
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HẢI DƢƠNG 

 

 Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Hải Dương, ngày          tháng   5   năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH  

CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

Dự án đầu tƣ xây dựng nhà máy sản xuất nguyên liệu, phụ liệu  

giầy dép Shun Rong của Công ty TNHH SHUN RONG  

(Cấp lần đầu: ngày 12 tháng  10 năm 2017) 

(Điều chỉnh lần thứ nhất: ngày  27  tháng  5 năm 2022) 

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 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 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 tháng 4 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 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 chủ trương đầu tư số 3120/QĐ-UBND ngày 12 tháng 

10 năm 2017; 

 Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 

862/BC-SKHĐT-KTĐN ngày 24 tháng 5 năm 2022.      

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư “Dự án đầu tư xây dựng 

nhà máy sản xuất nguyên liệu, phụ liệu giầy, dép Shun Rong” của của Công ty 

TNHH SHUN RONG, đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Quyết định chấp thuận 

chủ trương đầu tư số 3120/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 10 năm 2017, với những 

nội dung như sau:  

1. Nội dung điều chỉnh thứ nhất: Mục 3 Điều 1 Mục tiêu và quy mô của dự án 

được điều chỉnh như sau: 

Mục tiêu của dự án: Sản xuất, gia công, mua bán và cung cấp các nguyên phụ 

liệu giầy dép (lót giầy, dán hợp, mũ giầy và mút xốp TPE, EVA) cho các đơn vị sản 

xuất giầy dép trong nước và xuất khẩu. 

Quy mô của dự án: Sản phẩm lót giầy, dán hợp, mũ giầy: 30.000.000 sản 

phẩm/năm; sản phẩm mút xốp TPE, EVA: 3.500.000 sản phẩm/năm. 



 
 

2. Các nội dung khác của Dự án không thay đổi và tiếp tục thực hiện theo 

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 3120/QĐ-UBND do UBND tỉnh 

Hải Dương cấp ngày 12 tháng 10 năm 2017.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Công ty TNHH SHUN RONG: 

- Có trách nhiệm tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo đúng nội dung đã 

được UBND tỉnh chấp thuận; đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, 

xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, phòng chống cháy nổ theo đúng quy 

định của pháp luật. 

- Chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước trong quá trình triển 

khai thực hiện dự án. 

- Định kỳ hàng quý, hàng năm thực hiện báo cáo tình hình thực hiện dự án 

trên Hệ thống thông tin Quốc gia về đầu tư nước ngoài.  

2. UBND huyện Kim Thành: phối hợp với nhà đầu tư, trực tiếp giám sát, 

hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án. 

3. Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và 

Môi trường, Cục thuế tỉnh, Cơ quan PCCC - Công an tỉnh và các sở, ngành có 

liên quan: căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn nhà 

đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư này có hiệu lực kể 

từ ngày 27 tháng 5 năm 2022 và là một bộ phận không tách rời của Quyết định 

chấp thuận chủ trương đầu tư số 3120/QĐ-UBND do UBND tỉnh Hải Dương 

cấp ngày 12 tháng 10 năm 2017.  

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Cục thuế 

tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Kim Thành và người đại diện theo pháp luật của 

Công ty TNHH SHUN RONG căn cứ quyết định thi hành. 

3. Quyết định này được gửi cho Công ty TNHH SHUN RONG và 01 (một) 

bản được lưu tại UBND tỉnh Hải Dương. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- UBND xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành; 

- Lưu: VT, TH-Ph (6b). 

   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

    KT. CHỦ TỊCH 

    PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

    Trần Văn Quân 



 
 

 

  



 
 
 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HẢI DƢƠNG 

 

 Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Hải Dương, ngày        tháng  8  năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

Dự án đầu tƣ Nhà máy sản xuất dây dẫn điện ô tô  

WOOJIN A&T VINA của Nhà đầu tƣ WOOJINQPD CO., LTD  

 

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 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của 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 

1606/BC-SKHĐT-KTĐN ngày 18 tháng 8 năm 2020 và Hồ sơ kèm theo của Nhà 

đầu tư WoojinQPD Co., Ltd.        

QUYẾT ĐỊNH: 

Chấp thuận nhà đầu tư: 

WOOJINQPD CO., LTD; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 124-

87-02227 do Phòng thuế quận Hwaseong, Hàn Quốc cấp ngày 02/08/2010; Địa 

chỉ trụ sở chính: 9-4, Wangnim 1-gil, Bongdam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 

Hàn Quốc.  

