
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TLNH QUANG TR! Dc 1p - Tir do - Hnh phiic 

      

SôoAQ  /QD-UBND Quáng Tn, ngàyO tháng 8 nàm 2020 

QUYET DINH  CHU TRIXO'NG DAU Tif 

Can cii' Lut T ch&c chInh quyn ct/a phircrng s 77/2015/QHJ3 ngày 
19/6/2015, 

Can ci Lut dcu tie sc 67/2014/QHJ3 ngày 26/11/2014; 

Can ci Nghj ct/nh 118/2015/ND-CP ngày 12/11/2015 cza ChInh phi quy 
ct/nh chi tiit và hieóng dan thi hành môt so diêu Luát dáu tie, 

Can cz ThOng tie sO' 16/2015/TT-BKHE)T ngày 18/11/2015 cia B5 Ké 
hoçtch vâ Dâu tu' quy ct/nh biêu máu thc hin thi tyc dáu tie và báo cáo hoqt 
d5ng dáu tie tgi Vit Nam, 

Xét Van ban d nghj thrc hin de an ddu tie và h scr kern theo cia C'Ong ly 
TNHH San xuát gO Huy Hoàng n5p ngày 27/3/2020 và ho sc chinh tha, hO sung 
np ngày 30/6/2020; 

Theo d ngh/ cza Giám dóc Sà K hogch và £*u tie tqi Báo cáo thdm ct/nh 
so 335/BC-SKH-DN ngày 29/7/2020. 

QUYET D!NH: 

Chp thun nhà dâu tix: CONG TY TNHH SAN XUAT GO HUY HOANG. 
Giây Chirng nhn däng k kinh doanh s 320070651 do Phông Däng k 

Kinh doanh - Si Kê hoch và Dâu tir tinh Quáng Trj cap lan dâu ngày 
27/02/2020; 

Dja chi tri sâ: Tiêu khu 3, thj trn Ai Tir, huyn Triu Phong, tinh Quâng 
Trj, Vit Nam; 

Diên thoai: 0919 390 228; 

Thông tin v ngu&i diii d4n theophdp !u?it  cüa doanh ngIiip: 
HQ ten: Pham Van Huy; Giói tInh: Nam; Chirc danh: Giám dc; 

Sinh nãm: 11/10/1995; Dan tc: Kinh; Quc tjch: VietNam; 

Chtrng minh nhân dan s6: 197356561; 

Ngày cap: 17/11/20 12; Noi cp: Cong an tinh Quâng Tn; 

Dja chi thucmg trü: Tiu khu 3, thj trn Ai Ti:r, huyn Triu Phong, tinh 
Quang Trj, Vit Nam; 

Ch i hin ti: Tiêu khu 3, thj trn Ai Tir, huyn Triu Phong, tinh Quãng 
Trj, Vit Nam; 
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Diên thoai: 0919 390 228; 

Thirc hin dr an dAu tu vài các ni dung sau: 

Diu 1: Ni dung thy an du tir 
1. Ten dr an: NBA MAY SAN XUAT MQC DAN DJNG - VAN EP 

PHU PHIM 
2. Dja diem: Lô dat so CN5-1 1 thuc Cim cong nghip Dông Ai Tir, huyén 

Triu Phong, tinh Quàng Trj. 
3. Miic tiêu: San xut mc dan diing cOng suât ti'r 200 san phâmlnãm, si:r 

diing 100 ± 150m3  g nguyen 1iu1nam; San xuât van ép phü phirn vOi cOng suât 
15.000 thm!näm, sr diing khoãng 700m3  g/näm. 

STT Myc tiêu hoit dng Ten ngành 
(Ghi ten ngành 

cap 4 theo VSIC) 

Ma ngành theo 
VSIC (Ma ngành 

cap 4) 

1 
San xuAt các san phrn mc 
dan ding; van ép phü phim 

San xut san phm 
khác tir go 

1629 

4. Quy mOdirán: 

4.1. Din tIch dt sr dimg: 4.512m2. 

4.2. San phâm cung cap: Hang mc gia ding ni, ngoi that; Do g ngoài 
tthi: Bàn ghé vuô'n, ghê bang, ghê xêp, ghê xIch du; DO g trong nhà: Bàn gh& 
gkr&ng tü, giá k sách...; Van Cp phü phim. 

