ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 769 /QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 24 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dự án: Đầu tư nhà máy chế biến
mủ cao su Mô Rai của Công ty TNHH MTV cao su ChưMomRay
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật đầu tư năm 2014;
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 Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đẩu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và
báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;
Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000147 do Ủy ban nhân dân tỉnh
Kon Tum cấp lần đầu ngày 29 tháng 5 năm 2014;
Xét hồ sơ xin điều chỉnh dự án Đầu tư nhà máy chế biến mủ cao su Mô Rai
của Công ty TNHH MTV cao su ChưMomRay;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số
228/BC-SKHĐT ngày 15 tháng 7 năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000147 do Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 29 tháng 5 năm 2014; với các nội dung
sau:
1. Điều chỉnh Người đại diện theo pháp luật tại Phần Chứng nhận
Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000147 do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
cấp lần đầu ngày 29 tháng 5 năm 2014.
Chứng nhận: CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯMOMRAY
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6100239378 do phòng Đăng ký
kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 28 tháng
5 năm 2007, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 06 tháng 3 năm 2019.
Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 7, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.
Người đại diện pháp luật: Ông TRẦN XUÂN THỊNH
Sinh ngày: 25/08/1974

Dân tộc: Kinh

Chứng minh nhân dân số: 230787553
Nơi cấp: Công an tỉnh Gia Lai.

Quốc tịch: Việt Nam
Ngày cấp: 11/5/2007

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 120 Lý Thường Kiệt, thị trấn Đăk Đoa,
huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai.
Chổ ở hiện nay: 120 Lý Thường Kiệt, thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa,
tỉnh Gia Lai.
Chức vụ: Tổng Giám đốc.
Số điện thoại: 0913.469062

Mail: hamyrc@gmail.com

2. Điều chỉnh Mục tiêu và quy mô dự án tại Điều 2 Giấy chứng nhận
đầu tư số 38121000147 do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày
29 tháng 5 năm 2014.
- Mục tiêu: Phục vục công tác sơ chế và chế biến mủ cao su tại Công ty
TNHH MTV cao su Chưmomray.
- Quy mô dự án:
+ Giai đoạn 1: Sơ chế mủ thành phẩm SVR10,20, công suất 4.000 tấn/năm.
+ Giai đoạn 2: Chế biến thành mủ thành phẩm SVR10,20 với công suất
4.000 tấn/năm và mủ thành phẩm RSS, công suất 2.000 tấn/năm.
3. Điều chỉnh Tổng vốn đầu tư tại Điều 4 Giấy chứng nhận đầu tư số
38121000147 do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 29 tháng
5 năm 2014.
Tổng vốn đầu tư: 112.104.206.000 đồng (Một trăm mười hai tỷ, một trăm
linh bốn triệu, hai trăm linh sáu nghìn đồng chẵn) Trong đó:
- Giai đoạn 1: 13.687.297.000 đồng, chiếm tỷ lệ 100% vốn góp chủ đầu tư
giai đoạn 1.
- Giai đoạn 2: 98.416.909.000 đồng. Trong đó: Vốn chủ sở hữu
19.943.964.000 đồng, chiếm tỷ lệ khoảng 20 % trên tổng vốn đầu tư giai đoạn 2;
Vốn vay 78.472.945.000 đồng, chiếm tỷ lệ khoảng 80 % trên tổng vốn đầu tư giai
đoạn 2.
4. Điều chỉnh Tiến độ thực hiện dự án tại Điều 6 Giấy chứng nhận đầu
tư số 38121000147 do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 29
tháng 5 năm 2014.
Tiến độ thực hiện dự án:
- Giai đoạn 1: Từ năm 2014-2018. Cụ thể:
+ Thời gian chuẩn bị đầu tư hoàn thiện thủ tục pháp lý: Từ năm 2014 đến
năm 2016.
+ Thời gian đầu tư xây dựng một số hạng mục phục vụ sản xuất giai đoạn 1:
Từ năm 2017 đến năm 2018.
+ Thời gian cán ép mủ đông để vận chuyển đi sơ chế mủ thành phẩm
SVR10,20: Cuối năm 2018.
- Giai đoạn 2: Từ năm 2021-2022. Cụ thể:
2

+ Thời gian đầu tư hoàn thiện hệ thống dây chuyền mủ SVR10,20, RSS: Từ
năm 2021 đến năm 2022.
+ Thời gian chế biến mủ RSS và mủ SVR10,20: Cuối năm 2022.
Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Giấy chứng nhận đầu tư số
38121000147 do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 29 tháng 5 năm
2014.
Điều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng các nội
dung đã cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây
dựng, đất đai, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy
định khác có liên quan.
2. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định
của Luật Đầu tư năm 2014 và Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm
2015 của Chính phủ về giám sát, đánh giá đầu tư.
3. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Công ty TNHH MTV cao su
ChưMomRay và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Đồng thời, chấm dứt hiệu lực
Quyết định chấp thuận giãn tiến độ đầu tư số 530/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5
năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
Điều 5. Quyết định này được lập thành 03 (ba) bản, Công ty TNHH MTV
cao su ChưMomRay được cấp 01 bản; 01 bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và 01
bản lưu tại Ủy ban nhân dân tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường;
Công Thương;
- UBND huyện Ia H’Drai;
- Cục Thuế tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, các PVP;
- Lưu: VT, HTĐT(NQV).
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