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NHÀ MÁY SẢN XUẤT – 

CÔNG TY TNHH CHẤT 

LƯỢNG TOÀN CẦU SUPERIOR

492041000165

22/9/2009

27/11/2014

3222245471

05/6/2019

SUPERIOR QUALITY 

WORLDWIDE INC.
Samoa Sản xuất giày lưu hóa 3.000.000 đôi/năm X 22/09/2056

2 Nhà máy sản xuất Tôn Vạn Thành

492031000187 

30/8/2010

06/8/2013

3515115346

11/5/2020

Công ty CP Thép Vạn 

Thành [50%]; Ông Phạm 

Văn Xiếu [25.33%]; Bà 

Phạm Thị Thúy Phương 

[24.67%]

VN

- Sản xuất tôn sơn màu, tôn tráng phủ 

nhôm/kẽm công suất 180.000 tấn/năm.

- Cho thuê nhà xưởng dư thừa.

Sản xuất tôn sơn màu, tôn tráng phủ 

nhôm/kẽm công suất 180.000 tấn/năm
X 30/08/2056

3

Nhà máy sản xuất vật liệu xây 

dựng, nội thất và bao bì Phương 

Đông (Công ty TNHH Sản xuất 

và Thương mại Phương Đông)

492041000228 

06/9/2013 

(11/7/2012)

01 cá nhân trong nước VN

Sản xuất, gia công các sản phẩm bằng 

kim loại; SX bao bì bằng giấy, bìa ; SX 

sản phẩm khác từ plastic; SX vật liệu 

XD; SX các sp từ gỗ 

Sản xuất, gia công các sản phẩm bằng 

kim loại (21.000 tấn sp/năm); SX bao 

bì bằng giấy, bìa (20.000 tấn sp/năm); 

SX sản phẩm khác từ plastic (22.500 

tấn sp/năm); SX vật liệu XD (200.000 

tấn sp/năm); SX các sp từ gỗ (30.000 

sp/năm

4 Công ty TNHH Vũ Chân

492043000202

04/01/2011

8752072163

30/10/2017

23/3/2021

Italon Group Co.,Ltd Seychelles
Sx các sp sợi gồm: sợi xoắn Oxy (ATY), 

sợi tăng độ đàn hồi (DTY) và sợi nylon
14.000 tấn sản phẩm/năm

46 năm từ 

04/01/2011

5 Dự án Trung tâm thép Vina

492043000203

04/01/2011

24/6/2015

11/11/2019

5404131145

21/4/2020

Công ty TNHH Tái Chế 

Nhôm Vina Ogawa

trinh.nguyen@vinasteelcent

er.com.vn
Nhật

- Gia công cắt, tạo hình thép cuộn và 

thép tấm.

- Thực hiện quyền nhập khẩu và quyền 

phân phối bán buôn, bán lẻ (không 

thành lập cơ sở bán buôn, không thành 

lập cơ sở bán lẻ) các mặt hàng có mã 

HS: 720810; 720836; 720837; 720838; 

720839; 720840; 720851; 720852; 

720853; 720854; 721610; 721650; 

722530, 722540, 722550 theo quy định 

của pháp luật Việt Nam.

- Thực hiện quyền mua trong nước để 

phân phối các mặt hàng có mã HS 

721049; 721061; 721070; 721114; 

721119; 721230; 721420, 721610, 

721621, 721633, 730630 theo quy định 

của pháp luật Việt Nam.

- Cho thuê văn phòng, nhà xưởng dư 

thừa.

Gia công cắt, tạo hình thép cuộn và 

thép tấm, công suất: 100.000 tấn/năm
X 04/01/2057

6 Nhà máy dệt Tah Tong Việt Nam

492043000249

14/5/2013

5426615756

24/12/2015

12/7/2019

Rosegate Holding Corp

Ông Chen, Chien-Choan; 

email: 

phan@tahtong.com.vn; 

chức vụ: Tổng Giám đốc 

886-2-27522244

British Virgin 

Islands

Sản xuất sợi tự nhiên; sợi tổng hợp và 

dệt vải các loại
15.000 tấn sản phẩm/năm X 14/05/2056

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

Chuyển địa điểm từ 

KCN B1 Đại Dương sang B1 Tiến Hùng, thuê nhà 

xưởng của Cty CP Tôn Vạn Thành

1
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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
CÔNG TY TNHH CJ FOODS 

VIỆT NAM

492022000253

20/9/2013

30/6/2015

2130702882

01/11/2017

21/9/2020

CJ Cheiljedang Corporation Hàn Quốc

- Sản xuất bột mì và bột trộn sẵn. 

- Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền 

nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn 

(không lập cơ sở bán buôn) các hàng 

hóa có mã HS 1101, 1108, 100199, 

1102, 2204; 2206; 2208; 2209  theo quy 

định của pháp luật.

220.000 tấn sản phẩm/năm X 20/09/2056

8
Nhà máy sản xuất sơ mi rơ mooc 

Đức Hùng

492023000277

15/6/2015

2711221807

21/11/2016

22/10/2020

Công ty TNHH Vận tải 

Minh Phong Toppro  

Tổ 4, Trần Hưng Đạo, 

phường Phú Mỹ, thị xã Phú 

Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bà NGUYỄN HOÀNG 

PHƯỢNG 064.38760948; 

email: 

thoainguyen76244@yahoo.c

om; Giám đốc.

VN

- Sản xuất, gia công, sửa chữa và bảo 

dưỡng các loại khung giàn kéo, thiết bị 

sơ mi rơ mooc.

- Gia công cán, kéo,  định hình kim loại.

- Cho thuê nhà xưởng.

 - Sản xuất, gia công, sửa chữa và bảo 

dưỡng các loại khung giàn kéo, thiết 

bị sơ mi rơ mooc, quy mô công suất 

480 chiếc sơ mi rơ mooc các loại/năm.

- Gia công cán, kéo,  định hình kim 

loại 4.800 tấn sản phẩm/năm

X 15/06/2056

9
Nhà máy sản xuất tái chế nhôm 

từ nhôm phế liệu, bột nhôm

8718387186

21/10/2015

08/3/2021

Ogawa Aluminium 

Industries Co., Ltd
Nhật

- Sản xuất tái chế nhôm từ nhôm phế 

liệu, bột nhôm.

- Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền 

nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn 

(không thành lập cơ sở bán buôn) các 

mặt hàng có mã HS: 2804.61.00, 

2804.69.00, 2818.20.00, 2818.30.00, 

3910.00.20, 3910.00.90.

12.000 tấn/năm X 30/09/2030

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

10
Nhà máy sản xuất nguyên liệu 

thức ăn chăn nuôi toàn cầu

3286440860

14/01/2016

07/10/2020

CJ Cheiljedang Corporation Hàn Quốc

1.Sản xuất và tiêu thụ nguyên liệu thức 

ăn chăn nuôi toàn cầu.

2.Thực hiện quyền nhập khẩu cho Xirô 

Fructoza ngô (Mật bắp) 55% có mã HS 

17026020 dùng trong thực phẩm để làm 

phụ liệu dùng trong sản xuất thức ăn 

chăn nuôi theo quy định pháp luật.

3.Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền 

nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn 

(không lập cơ sở bán buôn) nguyên liệu 

thức ăn chăn nuôi, thủy sản có mã HS 

2304 theo quy định pháp luật.

4.Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền 

nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn 

(không lập cơ sở bán buôn) nguyên liệu 

và phụ gia thực phẩm; nguyên liệu và 

phụ gia thức ăn chăn, thủy sản nuôi có 

mã HS 2922; 2930; 2933; 2934 theo quy 

định pháp luật

5.Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền 

nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn 

(không lập cơ sở bán buôn) nguyên liệu 

và phụ gia thực phẩm; nguyên liệu và 

phụ gia thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy 

sản có mã HS 2924, 2925, 2106 theo 

quy định pháp luật. 

6.Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền 

nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn 

(không lập cơ sở bán buôn) nguyên liệu 

thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thực 

phẩm có mã HS 2309.90 theo quy định 

pháp luật.

7.Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền 

nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn 

(không lập cơ sở bán buôn) các loại 

30.000 tấn/năm X 14/01/2056

11 Công ty TNHH Pavonine Vina 

2101262118 

04/4/2016

25/8/2020

PAVONINE ASIA 

PTE.LTD
Singapore

- Sản xuất linh kiện điện tử, điện lạnh 

và gia dụng.

- Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền 

phân phối bán buôn các hàng hóa có mã 

HS: 39199099, 39191099, 85051100, 

35061000 và 85299099.

2.000.000 sản phẩm/năm X 18/5/2056

12

NHÀ XƯỞNG THIẾT KẾ VÀ 

GIA CÔNG CÁC SẢN PHẨM 

MAY MẶC

4305233667

14/6/2016

CÔNG TY TNHH E-TOP 

VIỆT NAM
Cayman Islands

Thiết kế và gia công các sản phẩm may 

mặc. Tiêu thụ: chính phẩm, thứ phẩm 

của hàng quần áo, nguyên liệu dư.