4.3. Cong suit thit k: San xut mc dan diing tr 200 san phniInäm, sü 
dung 100 ± 150m3  g nguyen 1iuJnàm; San xut van ép phü phim vâi cong suât 
15.000 tâmlnäm, sCr ding khoãng 700m3  g6/nam. 

4.4. Quy mô kin tthc xây dirng: Cong trInh cAp IV, din tIch xây drng 
70%, chiêu cao cOng trInh tOi da 5m; gm các hing mi1c ciii th: 

STT Hung mile xây dirng Din tIch 

1 Van phOng diu hành 200m2  

2 Nba xuOng san xuAt mc dan diing 700m2  

3 Nhà x.thng Van ép phü phim 900m2  

4 Nliàkho 450m2  

5 Hang m1c phi trg 902m2  

6 San bãi, cay xanh 1 .360m2  
A Tong cyng 2 4.512m 

5. Vn du tll: 
5.1. Tng vn du ttl: 9.226.000.000 dng (Chin t)' hai tram hai mwcri sáu 
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triçu dng),trong do: 

- Chi phi xây 1p: 4.370.000.000 dng; 

- Chi phi may móc, thit bj: 3.856.000.000 dng; 

- Vn luu dng: 1.000.000.000 dong. 

5.2 Ngun von dâu tir: 

- Vn t11 có: 1.850.000.000 dng, chim khoâng 20% tng vn du tu; 

- Vn vay: 7.376.000.000 dng, chim khoãng 80% tng von dâu tu. 

7. Th?yi han  hoat dng cüa dir an: 50 nãm. 

8. Tin d thuc hiên dir an: 

- Tr tháng 6/2020 dn tháng 12/2020: Lp dir an dâu tu xây dwig  và hoàn 
thành các thu tVc  xin thuê dat; 

- Tir tháng 01/202 1 dn tháng 12/2021: Du tu xây dirng cOng trInh theo dir 
an dAu tu duqc cap có thAm quyên phê duyt; 

- Tr tháng 01/2022 dn tháng 04/2022: Lap dt h thông thiêt bj may mOc, 
vn hành thU chuAn bj phiic vii san xuât; 

- Tir tháng 05/2022: Dixa dr an di vào hot dng. 

Diu 2. Các tru dãi dãu tir di v&i dir an: 

Dr an Nba may san xut mc dan diing - Van ép phü phim thirc hin tai 
Ciim cong nghip DOng Ai Tü, huyn Triu Phong, tinh Quãng Trj, thuc ngành 
nghê dc bit iru dâi dâu tu và thirc hin tai  dja bàn có diêu kin kinh t - xã hOi 
khó khan theo quy djnh t?i  Phii hic I ngành ngh ixu dâi du tu và Phii 1ic II 
Danh miic dja bàn uu dãi dâu tu ban hành kern theo Nghj djnh s 118/201 5/ND-
CP ngày 12/11/20 15 cüa ChInh phO quy djnh chi tit và huOng dn thi hành mt 
so diêu cüa Lut dâu tu nãm 2014 nén dircic áp ding mt sO iru dâi nhu sau: 

1. IJu dãi v thuê thu nhp doanh nghip: 

- Ca sO pháp 1: Ap diing quy djnh t?i  Lut thug thu nhp doanh nghip so 
32/2013/QH13 ngày 19/6/2013; Ngh djnh 218/2013/ND-CP ngày 26/12/2013 
cüa ChInh phü v quy djnh chi tit vã hrOng dn thi hành Lut Thu thu nhp 
doanh nghip; 

- Diu kin hr&ng uu dâi: Dr an dAu tu mOi thuc ngành ngh dc bit uu 
dâi và thirc hin tai  dja bàn có diêu kin kinh tê - xä hi khó khän. 

