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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

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; 

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

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 14121000338 của UBND tỉnh chứng 

nhận lần đầu ngày 10/4/2015;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định 

số 181/BC-SKHĐT ngày 11/5/2021 và Công văn số 985/SKHĐT-QLĐTNNS 

ngày 08/6/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

nhà đầu tư của dự án Nhà máy xử lý môi trường Lạng Sơn đã được chấp thuận 

tại Giấy chứng nhận đầu tư số 14121000338 của UBND tỉnh chứng nhận lần đầu 

ngày 10/4/2015 với nội dung điều chỉnh như sau: 

1. Nội dung điều chỉnh thứ nhất: 

Nội dung về Thông tin nhà đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư số 

14121000338 của UBND tỉnh chứng nhận lần đầu ngày 10/4/2015 được điều 

chỉnh như sau: 

Nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU 

PHƯƠNG NAM 
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Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4900764527 đăng ký lần đầu 

ngày 09/10/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 15/10/2018 do Phòng Đăng 

ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn cấp. 

Địa chỉ trụ sở chính: số 184, khối 06, đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

Đại diện bởi: Bà Ngô Thị Thúy Hà;   Chức danh: Giám đốc; 

Sinh ngày: 16/01/1971;  Dân tộc: Kinh;  Quốc tịch: Việt Nam; 

Giấy chứng minh nhân dân số: 080876816; Ngày cấp: 25/5/2015; Nơi 

cấp: Công an tỉnh Lạng Sơn; 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại: số 184 A, khối 06, 

đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Nội dung điều chỉnh thứ hai: 

Nội dung Tên dự án quy định tại Điều 1 Giấy chứng nhận đầu tư số 

14121000338 của UBND tỉnh chứng nhận lần đầu ngày 10/4/2015 được điều 

chỉnh như sau: 

Tên dự án: Nhà máy sản xuất túi PP Spunbond không dệt. 

3. Nội dung điều chỉnh thứ ba: 

Nội dung Mục tiêu đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 2 Giấy chứng nhận 

đầu tư số 14121000338 của UBND tỉnh chứng nhận lần đầu ngày 10/4/2015 

được điều chỉnh như sau: 

Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng nhà máy để sản xuất túi PP Spunbond 

không dệt phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. 

4. Nội dung điều chỉnh thứ tư: 

Nội dung Quy mô dự án quy định tại khoản 2 Điều 2 Giấy chứng nhận 

đầu tư số 14121000338 của UBND tỉnh chứng nhận lần đầu ngày 10/4/2015 

được điều chỉnh như sau: 

- Quy mô đầu tư: 

+ Công suất thiết kế: quy mô sản phẩm (năm sản xuất ổn định): 1.300.000 

túi thành phẩm/năm. 

+ Quy đổi cụ thể sản phẩm: 
 

Trọng lượng 

(tấn/năm) 

Tiêu hao nguyên liệu đầu vào 

(tấn/năm) 
Tương đương (sản phẩm) 

1 1,29 2.000 

650 838,5 1.300.000 

- Quy mô kiến trúc xây dựng: 

Diện tích sử dụng đất: 14.196,3 m2. Trong đó: 
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STT Hạng mục 
Số 

lượng 

Số 

tầng 

Diện tích 

XD (m2) 

Diện 

tích sàn 

(m2) 

Mật 

độ 

(%) 

Cấp 

công 

trình 

1 Nhà xưởng 1 1 3.260 3.260 22,96 III 

2 Kho thành phẩm 1 1 1.060 1.060 7,47 III 

3 Kho nguyên liệu 1 1 1.200 1.200 8,45 III 

4 Nhà ký túc 1 1 136 136 0,96 IV 

5 Nhà điều hành 1 2 195 390 1,37 III 

6 Nhà kỹ thuật 1 1 20 20 0,14 IV 

7 Nhà xe 1 1 182 182 1,28 IV 

8 Nhà bảo vệ 1 1 16 16 0,11 IV 

9 

Khuôn viên, cây 

xanh, đường giao 

thông nội bộ 

  

8.127 8.127   

Tổng diện tích xây dựng   6.069  

Tổng diện tích sàn   6.264  

Tổng diện tích đất dự án   14.196,3  

Tổng mật độ xây dựng   42,75  

Hệ số sử dụng đất   0,44  

5. Nội dung điều chỉnh thứ năm: 

Nội dung Diện tích đất dự kiến sử dụng quy định tại Điều 3 Giấy chứng 

nhận đầu tư số 14121000338 của UBND tỉnh chứng nhận lần đầu ngày 

10/4/2015 được điều chỉnh như sau: 

Diện tích sử dụng đất: 14.196,3 m2. 

6. Nội dung điều chỉnh thứ sáu: 

Nội dung Tổng mức đầu tư quy định tại Điều 4 Giấy chứng nhận đầu tư số 

14121000338 của UBND tỉnh chứng nhận lần đầu ngày 10/4/2015 được điều 

chỉnh như sau: 

Tổng mức đầu tư: 37.613,3 triệu đồng từ nguồn vốn tự có của Nhà đầu tư. 

7. Nội dung điều chỉnh thứ bảy: 

Nội dung Tiến độ thực hiện dự án quy định tại Điều 6 Giấy chứng nhận 

đầu tư số 14121000338 của UBND tỉnh chứng nhận lần đầu ngày 10/4/2015 

được điều chỉnh như sau: 

Tiến độ thực hiện dự án: 

- Giai đoạn 1: Nhà máy xử lý môi trường Lạng Sơn 

+ Quý I, II/2015: chuẩn bị đầu tư; 

+ Quý III/2015: khởi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị; 

+ Quý IV/2016: hoàn thành đưa vào sử dụng. 

- Giai đoạn 2: Nhà máy sản xuất túi PP SPUNBOND không dệt 

+ Quý II/2021 - III/2021: hoàn thành điều chỉnh dự án đầu tư;  
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+ Quý III/2021 - IV/2021: hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng, 

môi trường...; 

- Quý I/2022: khởi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị; 

- Quý IV/2022: hoàn thiện bắt đầu đi vào hoạt động. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về 

đầu tư, quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng và các quy định khác của pháp 

luật có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư; lập báo cáo 

giám sát đầu tư định kỳ và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định. 

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, 

Khoa học và Công nghệ, Công Thương, UBND huyện Cao Lộc và cơ quan liên 

quan có trách nhiệm quản lý thực hiện dự án đầu tư theo lĩnh vực và địa bàn; 

hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho Nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện 

dự án; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư điều chỉnh cho nhà đầu tư theo quy định. 

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 

của Giấy chứng nhận đầu tư số 14121000338 do UBND tỉnh chứng nhận lần đầu 

ngày 10/4/2015. 

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, 

Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Công 

Thương, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc và Người đại diện theo pháp luật của 

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Phương Nam chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

3. Quyết định này được cấp cho Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 

Phương Nam, một bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và một bản được lưu tại 

UBND tỉnh Lạng Sơn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng THNC, 

 Trung tâm TH-CB, Trung tâm PV HCC; 

- Lưu: VT, KT (NNT). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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