
1 Trạm xăng dầu Ngọc Điệp
40/GCN-KCN-BV

17/10/2002
DNTN Ngọc Điệp VN Xăng dầu X

2 Nhà máy may xuất khẩu
49221000093

28/02/2008
Cty TNHH May Thiên Kim VN sản xuất các sản phẩm may mặc 2 triệu sp/năm Đang Xây dựng

3
NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GỖ 

CAO CẤP THƯỢNG HẢO

22/GP-KCN-BV

4/6/2004

22/GCNĐC3/49/2

29/6/2015     

9883263636  

16/7/2018

17/01/2020

bà Liao, Tsuei-chen; ông 

Lee, Che-huei; ông Lee, 

Ching-wei; ông Lee, Ching-

yi; bà Chen Hui Fang

Đài Loan

- Sản xuất, gia công hàng mộc gia dụng 

và hàng mỹ nghệ để xuất khẩu và tiêu 

thụ tại thị trường Việt Nam từ nguyên 

liệu gỗ nhập khẩu chính gạch (Ít nhất 

90% sản phẩm của Doanh nghiệp để 

xuất khẩu; số sản phẩm còn lại tiêu thụ 

tại thị trường Việt Nam). 

- Cho thuê văn phòng, nhà xưởng dư 

thừa.

81.000 sản phẩm/năm X 04/06/2049

4
Nhà máy công nghiệp nặng Vina-

Halla

6531703546

ngày 27/10/2016

07/3/2018

Halla Enery & Environment Hàn Quốc

- SX quạt hút công nghiệp bằng thép; 

bình áp lực bằng thép, cần trục bằng 

thép loại 30-100 tấn; máy đốt chất thải 

rắn liên quan đến các SP bằng thép; các 

kết cấu bằng thép dùng cho các thiết bị 

phòng chống ô nhiễm môi trường, xử lý 

nước thải; các kết cấu bằng thép, máy 

móc, thiết bị dùng cho các nhà máy xi 

măng, năng lượng và các nhà máy cán 

thép; nồi hơi

- Cho thuê văn phòng, nhà xưởng

- quạt hút: 85.000tấn/năm

- Bình áp lực:5000 tấn/năm

-Cần Trục:10 cái/năm

-Máy đốt chất thải:2000 tấn/năm

- Kết cấu bằng thép dùng cho các thiết 

bị phòng chống ô nhiễm môi trường: 

5.000 tấn/năm

- Kết cấu bằng thép dùng cho các thiết 

bị xử lý nước thải: 1.000 tấn/năm

- Kết cấu bằng thép, máy móc, thiết bị 

dùng cho các nhà máy xi măng, năng 

lượng và các nhà máy cán thép: 

10.000 tấn/năm

- Nồi hơi: 1.000 tấn/năm

X
40 năm từ 

18/01/2008

5
Nhà máy sản xuất sô-cô-la của 

Công ty TNHH Dobla Châu Á

492022000173   

26/02/2010

492043000173

7/7/2014

11/3/2015

8755580425

27/11/2017

29/10/2020

Công ty Dobla Beheer BV Hà Lan

- Sản xuất sô-cô-la và phụ kiện trang trí 

bánh, kem mặt bánh, cốc sô-cô-la với 

nhiều thành phần khác nhau và mua bán 

các sản phẩm đó. 

- Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền 

nhập khẩu các hàng hóa có mã HS: 

17049020, 17049099, 18062010, 

18063110, 18063210, 18069010, 

18069090 theo quy định của pháp luật 

hiện hành.

2.000 tấn sô-cô-la/năm

Mới cấp GCNĐT

Đang lập thủ tục

đầu tư

38 năm từ 

26/02/2010

6

Nhà máy sản xuất nhôm định 

hình (Công ty TNHH Nhôm Toàn 

Cầu Việt Nam)

(492023000213 

08/8/2011

13/8/2015)

8742625147 

29/6/2018

ông Jacky Cheung (10%); 

ông Wang Tong (90%)
Australia sản xuất nhôm định hình 200.000 tấn/năm X 06/02/1900

Thời hạn 

hoạt động

Đã hoạt 

động
Chủ đầu tư

Quốc tịch nhà 

đầu tư

TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN  ĐẦU TƯ CÒN HIỆU LỰC HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC KCN BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