Đại diện bởi:  



 
 

Ông JU SEUNGHYUN; Sinh ngày 03/02/1963; Quốc tịch: Hàn Quốc; Hộ 

chiếu số: M46744715 do Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc cấp ngày 

08/11/2011; Địa chỉ thường trú: (Imok-dong), 418-105, Jangan-ro, Jangan-gu, 

Suwon-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc; Chức vụ: Giám đốc. 

Thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:  

Điều 1: Nội dung dự án đầu tƣ 

1.Tên dự án: NHÀ MÁY SẢN XUẤT DÂY DẪN ĐIỆN Ô TÔ WOOJIN 

A&T VINA. 

2. Mục tiêu dự án: Sản xuất và gia công bộ dây dẫn điện trong ô tô. 

3. Quy mô: 70.000.000 sản phẩm/năm.  

4. Địa điểm thực hiện dự án: xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. 

5. Diện tích đất sử dụng: 15.633m
2
. 

6. Tổng vốn đầu tư: 79.092.000.000 VNĐ (Bảy mươi chín tỷ, không trăm chín 

mươi hai triệu đồng Việt Nam), tương đương 3.420.000 USD (Ba triệu, bốn trăm hai 

mươi nghìn đô la Mỹ). Trong đó: 

 Vốn góp để thực hiện dự án: 16.592.000.000 VNĐ (Mười sáu tỷ, năm trăm 

chín mươi hai triệu đồng Việt Nam), tương đương 715.000 USD (Bảy trăm mười  

năm nghìn đô la Mỹ), chiếm 21% vốn đầu tư. 

Giá trị, tỷ lệ và phương thức góp vốn:  

WOOJINQPD CO., LTD góp: 16.592.000.000 VNĐ (Mười sáu tỷ, năm 

trăm chín mươi hai triệu đồng Việt Nam), tương đương 715.000 USD (Bảy trăm 

mười  năm nghìn đô la Mỹ), chiếm 100% vốn góp. 

Góp vốn bằng tiền mặt và máy móc thiết bị trong vòng 18 tháng kể từ ngày 

Quyết định chủ trương đầu tư. 

7. Thời hạn hoạt động: 50 (Năm mươi) năm, kể từ ngày Quyết định chủ 

trương đầu tư. 

8. Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động trong 

vòng 18 tháng kể từ ngày Quyết định chủ trương đầu tư. 

Điều 2. Các yêu cầu, điều kiện đối với hoạt động của dự án 

- Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký cấp tài khoản sử dụng trên Hệ 

thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và thực hiện chế độ báo cáo định 

kỳ theo quy định của pháp luật.  

- Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định hiện hành của 

pháp luật Việt Nam trong quá trình triển khai, thực hiện dự án đầu tư; thưc̣ hiêṇ 

đầu tư xây dựng và đưa dự án vào hoạt động theo đúng nội dung, mục tiêu, quy 

mô dự án được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư; đảm bảo phù hợp với 



 
 

quy hoạch chung và kiến trúc cảnh quan của khu vực; thực hiện và tuân thủ 

nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường; Thực hiện 

nộp tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư và tiền hỗ trợ, phát triển đất trồng 

lúa theo quy định của pháp luật. 

- Trong trường hợp nhà đầu tư không chấp hành các quy định trên, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư lập báo cáo trình UBND tỉnh xem xét thu hồi Quyết định chủ 

trương đầu tư đã cấp cho Dự án. 

Điều 3. Thời hạn hiệu lực của Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ: 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. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

- Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục về 

đất đai, môi trường theo quy định của pháp luật. 

- UBND huyện Tứ Kỳ phối hợp với nhà đầu tư thực hiện công tác bồi 

thường giải phóng mặt bằng; giám sát, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai 

thực hiện dự án. 

- Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Cục thuế tỉnh, 

Cơ quan PCCC - Công an tỉnh và các Sở, ngành có liên quan hướng dẫn nhà đầu 

tư hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, thuế, PCCC, ký quỹ thực hiện dự 

án và tiền hỗ trợ, phát triển đất trồng lúa... theo quy định. 

Điều 5. Trách nhiệm thi hành 

 Chánh văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Kế hoạch và 

Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Công an tỉnh, Cục 

thuế tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ và người đại diện theo pháp luật của 

WOOJINQPD CO., LTD căn cứ quyết định thi hành./.   

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBND xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ; 

- CV VP UBND tỉnh (Đ/c Hoàn); 

- Lưu: VT, TH-Ph (20b). 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

    KT. CHỦ TỊCH 

    PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

 

     Vƣơng Đức Sáng 
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