12.960.000 sản phẩm/năm 09/02/1900

13
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC 

SẢN PHẨM NHỰA

9806161177

21/12/2016
Ông WANG FU SHAN Trung Quốc

Sản xuất các sản phẩm nhựa, các phụ 

kiện nhựa của thiết bị y tế, chế tạo 

khuôn nhựa, gia công máy móc

- Sản phẩm nhựa, các phụ kiện nhựa 

của thiết bị y tế, chế tạo khuôn nhựa: 

44 triệu sản phẩm/năm; 

- Gia công máy móc: 01 triệu sản 

phẩm/năm

40 năm kể từ 

21/12/2016

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 
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CNĐKĐT
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14

NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC 

SẢN PHẨM LƯỚI NHỰA VÀ 

SỢI CÁC LOẠI

3270056878

02/10/2017

29/12/2020

SE HUNG CO., LTD Hàn Quốc

- Sản xuất các sản phẩm lưới nhựa dùng 

trong nuôi trồng thủy sản và nông 

nghiệp.

- Sản xuất sợi các loại (không bao gồm 

công đoạn nhuộm).

- Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền 

nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn 

(không thành lập cơ sở buôn bán) các 

hàng hóa nhựa, sợi, vải có mã HS 5402, 

5404, 5509, 5604, 5607, 5608, 5902, 

5903, 3907, 6310 theo quy định của 

pháp luật Việt Nam.

2.850 tấn sản phẩm/ năm 02/10/2056

15

NHÀ MÁY SẢN XUẤT HỖN 

HỢP ĐƯỜNG VÀ NHÀ MÁY 

SẢN XUẤT HƯƠNG LIỆU

8705090303

02/4/2018

23/6/2020

CJ CHEILJEDANG 

CORPORATION

330, Dongho-ro, Jung-gu, 

Seoul, Hàn Quốc

Ông KANG SIN HO

82-2-6740-1114; Email: 

webmaster@cj.net; chức 

vụ: Giám đốc điều hành

Hàn Quốc

- Sản xuất hỗn hợp đường. 

- Sản xuất hương liệu.

- Sản xuất sữa trộn – sản xuất cacao 

trộn- sản xuất muối trộn.

- Sản xuất bột gạo.

- Sản xuất hỗn hợp đường: sản lượng 

17.000 tấn sản phẩm/ năm.

- Sản xuất hương liệu: sản lượng 

4.000 tấn sản phẩm/năm.

- Sản xuất sữa trộn – sản xuất cacao 

trộn- sản xuất muối trộn: sản lượng 

15.000 tấn sản phẩm/năm

- Sản xuất bột gạo: sản lượng 8.000 

tấn sản phẩm/năm.

X 02/04/2056

16
NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH 

SAMSHIN

3228027722

04/4/2018

Công ty trách nhiệm hữu 

hạn Samshin

đường số 2, Khu công 

nghiệp Nhơn Trạch 3, xã 

Long Thọ, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai

Hàn Quốc

- Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình 

kim loại : sản xuất máy móc, thiết bị 

cho ngành công nghiệp sản xuất sắt, 

thép, gang và các loại kim loại khác.

- Sản xuất máy luyện kim.

- Sản xuất máy chuyên dụng khác: sản 

xuất máy móc, thiết bị cho ngành sản 

xuất hóa chất, ngành sản xuất phân bón, 

đóng than, hệ thống xử lý nguyên liệu 

thô.

- Sản xuất các cấu kiện kim loại.

960 tấn sản phẩm/ năm 18/5/2056

17

NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIA 

CÔNG SẮT THÉP VÀ KIM 

LOẠI

9880466622

12/6/2018

06/12/2019

JIN SHENG 

INVESTMENT CO., LTD
Samoa

- Gia công cắt, chặt vật liệu sắt thép.

- Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền 

nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn 

(không thành lập cơ sở bán buôn) các 

hàng hoá sắt, thép có mã HS gồm: 7206, 

7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 

7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7218, 

7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7224, 

7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7301, 

7302, 73.03, 7304, 7305, 7306, 7307, 

7308, 7309, 7310, 7317, 7318, 7325, 

7326, 7409, 7411, 7412, 7505, 7506, 

7507, 7606, 7608, 7609 theo quy định 

của pháp luật Việt Nam.

- Cho thuê nhà xưởng, kho bãi dư thừa.