Mục tiêu Quy mô

Tính đến 15 tháng 6 năm 2021

Nội dung dự án
Số 

GPĐT/GCNĐT/G

CNĐKĐT

TT Thông tin liên lạcTên dự án Chưa hoạt động

1



Thời hạn 

hoạt động

Đã hoạt 

động
Chủ đầu tư

Quốc tịch nhà 

đầu tư Mục tiêu Quy mô

Nội dung dự án
Số 

GPĐT/GCNĐT/G

CNĐKĐT

TT Thông tin liên lạcTên dự án Chưa hoạt động

7 Nhà máy sản xuất bột Oxit sắt

492023000222

05/4/2012

18/4/2014

2174888093

08/10/2018

24/10/2019

EWIC Colors Co.,Ltd 

[40%]; EWIC CO.,Ltd 

[30%]; Ông KIM EUI 

JEONG [30%]

Hàn Quốc

+ Sản xuất bột ôxít sắt, màu vô cơ và 

sơn; cho thuê nhà xưởng dư thừa.

+ Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền 

xuất khẩu, quyền bán buôn (không lập 

cơ sở bán buôn) màu vô cơ, màu hữu 

cơ, hóa chất, phụ gia liên quan đến 

ngành sơn (Không nhập khẩu bột Oxit 

sắt thuộc nhóm chất thải 1* theo quy 

định pháp luật bảo vệ môi trường).

5.000 tấn/năm X 05/04/2062

8
Dự án Công ty TNHH TWINKLE 

Việt Nam

492043000225 

09/5/2012

TWINKLE 

LEATHERWARE 

HOLDING (B.V.I) 

COMPANY LIMITED

British Virgin 

Islands

Sản xuất, gia công vali, túi xách, bìa sổ 

tay, sổ công tác… làm từ da và các vật 

liệu tổng hợp

1.2000.000  sản phẩm/năm

Mới cấp GCNĐT

Đang lập thủ tục

đầu tư

19/02/1900

9

NHÀ MÁY GIA CÔNG, PHỤC 

HỒI VÀ TRÁNG PHỦ TRỤC 

CÁN THÉP, CON LĂN CAO SU 

VÀ LƯỠI CẮT (Cty TNHH 

Court VN)

492043000234

21/9/2012

5413861057

12/6/2017

TAIWAN COURT 

(SAMOA) CO.,LTD
Samoa

Gia công, phục hồi và tráng phủ trục 

cán thép ( có công đoạn mạ Crôm); gia 

công con lăn cao su và lưỡi cắt

Cho thuê văn phòng, nhà xưởng dư thừa

Gia công, tráng phủ và 

phục hồi trục cán thép: 50.000 tấn 

sp/năm.Gia công trục cao su: 10.000 

tấn sp/năm.Gia công lưỡi cắt: 1.000 

tấn sp/năm.

50 năm từ 21/9/2012

10
Nhà máy pha chế các sản phẩm 

dầu nhớt

3502309823-KD

25/10/2016

2146723118

03/6/2016

28/7/2020

SHL CO., LTD [93.35%]; 

Bà OH JONG SHIN 

[4.32%]; Ông KANG 

HYUNG JIN [2.33%]

Ông Suk Hyun Bang 84-

254-3876287; Email: 

shbang70@shl.or.kr; chức 

vụ: Giám đốc

Hàn Quốc

Sản xuất, pha chế các sản phẩm dầu nhớt

Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền xuất 

khẩu và quyền phân phối bán buôn 

(không thành lập cơ sở bán buôn) và 

quyền phân phối bán lẻ (không thành 

lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa có mã 

HS: 27101920; 27101943; 27101944; 

28112290; 28151100; 29011000; 

29023000; 29032200; 29051100; 

29051200; 29053100; 29053200; 

29141200; 29213000; 32141000; 

34022093; 34029019; 38170000; 

35069900; 38119010; 38170000; 

38231100; 38237090; 38247800; 

38249099; 39100090; 40101900; 

84131900; 84141000; 84798210; 

85366999 theo quy định pháp luật; 

ngoại trừ một số hàng hóa có mã HS 

2710, cụ thể:

+ Công ty không được thực hiện quyền 

nhập khẩu các hàng hóa có mã HS 

thuộc phân nhóm 2710 được quy định 

cụ thể tại Phụ lục 2 Thông tư số 

34/2013/TT-BCT;

+ Công ty không được thực hiện quyền 

phân phối đối với hàng hóa là dầu thô 

và dầu đã qua chế biến theo quy định tại 

Phụ lục 3 Thông tư số 34/2013/TT-BCT.

