
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-UBND  

 

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 
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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 Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hạ tầng Khu chế xuất 1 thuộc 

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn;  

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 4687288808 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư cấp, chứng nhận lần đầu ngày 31/01/2018; 

Xét Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án Đầu tư hạ tầng Khu chế xuất 1 

thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn của Công ty Cổ phần Hóa 

dầu Quân đội và hồ sơ kèm theo; 

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn tại Báo cáo thẩm định số 89/BC-BQLKKTCK ngày 31/3/2021 và 

Công văn số 389/BQLKKTCK-KH ngày 08/4/2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

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

nhà đầu tư dự án Đầu tư hạ tầng Khu chế xuất 1 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại 

Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 như sau: 

1. Điều chỉnh quy mô dự án quy định tại khoản 4, Điều 1 Quyết định số 

255/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh như sau: 
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“4. Quy mô dự án: 

a) Công suất thiết kế: đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật Khu chế 

xuất 1, gồm các phân khu chức năng: Khu các xí nghiệp lắp ráp, chế tạo điện tử, 

công nghệ thông tin; kho bãi, lưu kho, trung chuyển bảo quản và sơ chế hàng 

hóa; khu các xí nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến nông sản, đóng gói bao 

bì; khu trung tâm điều hành dịch vụ, đất giao thông, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật.  

b) Sản phẩm dịch vụ cung cấp: đất có hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư 

xây dựng các cơ sở sản xuất, chế biến (lắp ráp, chế tạo điện tử, công nghệ thông 

tin, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến hàng nông lâm sản, đóng gói bao bì); kho 

bãi, lưu kho, trung chuyển bảo quản và sơ chế hàng hoá. 

c) Quy mô kiến trúc xây dựng: 

- Nhà làm việc Ban quản lý khu chế xuất cao 03 tầng, diện tích xây dựng: 

950 m2;  

- Nhà để xe ô tô, xe máy diện tích xây dựng: 200 m2;  

- San nền cục bộ cho các khu công trình, đối với khu vực không xây dựng 

công trình tuân thủ hiện trạng, tạo hệ thống taluy cây xanh và thống nhất với 

cảnh quan toàn khu. Khớp nối cao độ thiết kế, kết hợp hài hoà giữa khu cũ, khu 

mới để thoát nước tự chảy. Tại các ngã ba, ngã tư được khống chế cao độ hợp 

lý, hướng dốc nền tự chảy về phía các trục đường giao thông; 

- Hệ thống giao thông:  

+ Tuyến đường trục trung tâm nối từ hướng Quốc lộ 1A đến trục đường 

nối đi cửa khẩu Tân Thanh, Đồng Đăng, Hữu Nghị có chỉ giới đường đỏ rộng 

36m, gồm 2 làn đường, mỗi làn đường rộng 10,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 6m, dải 

cây xanh cách ly 3m;  

+ Các tuyến đường trục liên khu dự án có chỉ giới đường đỏ 22,5m trong 

đó mặt đường rộng 10,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 6m; 

+ Các tuyến đường giáp ranh giới dự án có chỉ giới đường đỏ 18,5m trong đó 

mặt đường rộng 10,5m, vỉa hè mặt trong rộng 6m, mặt giáp ranh giới dự án rộng 2m; 

+ Các tuyến đường nội bộ bên trong khu dự án thiết kế đảm bảo việc đi 

lại thuận tiện cho từng khu chức năng, đồng thời tạo ra mối liên quan liên tục 

với các công trình công cộng, bãi đỗ xe, vườn cây. 

- Thoát nước mưa: nước mưa bề mặt được thu bằng các hố ga thu nước bề 

mặt đậy ghi gang đục lỗ. Cống D1200 độ dốc i=0,0009 có khả năng chuyển tải là 

q= 1194 lít/s; vận tốc 1,06 m/s và là cống thoát nước chung cho khu vực nghiên 

cứu;  

- Hệ thống cấp nước: nguồn nước sử dụng nước cấp trong hệ thống của 

thị trấn Đồng Đăng hoặc sử dụng nguồn nước mặt lấy từ Hồ Nà Tâm. Nước thô 

sau khi qua quá trình xử lí được bơm trực tiếp vào trong mạng lưới đường ống 

để cấp nước toàn khu. Hệ thống cấp nước chữa cháy được thiết kế riêng;  