40.000 tấn/năm 12/06/2056
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18

nhà máy sản xuất các sản phẩm 

nhựa và khuôn mẫu cơ khí các 

loại  

7850383157  

7/8/2018

17/11/2020

Công ty TNHH Phương Vi 

9D/4A khu phố Bình Đáng, 

phường Bình Hòa, thị xã 

Thuận An, tỉnh Bình Dương

Ông ĐÀO MINH NGỌC

0903.051.661; email: 

ngoc.daominh@phuongvi.n

et; chức vụ: Giám đốc

VN

- Sản xuất các sản phẩm nhựa như ABS, 

HDPE, PP, PET.

'- Sản xuất khuôn mẫu cơ khí các loại.

- Khuôn mẫu cơ khí các loại: 200-300 

khuôn/ năm tương đương 60 tấn/năm.

'- Các sản phẩm nhựa (ABS, HDPE, 

PP, PET) : 200 tấn/năm.

X 07/08/2056

19
CÔNG TY TNHH HANYUNG 

VINA

3235737137

12/9/2018

22/12/2020

HANYUNG ALCOBIS 

CO., LTD

điện thoại: +82-61-332-

1031
Hàn Quốc

- Sản xuất, gia công các loại sản phẩm 

làm từ nhôm; 

- Sản xuất dàn ngưng tụ, dàn lạnh đông 

cho tủ lạnh;

- Sản xuất, gia công lắp ráp máy hút bụi 

(Không thực hiện xi mạ).

- Sản xuất, gia công lắp ráp máy Sấy tóc.

- Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền 

nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn 

(không thành lập cơ sở bán buôn) các 

hàng hóa linh kiện điện tử có mã HS 

gồm 8418; 8508, 8516 theo quy định 

của pháp luật Việt Nam.

- Sản xuất, gia công các loại sản phẩm 

làm từ nhôm: 1.000 tấn/năm.

- Sản xuất dàn ngưng tụ, dàn lạnh 

đông cho tủ lạnh: 1.600.000 cái/năm.

- Sản xuất, gia công lắp ráp máy hút 

bụi: 100.000 cái/năm

- Sản xuất, gia công lắp ráp máy Sấy 

tóc: 100.000 cái/năm

X 12/09/2056

20

NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIA 

CÔNG SẮT THÉP VÀ KIM 

LOẠI.

7637352849  

3/10/2018

28/8/2020

AFFLUENT REWARDS 

LIMITED [Seychelles 

25%]; SHANG KAI 

STEEL CO.LTD [Samoa 

75%]

Samoa

Gia công cắt, chặt vật liệu sắt thép.

Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập 

khẩu, quyền phân phối bán buôn (không 

thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hoá 

sắt, thép có mã HS: 7206, 7207, 

7208,7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 

7214, 7215, 7216, 7217, 7218, 7219, 

7220, 7221, 7222, 7223, 7224, 7225, 

7226, 7227, 7228, 7229, 7301, 7302, 

7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 

7309, 7310, 7317, 7318, 7325, 7326, 

7409, 7411, 7412, 7505, 7506, 7507, 

7606, 7608, 7609 theo quy định của 

pháp luật Việt Nam.

20.000 tấn/năm. X 03/10/2056

21
XƯỞNG GIA CÔNG DÁN PHỦ 

BỀ MẶT GỖ BP, MDF

 6536748289 

12/11/2018

08/5/2020

CÔNG TY TNHH ĐẠI 

KHÔNG GIAN

Khu công nghiệp Mỹ Xuân 

B1 Tiến Hùng

Ông PARK CHANICK 

0907878747; email: 

thuykieu41@gmail.com; 

Chức vụ: Giám đốc

Hàn Quốc
Gia Công dán phủ bề mặt gỗ MDF, BP 

từ giấy hoặc VINYL

48.000 sản phẩm/năm, tương đương 

khoảng 1.728 tấn/năm
12/11/2056

22
Nhà máy sản xuất, chế biến dăm 

gỗ xuất khẩu 

1018041134

24/12/2018

21/10/2019

Mihaud Vietnam Pte.Ltd 

[Singapore 75%]; Công ty 

TNHH Cát Phú Mỹ Xuân 

[VN 25%]

Singapore Sản xuất, chế biến dăm gỗ xuất khẩu 300.000 tấn sản phẩm/năm X 24/12/2056
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23