2. u dài ye tin thuê dat: 

- Ca sO pháp 1: Ap ding quy djnh tai  Lutt d.t dai nàrn 2013, Diu 19, 
Nghj djnh 46/20141ND-CP ngày 15/5/20 14 cüa ChInh phü ye quy djnh ye tin 
thuê dat, thuê mt nuOc; 

- Diu kin hithng uu däi: Dir an du tir rnOi thuc ngành ngh dc bit uu 
dâi và thirc hin tai  dja bàn có diêu kin kinh té - xã hi khó khän. 

3. llu däi v thu nhâp khu: 

- Ca sO pháp 1': Ap diing theo quy djnh tai  Lust thus xut kJiu, thu nhp 
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khu s 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 và Nghj djnh s 134/20161ND-CP 
ngày 01/9/2016 ye h..rcng dn thi hành Lut thuê xuât khâu, thuê nhp khâu; 

- Diu kin huông uu dãi: Dr an du tii mOi thuc ngành ngh dc bit ru 
dâi và thirc hin tai dia bàn có diu kiên kinh tê - xa hôi khó khàn. 

Diu 3. Các diu kiin di vol Cong ty TNHH San xut g Huy Hoàng: 

1. Triên khai thirc hin dir an dAu ti.r dung theo quy djnh tai  Diu 1 cia 
Quyêt djnh nay. 

2. Trin khai thirc hin dir an dung tin d cam kt, tuân thu các quy djnh 
cüa pháp 1utt hin hãnh nhi.r: Lut du ttx, Lut bão v môi trlz&ng, Lut dat dai, 
Lut xây dçrng, Lut thu, Lut lam nghip; các quy djnh pháp 1ut khác có lien 
quan và các ki&i tham gia thm djnh cüa các Si, ngành và dla  phuang. 

3. Thu mua g d ch bin có ngun gc hcip pháp, duoc cap chüng chi 
quãn 1 rimg bn vüng theo tiêu chuân Quôc tê (FSC). Trong qua trInh thirc hin 
nhà may, nhà du tu nên tuân thu vâ to chüc thirc hin các quy djnh ye g hcrp 
pháp theo Hip djnh dôi tác tir nguyen ye thirc thi Lu.t lam nghip, quãn trj rirng 
và thuo'ng mi lam san giüa Via Nam và Lien minh Châu Au nhAm nâng cao 
hiu qua ye kinh tê, xà hi, môi tril&ng. 

4. Thirc hin k qu dam bão thirc hin dir an du tu theo quy djnh ti Diu 
27 Nghj djnh 118/2015/ND-CP ngày 12/11/2015 cüa ChInh phü ye vic quy 
djnh chi tiêt và huong dn thi hành mt so Diêu cüa Lut dâu tu. 

5. Thyc hin ch dO báo cáo hot dung du liz theo quy djnh cüa pháp lust 

v dâu tu và pháp 1ut lien quan. 

Diu 4. ThO'i hn hiu h'c cüa quyt djnh chü trtwng du tir: 
1. Quyt djnh chü trtwng du tu có hiu hrc k tr ngày k ban hành cho 

den khi het thai h?n  hot dng cüa Dr an theo quy djnh ti Khoán 7 Diu 1 
Quyet djnh nay. 

2. Quyt djnh chu tri.wng du ti.r sê chm dirt hiu hrc trong tru&ng hçip dir 
an dâu tu châm dirt hot dng theo quy djnh ti Diêu 48 Luât du ti.r 2014. 

Diu 5. Quyt djnh nay duqc 1p thành 03 (ba) bàn g&; 01 (mOt)  ban cp 
cho Cong ty TNHH San xuât g Huy Hoàng; 01 (met)  bàn gui u K ho?ch vã 
Dâu tij và 01(mOt) bàn km tai  UBND tinh Quãng Trj././ 

Noi nhân: 
- Nh,.r Diêu 5 (ban goc); 
- Ch: tjch, các Phó Chü tjch; 
- Các So: CT, XD, Th&MT 
- UBND huyn Triu Phong; 
- Các PVP UBND tinh; 
- Luti: VT, TNT, NNP, CNT. 
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