
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự  n  

Đầu tư mở rộng, đổi mới, nâng cao năng lực sản xuất 

cửa nhựa lõi thép, cửa nhôm cao cấp, gia công cơ khí 

 

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 90/BC-SKHĐT ngày 17/3/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư d   n Đầu tư mở rộng, 

đổi mới, nâng cao năng l c sản xuất cửa nh a lõi thép, cửa nhôm cao cấp, gia 

công cơ khí như sau: 

1. Quy mô d   n 

a) Công suất thiết kế 

- Sản xuất cửa nh a, nhôm: 15.000 m
2
/năm. 

- Sản xuất bản lề, dụng cụ bằng kim loại: 300 tấn/năm tương đương 

950.000 sản phẩm/năm. 

- Gia công cơ khí (sản xuất, lắp đặt kết cấu thép, hoa sắt): 60 tấn/năm. 

- Lắp r p khóa điện tử: 18.250 sản phẩm/năm. 

- Lắp r p khóa số, khóa cơ: 18.250 sản phẩm/năm. 

- Lắp r p khóa cửa nhôm, nh a: 18.250 bộ/năm. 

- Kho lưu giữ hàng hóa: 500 m
2
. 

b) Sản phẩm, dịch vụ cung cấp:  

Gia công, lắp đặt cửa nh a lõi thép UpVC, cửa nhôm hệ cao cấp, gia công 

cơ khí; sản xuất bản lề cửa, dụng cụ bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà 

ăn; sản xuất, lắp r p khóa cửa, phụ kiện cửa c c loại; lưu giữ hàng hóa. 

c) Quy mô kiến trúc:  

Cải tạo sửa chữa công trình xưởng sản xuất kết hợp văn phòng làm việc 

02 tầng, 03 tầng, mặt bằng nhà hình chữ nhật, kích thước theo tim tường 



2 

 

(19,75x70,1)m, diện tích xây d ng 1.430m
2
, diện tích sàn 1.595m

2
. C c hạng 

mục: cổng, tường rào, sân gạch, tiểu cảnh, đường bê tông và c c hạng mục phụ 

trợ kh c. 

2. Tổng vốn đầu tư, nguồn vốn 

a) Tổng vốn đầu tư: 45.000 triệu đồng. 

b) Nguồn vốn đầu tư: Vốn t  có của doanh nghiệp: 15.823 triệu đồng; vốn 

vay: 29.177 triệu đồng.  

3. Tiến độ th c hiện d   n 

 - Quý IV/2018 - IV/2019: chuẩn bị đầu tư và th c hiện hoàn thành c c 

thủ tục về đất đai, cấp phép xây d ng, môi trường...  

- Qu   /2020- Qu    /2021: khởi công xây d ng và hoàn thành công trình, 

nhà xưởng, lắp đặt thiết bị điện, nước, phòng ch y chữa ch y, xử l  môi trường. 

- Quý II/2021 - Quý III/2021: vận hành thử nghiệm dây truyền thiết bị. 

- Quý IV/2021: bắt đầu sản xuất kinh doanh. 

Điều 2. C c nội dung không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên theo 

Quyết định số 2625/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt 

chủ trương đầu tư d   n Đầu tư mở rộng, đổi mới, nâng cao năng l c sản xuất 

cửa nh a lõi thép, cửa nhôm cao cấp, gia công cơ khí. 

Điều 3. Ch nh Văn phòng UBND tỉnh, Gi m đốc c c Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Xây d ng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Chủ 

tịch UBND huyện Cao Lộc và Người đại diện theo ph p luật của Công ty Cổ 

phần Đầu tư xây d ng và ph t triển Việt Bắc chịu tr ch nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C,PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng: KTN, KTTH, TH; 

- Lưu: VT, KTN(HVTr). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 

 


		2020-03-31T08:59:02+0700


		2020-03-31T08:59:02+0700


		2020-03-31T08:59:02+0700


		2020-03-31T09:00:02+0700




