dựng xưởng chế biến hạt mài Corindon nâu Chi 
Lăng. 
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3. Mục tiêu dự án: Xây dựng xưởng chế biến hạt mài Corindon với công 
nghệ và thiết bị tiên tiến nhằm sản xuất tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.  

4. Quy mô dự án 

a) Công suất thiết kế: 10.000 tấn hạt mài Corindon nâu/năm. 

b) Quy mô kiến trúc xây dựng: Đầu tư xây dựng xưởng chế biến hạt mài 
Corindon nâu Chi Lăng trên diện tích khu đất 27.876 m2 gồm các hạng mục 
công trình chính như sau:   

TT Hạng mục công trình Đơn vị Khối lượng 

I Phân xưởng sản xuất   

1 Nhà nung và chứa Bôxit m2 540 

2 Nhà chuẩn bị than m2 430 

3 Nhà luyện m2 360 

4 Nhà phá tảng m2 540 

5 Nhà đập, nghiền, sàng m2 480 

6 Kho chứa nguyên liệu m2 360 

7 Kho chứa thành phẩm m2 360 

II Nhà văn phòng quản lý   

1 Nhà văn phòng m2 240 

2 Nhà nghỉ cho CBCN m2 240 

3 Nhà Bảo vệ m2 36 

4 Nhà để xe m2 120 

- Các hạng mục công trình trên đều được xây cao 01 tầng, chiều cao tối đa 
tất cả các hạng mục 8m. Riêng đối với hạng mục nhà nung và chứa Bauxit được 
xây dựng cao 03 tầng với chiều cao tối đa 25m.  

- Hạng mục phụ trợ: Trạm bơm nước (Diện tích: 72 m2); trạm điện (120 
m2) và lắp đặt máy móc thiết bị và hệ thống điện động lực sản xuất, chiếu sáng; 
Đường nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, khuôn viên cây xanh (trồng theo đúng 
quy hoạch tại khu vực góc phía Đông và phía Nam của khu đất), sân thể thao, 
cổng, hàng rào bảo vệ, đường giao thông kết nối từ lô đất mặt tiền phía Đông 
(tiếp giáp với nhà máy xi măng, đi qua dự án sản xuất bê tông) đến đường giao 
thông gần nhất (đổ bê tông, rộng 5 m x dài 300 m). 

5. Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Pha Lát, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi 
Lăng.  

 a) Diện tích đất sử dụng: 27.876 m2; 

b) Hình thức sử dụng đất: Thuê đất với nhà nước theo quy định của pháp 
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luật về đất đai. 

6. Tổng vốn đầu tư, nguồn vốn 

a) Tổng vốn đầu tư: 40 tỷ đồng.  

 b) Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của doanh nghiệp. 

7. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm. 

8. Tiến độ thực hiện dự án 

- Từ Quý IV/2019 đến quý II/2020: Thực hiện và hoàn thành chuẩn bị đầu 
tư (thực hiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường). 

- Từ Quý II/2020 đến quý IV/2020: Thi công xây dựng công trình và lắp 
đặt thiết bị. 

- Quý I/2021: Hoàn thành công trình đưa vào khai thác sử dụng. 

Điều 2. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư 

Dự án được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và 
các quy định của pháp luật khác có liên quan. 

Điều 3. 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. 

Điều 4. 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, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND 
huyện Chi Lăng và Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH 
CORUNDUM Lạng Sơn Việt Nam 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: KTN, KTTH, TT PVHCC; 

- Lưu: VT, KTN(HVTr). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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