30.000 tấn sản phẩm/năm X 03/06/2062

2



Thời hạn 

hoạt động

Đã hoạt 

động
Chủ đầu tư

Quốc tịch nhà 

đầu tư Mục tiêu Quy mô

Nội dung dự án
Số 

GPĐT/GCNĐT/G

CNĐKĐT

TT Thông tin liên lạcTên dự án Chưa hoạt động

11
Nhà máy sản xuất giàn giáo - 

coppha và kết cấu thép

Báo cáo thực hiện 

dự án đầu tư đến 

BQL ngày 

28/12/2016

8363746232

01/9/2017

Công ty CP Cơ Khí Võ 

Đình

Ông Võ Trí Dũng

0913801119

Email: 

dung67vo@yahoo.com; 

chức vụ: Chủ tịch Hội đồng 

Quản trị

Fax: 0862920195

VN SX giàn giáo - coppha và kết cấu thép 15.000 tấn/năm 45 năm từ 01/9/2017

12
NHÀ MÁY GIA CÔNG, SỬA 

CHỮA, PHỤC HỒI CƠ KHÍ

4395324575

  28/9/2017   

5/7/2018

ENLIYA CO., LTD Marshall

Gia công, sửa chữa, phục hồi cơ khí, 

trục cán thép, trục lăn, cấu kiện và các 

bộ phận của máy móc, thiết bị, con lăn 

cao su và lưỡi cắt để phục vụ ngành 

công nghiệp thép và ngành công nghiệp 

sản xuất khác

240 tấn sản phẩm/năm 10 năm từ 28/9/2017

13
NHÀ MÁY GIA CÔNG KIM 

LOẠI

2181286881

09/10/2017  

26/10/2020

YOUNGNAM HEAVY 

IND CO., LTD
Hàn Quốc

- Sản xuất, gia công máy phát điện và 

mô-tơ.

- Sản xuất, gia công các bộ phận cơ khí 

của máy bơm; các bộ phận cơ khí của 

tua bin gió (như hệ thống làm mát, họng 

hút gió, hộp khóa điều khiển.v.v); các 

bộ phận kết cấu, khung, sườn cơ khí, 

các sản phẩm cơ khí liên quan...; các bộ 

phận cơ khí của tàu biển như lan can, 

tay vịn, cầu thang...

6.000 tấn sản phẩm/năm X 09/10/2062

14

NHÀ MÁY SẢN XUẤT 

NGUYÊN LIỆU CHO NGÀNH 

GẠCH MEN

4327091376

01/11/2017

Ông THÁI QUỐC DUY 

(VN 36.5%); Ông Chen, 

Zhiming (Trung Quốc 

41%); Ông CHEN, 

WENJUN (Trung Quốc 

10%); Ông Văn Ngọc Đức 

(VN 12.5%)

Trung Quốc
Sản xuất nguyên liệu cho ngành gạch 

men
66.000 tấn/năm

45 năm từ 

01/11/2017

15
NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH 

ỐP LÁT GỐM SỨ GRANITE

8407435581

29/01/2018

Ông TRẦN HIỂN PHONG 

(VN 95.87%); Ông 

HUỲNH VỆ QUÂN (VN 

3.64%); Ông NGUYỄN 

VIỆT HÙNG (VN 0.49%)

VN

Sản xuất các loại gạch ốp lát từ đất sét, 

bao gồm các công đoạn in trên các sản 

phẩm do Công ty sản xuất

22,5 triệu m2 /năm
45 năm từ 

29/01/2018

16

NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẬT 

LIỆU NHỰA POLYESTER 

RESIN LỎNG KHÔNG NO

4326621292

29/01/2018

09/3/2020

Ông KUNG SHU HUNG Hong Kong

- Sản xuất bao nhựa bọc trái cây.

- Sản xuất vật liệu nhựa Polyester resin 

lỏng không no.

- Sản xuất bao nhựa bọc trái cây; công 

suất: 6.000 tấn/năm

- Sản xuất vật liệu nhựa Polyester 

resin lỏng không no: công suất 18.000 

tấn/năm

X 29/01/2062

17 Công ty TNHH DLHI Việt Nam

4353659166

19/4/2018

30/9/2019

DLHI CO., LTD Hàn Quốc

- Sản xuất các cấu kiện kim loại. Chi 

tiết: Sản xuất khung vỏ bọc cho lò hơi 

thu hồi nhiệt.

- Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc 

xếp. Chi tiết: Sản xuất khung nâng và 

khung vận chuyển cho lò hơi thu hồi 

nhiệt.

08 sản phẩm /năm (tương đương 

9.120 tấn sản phẩm /năm)
X 19/04/2062

3



Thời hạn 

hoạt động

Đã hoạt 

động
Chủ đầu tư

Quốc tịch nhà 

đầu tư Mục tiêu Quy mô

Nội dung dự án
Số 

GPĐT/GCNĐT/G

CNĐKĐT

TT Thông tin liên lạcTên dự án Chưa hoạt động

18
Nhà máy sản xuất linh kiện ô tô, 

xe máy, động cơ máy móc 

1032865051  

15/10/2018

15/10/2019

JS TECH CO., LTD

Ông YANG HEE WON 

0908842762; email: 

jstechvina@gmail.com; 

chức vụ: Chủ tịch

Hàn Quốc

Sản xuất, gia công bộ phận truyền động 

bánh răng, trục ô tô, xe máy, động cơ 

máy móc (bao gồm các công đoạn rèn, 

xử lý nhiệt, đúc khuôn, nhúng chất bôi 

trơn...);

Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập 

khẩu, quyền phân phối bán buôn (không 

thành lập cơ sở bán buôn) hàng hóa có 

mã HS: 8480;

Cho thuê nhà xưởng dư thừa phù hợp 

với mục tiêu dự án; Trường hợp cho 

thuê nhà xưởng không phù hợp với mục 

tiêu dự án phải hoàn chỉnh thủ tục pháp 

lý về bảo vệ môi trường (DTM hoặc kế 

hoạch bảo vệ môi trường).

+ Sản phẩm rèn bánh răng và khuôn 

đúc, trục: 2.000 tấn/năm 

+ Xử lý nhiệt: 3.000 tấn/năm; Gia 

công xử lý nhiệt sản phẩm: 7.000 

tấn/năm 

  + Khuôn mẫu: 10 tấn/năm;

  + Sản xuất nhúng chất bôi trơn sản 

phẩm: 3.000 tấn/năm; gia công nhúng 

chất bôi trơn sản phẩm 5.000 tấn/năm

X 15/10/2062

19
Đường ống cấp khí cho khu vực 

Khu Công nghiệp Mỹ Xuân B1

2350240013

11/02/2019

25/11/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ DẦU KHÍ 

VIỆT NAM

số Tầng 6, Tòa Nhà ACB 

số 111 Đường Hoàng Hoa 

Thám, phường 2, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu

Ông VŨ HOÀNG HÀ

0988.010.982; chức vụ: 

Chủ tịch Hội đồng quản trị

VN

Cung cấp khí tự nhiên phục vụ sản xuất 

cho các KCN Mỹ Xuân B1 – Conac, 

KCN Mỹ Xuân B1 – Tiến Hùng, KCN 

Mỹ Xuân B1 – Đại Dương

300.000 m3/ ngày – đêm X 11/02/2049

20

NHÀ MÁY SẢN XUẤT LINH 

KIỆN ĐIỆN TỬ SANGSHIN 

VIỆT NAM

3232016037

03/10/2019

16/10/2020

SANGSHIN ELECOM 

CO., LTD

Ông CHANG JAI HUNK

+82-44-865-9000; email: 

cjh119@sangshinnec.com; 

chức vụ: Giám đốc nội bộ

Hàn Quốc

Sản xuất linh kiện điện tử (mã ngành: 

2610; CPC 884+885). Không được xi 

mạ tại dự án.

53.300.000 sản phẩm/năm X 03/10/2052

21

Dự án Nhà máy nghiên cứu phát 

triển và sản xuất túi nhựa PE và 

màng nhựa PET lõi xốp

3278210737

16/3/2020

13/01/2021

Công ty TNHH Moorim 

Vina

SGR. O1-07.27, tầng 7, 

Saigon Royal, Số 34-35, 

đường Bến Vân Đồn, P.12, 

Quận 4, TP.HCM

Ông KWAK SUK JIN

0899525959; email: 

sjkwak@moorims.com ; 

chức vụ: Giám đốc

Hàn Quốc

- Sản xuất Nghiên cứu phát triển và sản 

xuất túi nhựa PE và màng nhựa PET lõi 

xốp.

-Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền 

nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn 

(không thành lập cơ sở bán buôn) các 

hàng hóa: màng nhựa PET lõi xốp, Hạt 

nhựa PE, Hạt nhựa chống tĩnh điện, Túi 

PE chống tĩnh điện.

- Túi PE chống tĩnh điện cho thiết bị 

điện tử, chất bán dẫn: 1.000.000 

túi/năm tương đương 700 tấn/năm.

- Màng nhựa PET lõi xốp: 5.000.000 

cái/năm tương đương 200 tấn/năm.

X 31/10/2062

22
NHÀ MÁY KẾT CẤU THÉP QH 

PLUS

8181272171

22/4/2020

28/7/2020

CÔNG TY TNHH KẾT 

CẤU THÉP QH PLUS

Khu công nghiệp Mỹ Xuân 

B1

Bà Nguyễn Thị Tuyết Thư 

028.3899.4089; email: 

qhpa@qhplus.com; chức 

vụ: Giám đốc

VN
Thiết kế, gia công và lắp ráp các sản 

phẩm kết cấu thép
42.000 tấn sản phẩm/năm X 29/07/2048

23

Dự án Nhà máy Daeyuong EP 

Vina sản xuất, gia công và lắp ráp 

linh kiện điện tử

9915504767

24/6/2020

18/01/2021

Công ty TNHH 

DAEYOUNG EP VINA 

Số 63 Lò Lu, Phường 

Trường Thạnh, Quận 9, TP. 

HCM

Ông KIM DONG HWAN 

0938.287.810; Email: 

kdh0226@dyelc93.com; 

chức vụ: Tổng Giám đốc

Hàn Quốc

- Sản xuất, gia công, lắp ráp linh kiện 

điện tử (Mã ngành VSIC 2610);

- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, 

viễn thông mã Mã ngành VSIC 4652 ( 

CPC 622). 

- Sản phẩm 1: Cuộn cảm (Coil) 

40.000.000 cái/năm (120 tấn/năm)

- Sản phẩm 2: Biến áp  (Trans) 

40.000.000 cái/năm (1.800 tấn/năm) 

- Sản phẩm 3: Lắp ráp bảng mạch in 

(PBA) 5.000.000 cái/năm (2.000 

tấn/năm).

- Sản phẩm 4: Vỏ nhựa thiết bị điện tử 

(Injection) 9.900.000 cái/năm (600 

X 31/10/2062
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Sản xuất điện tử toàn cầu của 

công ty TNHH NOVAS EZ Việt 

Nam

6540373338

18/8/2020

05/01/2021

CÔNG TY TNHH NOVAS 

EZ VIỆT NAM

Nhà xưởng T-2.3, Lô I-15, 

đường D12, Khu Công 

nghệ cao - Phường Tăng 

Nhơn Phú B - Quận 9 - TP 

Hồ Chí Minh

Ông JANG JAE HYUN 

0971 820 110; email: 

Jay@novasez.com.; chức 

vụ: Tổng Giám đốc

Hàn Quốc

- Sản xuất, gia công, lắp ráp linh kiện 

điện tử 

- Sản xuất, lắp ráp thiết bị y tế để kiểm 

tra lượng đường trong máu (thiết bị 

hoàn chỉnh)

- Bảng mạch điều khiển điện tử chính 

cho: Các thiết bị gia dụng kỹ thuật số 

như tủ lạnh, ti vi, máy giặt, máy làm 

sạch không khí, máy sấy,...; Mô-đun 

đèn LED cho thiết bị chiếu sáng bên 

ngoài: 8.000.000 sản phẩm/ năm.

- Thiết bị để kiểm tra lượng đường 

trong máu (sản phẩm hoàn chỉnh): 

2.000.000 sản phẩm/ năm.

X 09/10/2062
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NHÀ MÁY SẢN XUẤT TÚI 

NHỰA PE CHỐNG TĨNH ĐIỆN

7625771404

02/3/2021

CÔNG TY TNHH 

MOORIM TECH VINA

Khu Công nghiệp Mỹ Xuân 

B1-Conac

Ông Kwak Suk Jin

0899525959; email: 

sjkwak@twohchem.com; 

chức vụ: Giám đốc

Hàn Quốc
Sản xuất túi nhựa PE chống tĩnh điện 

cho thiết bị điện tử, chất bán dẫn

1.000.000 túi/năm(tương đương 700 

tấn/năm)
X 31/10/2062
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