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Số: 3445 /QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 18 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Chủ trƣơng đầu tƣ Dự án Nhà máy sản xuất thuốc đông dƣợc, thực phẩm
bảo vệ sức khỏe của Công ty cổ phần đông nam dƣợc Hải Dƣơng
---------------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƢƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số
01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư
và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số
2312/BC-SKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2020 và Hồ sơ đề xuất dự án kèm theo
của Công ty cổ phần đông nam dược Hải Dương.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất thuốc
đông dược, thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty cổ phần đông nam dược Hải
Dương, với những nội dung như sau:
1. Nhà đầu tư và thông tin về Nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG
NAM DƢỢC HẢI DƢƠNG, Giấ y chứng nhâ ̣n đăng ký doanh nghiệp công ty
cổ phần, mã số doanh nghiệp: 0801320957, đăng ký lần đầu ngày 13 tháng 4
năm 2020, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 09 tháng 6 năm 2020; cơ quan
cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương. Địa
chỉ trụ sở chính: Số 647 phố Lê Thanh Nghị, phường Lê Thanh Nghị, thành phố
Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Ông NGUYỄN ĐÌNH
LỢI; sinh ngày : 16 tháng 5 năm 1958; dân tô ̣c: Kinh; quố c tich:
̣ Viê ̣t Nam; Căn
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cước công dân số : 030058002546, ngày cấp: 29 tháng 8 năm 2017, nơi cấ p: Cục
Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư. Chức danh: Giám đốc. Nơi đăng ký
hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Số 647 phố Lê Thanh Nghị, phường Lê
Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
2. Tên dự án đầu tư: NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC ĐÔNG DƢỢC,
THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE.
3. Mục tiêu dự án: Sản xuất các loại thuốc đông dược và thực phẩm bảo
vệ sức khỏe phục vụ cho nhu cầu của thị trường.
4. Quy mô dự án:
4.1. Viên nang mềm 132 triệu viên/năm; viên nang cứng 48 triệu
viên/năm; viên nén 26,4 triệu viên/năm; viên sủi 6 triệu viên/năm; gói cốm 6
triệu gói/năm.
4.2. Siro chai 720 nghìn chai/năm; siro ống 6 triệu ống/năm.
4.3. Cao dược liệu 12 tấn/năm.
5. Địa điểm thực hiện dự án: Khu vực xứ đồng ao cá, Khu dân cư Đức
Đại, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
6. Diện tích đất sử dụng: 16.306,0 m2.
7. Hình thức sử dụng đất: Thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho toàn bộ
diện tích đất thực hiện dự án.
8. Tổng vốn đầu tư dự án: 63.398.000.000 VND (Sáu mươi ba tỷ, ba trăm
chín mươi tám triệu đồng); trong đó:
8.1. Vốn tự có của Nhà đầu tư để thực hiện dự án: 25.398.000.000 VND.
8.2. Vốn vay để thực hiện dự án: 38.000.000.000 VND
9. Thời hạn hoạt động của dự án: 30 năm, kể từ ngày quyết định chủ
trương đầu tư.
10. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: Xây dựng hoàn thành và đưa dự án
vào hoạt động trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày Quyết định chủ trương đầu tư.
Điều 2. Các điều kiện đối với Nhà đầu tư thực hiện dự án:
1. Triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng nội dung quy định tại Điều
1 nêu trên; tuân thủ quy định pháp luật về đất đai, xây dựng, môi trường, hoạt
động dược, phòng chống cháy nổ và pháp luật có liên quan trong quá trình triển
khai thực hiện dự án đầu tư; chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà
nước có thẩm quyền.
2. Định kỳ hàng Quý, có trách nhiệm lập báo cáo đánh giá tình hình thực
hiện dự án, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
Điều 3. Thời hạn hiệu lực của quyết định chủ trương đầu tư:
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành đến khi dự án chấm
dứt hoạt động theo quy định của pháp luật.
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Điều 4. Trách nhiệm thi hành:
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Kế hoạch và
Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Cục Thuế tỉnh;
Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc; Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ
phần đông nam dược Hải Dương căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBND thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc);
- CV Văn phòng UBND tỉnh (đ/c Hoàn);
- Lưu: VT, TH, CV. Mạnh (20b).
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