- Hệ thống thoát và xử lý nước thải: hệ thống thoát nước thải của công 

trình được thiết kế cho tất cả các khu vệ sinh. Nước thải ở các khu được thoát 
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theo hai hệ thống riêng biệt, nước thải sau khi qua trạm xử lý được thoát ra 

mạng thoát nước chung;  

- Hệ thống cấp điện: mạng điện chiếu sáng được thiết kế riêng biệt với hệ 

thống cấp điện sinh hoạt và được điều khiển bật, tắt đèn bằng tủ điều khiển tự 

động. Hệ thống chiếu sáng ngoài nhà sử dụng đèn cao áp 220v/150w, cột đèn 

cao 10m;  

- Cây xanh: bao quanh khu đất bố trí thảm cỏ rộng từ 3m đến 6m; cây 

xanh cảnh quan, khoảng cách trồng khoảng 5m/cây”. 

2. Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án quy định tại khoản 5, Điều 1 

Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh như sau: 

“5. Địa điểm thực hiện dự án: các xã: Hồng Phong, Phú Xá huyện Cao 

Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

- Phạm vi ranh giới: phía Bắc giáp Quốc lộ 1B, phía Nam giáp bản Còn 

Bó, xã Phú Xá, phía Đông giáp đường sắt Hà Nội - Hữu Nghị và Khu trung 

chuyển hàng hóa, phía Tây giáp bản Pá Pài và bản Còn Bó;  

- Diện tích sử dụng đất: khoảng 73,63 ha;  

- Hình thức sử dụng đất: thuê đất với Nhà nước.” 

3. Điều chỉnh tổng vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư quy định tại khoản 6, 

Điều 1 Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh như sau: 

“6. Tổng vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư: 

a) Tổng vốn đầu tư: 671 tỷ đồng;  

b) Nguồn vốn đầu tư:  

- Vốn tự có của doanh nghiệp: 390 tỷ đồng, chiếm 58,1% tổng vốn đầu tư;  

- Vốn vay: 281 tỷ đồng, chiếm 41,9% tổng vốn đầu tư.” 

4. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án quy định tại khoản 6, Điều 1 Quyết 

định số 255/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh như sau: 

“6. Tiến độ thực hiện dự án: 

a) Giai đoạn 1: 

- Từ quý II/2018 đến quý II/2022: hoàn thiện các thủ tục pháp lý (về đầu 

tư, xây dựng, môi trường), bồi thường giải phóng mặt bằng 40% diện tích dự án. 

b) Giai đoạn 2: 

- Từ quý III/2022 đến quý IV/2022: hoàn thành bồi thường giải phóng 

mặt bằng 60% diện tích còn lại; 

- Từ quý III/2022 đến quý IV/2023: thi công xây dựng công trình (san lấp 

mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các khu chức năng);  

- Quý I/2024: Hoàn thành đưa dự án vào hoạt động, khai thác.” 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội có trách nhiệm tuân thủ các thủ tục 

về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và các quy định của pháp luật khác có 
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liên quan; báo cáo định kỳ hằng quý, hằng năm về vốn đầu tư, kết quả hoạt động 

đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho 

nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường, các chỉ tiêu chuyên ngành 

theo lĩnh vực hoạt động gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn theo quy định. 

2. Các quy định đối với nhà đầu tư thực hiện dự án: Nhà đầu tư, tổ chức 

kinh tế phải làm thủ tục đăng ký cấp tài khoản sử dụng trên Hệ thống thông tin 

quốc gia về đầu tư theo quy định của pháp luật. 

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

Giao thông vận tải, Tài chính, UBND huyện Cao Lộc 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 những nội dung vượt 

thẩm quyền. 

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 Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh. 

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

Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Trưởng 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Chủ tịch UBND 

huyện Cao Lộc và người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Hóa dầu 

Quân đội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

3. Quyết định này được cấp cho Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội 01 

(một) bản, gửi Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (01) 

một bản và lưu tại UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Kinh tế -Ngân sách (HĐND tỉnh); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng THNC,  

  Trung tâm PVHCC; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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