DỰ ÁN SẢN XUẤT VỎ LON 

VÀ LON HOÀN THIỆN ĐỐI 

VỚI CÁC LON GIẢI KHÁT 

BẰNG NHÔM

2122586721

04/6/2019

24/5/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN 

HANACANS

KCN Hanaka, Phường 

Đồng Nguyên, Thị xã Từ 

Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Nhật
Sản xuất vỏ lon và lon hoàn thiện đối 

với các lon giải khát bằng nhôm

1.375.000.000 vỏ lon/năm, tương 

đương khoảng 16.470 tấn sản 

phẩm/năm

X 04/06/2056

24
NHÀ MÁY DỆT LƯỚI NÔNG 

NGHIỆP HSIA CHENG

7641717586

01/10/2019

08/12/2020

HSIA CHENG WOVEN 

TEXTILE FACTORY 

CORP

Đài Loan
Sản xuất các sản phẩm lưới nông nghiệp 

(VSIC:1394; CPC: 884-885)
600Tấn/năm X 01/10/2056

25
NHÀ MÁY SẢN XUẤT KỆ ĐỂ 

ĐỂ HÀNG

7641260945

04/10/2019

31/12/2020

HSIA CHENG WOVEN 

TEXTILE FACTORY 

CORP

Belize Sản xuất kệ để hàng 50.000Tấn/năm X 04/10/2056

26

CÔNG TY TNHH BAO BÌ 

NƯỚC GIẢI KHÁT CROWN 

VŨNG TÀU

7664716066

09/7/2020

CROWN PACKAGING 

INVESTMENT PTE. LTD

Ông GOH HOCK HUAT 

+65-62294881; email: hock-

huat.goh@crowncork.com.s

g; chức vụ: Chủ tịch- Khu 

vực Châu Á Thái Bình 

Dương

Singapore

- Sản xuất lon nhôm hai mảnh và nắp dễ 

mở; Cắt, in, và phủ vecni lên tấm nhôm.

- Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền 

nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn 

các hàng hóa có mã HS7606, 7612, và 

8309. 

- Thực hiện quyền phân phối bán lẻ 

(không thành lập cơ sở bán lẻ) các hàng 

hóa có mã HS 7606, 7612, và 8309 (nắp 

lon bằng nhôm).

- Giai đoạn 1: 1.100.000.000 vỏ 

lon/năm;

- Giai đoạn 2: 1.100.000.000 vỏ 

lon/năm;

- Giai đoạn 3: 1.100.000.000 vỏ 

lon/năm; 1.300.000.000 nắp lon/năm 

và 3.500 tấn tấm nhôm/năm;

- Giai đoạn 4: 550.000.000 vỏ 

lon/năm và 900.000.000 nắp lon/năm.

X 18/05/2056

27
CÔNG TY TNHH NEOOTO 

VINA

1081352075

22/6/2020

06/8/2020

Bà KIM SUN HYUN Hàn Quốc

Sản xuất chi tiết của phanh xe ô tô: Sản 

xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe 

ô tô và xe có động cơ khác; cho thuê 

nhà xưởng sản xuất; Quyền xuất khẩu, 

nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn 

(Không thành lập cơ sở bán buôn) có 

mã HS 7228: Các dạng thanh và que 

khác bằng thép hợp kim khác; các dạng 

góc, khuôn và hình, bằng thép hợp kim 

khác; thanh và que rỗng, bằng thép hợp 

kim hoặc không hợp kim.

9.000 Tấn/năm X 18/05/2056
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28
KHU NHÀ XƯỞNG TIẾN 

HÙNG

5365034686

27/11/2020

Công ty TNHH Thương 

mại Sản xuất Tiến Hùng

150 -152 Ngô Quyền, 

phường 5, quận 10, TP.Hồ 

Chí Minh

Ông Lê Việt Hùng

0914 441100; email: 

hung.le785@gmail.com; 

chức vụ: Tổng Giám đốc

VN Xây dựng nhà xưởng cho thuê Ba (03) Nhà xưởng cho thuê X 18/05/2056

29

NHÀ MÁY SẢN XUẤT XE 

ĐẠP – XE ĐẠP ĐIỆN CAROL 

BIKE

5476020722

29/3/2021

KTM-BIKES 

INTERNATIONAL 

(SINGAPORE) PTE. LTD

10 Anson Road, #14-06 

International Plaza, 

Singapore (079903)

Ông CHEN, PO-YU 

0903092282; chức vụ: 

Giám đốc

Singapore

- Sản xuất xe đạp, xe đạp điện, xe cho 

người tàn tật.

- Sản xuất phụ tùng, phụ kiện của xe 

đạp, xe đạp điện, xe cho người tàn tật.

- Xuất khẩu, nhập khẩu phụ tùng xe đạp, 

xe đạp điện, xe cho người tàn tật.

200.000 xe đạp mỗi năm và 100.000 

xe đạp điện mỗi năm
X 31/05/2056
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