
1

Cầu cảng, kho bồn chứa nhiên 

liệu, dung môi, hóa chất và dịch 

vụ dầu khí

123/BQL-DA 

2/4/2001

49221000171

20/4/2015

4031453400

30/5/2017

Công ty cổ phần Hoá dầu 

Vạn An
VN

Kho bồn chứa nhiên liệu, dung môi, hóa 

chất; Cầu cảng chuyên dụng (hàng 

lỏng); Cho thuê bồn chứa; Cho thuê kho 

ngoại quan chuyên dùng chứa hàng 

lỏng, dung môi và hóa chất lỏng

- Kho bồn chứa nhiên liệu, dung môi, 

hóa chất: 45.000 m3;

- Cầu cảng chuyên dụng 10.000 DWT

X 45 năm từ 02/4/2001

2
Xưởng tinh chế, đóng gói hải sản 

XK Hải Việt

49221000070

16/11/2007
Cty cổ phần Hải Việt VN Hải sản 

kho lạnh: 3.000 tấn/năm

tinh chế: 5.000 tấn/năm
X

3 Xưởng gia công cơ khí
8130747526 

ngày 14/11/2016

Công ty TNHH Sản Xuất 

Thương Mại Dịch Vụ Cơ 

Khí Nam Sơn

VN

Gia công cơ khí; Lắp đặt máy móc và 

thiết bị công nghiệp; Lắp đặt hệ thống 

điện; Sửa chữa thiết bị khác.

 - Gia công cơ khí. Công suất: 300 tấn 

sản phẩm/năm.

- Lắp đặt máy móc và thiết bị công 

nghiệp. Công suất: 200 tấn sản 

phẩm/năm.

- Lắp đặt hệ thống điện. Công suất: 50 

tấn sản phẩm/năm.

- Sửa chữa thiết bị khác. Công suất: 

100 tấn sản phẩm/năm.

X
44 năm kể từ 

15/8/2002

4 XƯỞNG CƠ KHÍ MV E&C

41/GCN-BQL

15/11/2002

3030868843

31/8/2015

12/4/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ 

THUẬT VÀ XÂY LẮP 

MINH VIỆT

Đường số 5 khu công 

nghiệp Đông Xuyên, 

phường Rạch Dừa, thành 

phố Vũng Tàu

VN

- Gia công cơ khí;

- Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc 

sẵn;

- Sửa chữa máy móc thiết bị;

- Cho thuê nhà xưởng dư thừa.

400 tấn/năm X
44 năm từ 

15/11/2002

5
Nhà máy sản xuất bao bì giấy 

nhựa Phương Hà

52/GCN-BQL

22/10/2003
Cty TNHH Phương Hà VN Bao bì

3triệu

m2/năm
X

6 Xưởng cơ khí Dầu khí Miền Nam

49221000218 

11/11/2011

(53/GCN-BQL

19/12/2003)

Cty CP XL Dầu khí Miền 

Nam
VN Cơ khí 600 T/năm X

7

Xưởng cơ khí, huấn luyện an toàn 

(của Công ty TNHH CP XD Mô-

Đun TLC)

56/GCN-BQL

19/03/2004

Công ty CP XD Mô-Đun 

TLC
VN Cơ khí, huấn luyện an toàn X

8
Xưởng sản xuất, lắp ráp đồ trang

trí nội thất Bò Kạp

58/GCN-BQL

30/7/2004
Cty cổ phần Bò Kạp VN Đồ trang trí nội thất 5000sp/ năm X

9
Xưởng cơ khí và dịch vụ xử lý

nhiệt

59/GCN-BQL

22/10/2004       

(49221000210 

ngày 08/7/2011)

Công ty TNHH Thương 

mại và Dịch vụ Kỹ thuật 

CANDT

VN
Sơn nước (Xưởng cơ khí và dịch vụ xử

lý nhiệt)

cơ khí 500 tấn sp/năm; dịch vụ xử lý 

nhiệt 200 tấn sản phẩm/năm
X 05/02/1900

10
Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng 

tay nghề công nhân

49221000037

18/05/07

Công ty CP Đào tạo Kỹ 

Thuật PVD
VN Nâng cao tay nghề CN X

11 Trạm kiểm định an toàn KV II
62/GCN-BQL

06/01/2005

Trung tâm kiểm định kỹ 

thuật an toàn KV II
VN Kiểm định an toàn thiết bị và lao động 100000 thiết bị/năm X

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
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12
Nhà máy sản xuất túi và hộp kỹ 

thuật

492043000212

04/8/2011

09/7/2014

5429918494

08/8/2019

27/12/2019

CÔNG TY G.T LINE S.R.L Italy

- Sản xuất vali, túi xách, hộp kỹ thuật và 

các sản phẩm liên quan khác.

- Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền 

nhập khẩu các mặt hàng nguyên vật 

liệu, phụ kiện ngành va li, ba lô túi xách 

có mã HS: 39262090, 42021990, 

76041090, 76169999, 39269099, 

83089090, 58062090, 83081000, 

830170000, 96071900, 96072000, 

96071100, 83014090, 83024999, 

83021000, 83024999, 73181600, 

54075200, 58063290, 392010000, 

39202090, 73269099, 73181500, 

40169999, 42022900, 83022010, 

83022090.

- Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền 

nhập khẩu các mặt hàng máy móc, thiết 

bị và khuôn mẫu của ngành va li, túi 

xách có mã HS: 84522100, 84807990, 

84639010, 84775920.

- Thực hiện 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 như sau: 39201000, 39202090, 

39269099, 39262090, 39211391, 

42021299, 42021990, 40169999, 

42022900, 58062090, 54075200, 

63079090, 76041090, 76169999, 

73181600, 73269099, 73181500, 

83089090, 83081000, 83017000, 

83014090, 83024999, 83021000, 

58063290, 83022010, 83022090, 

96071900, 96072000, 96071100.

- Cho thuê nhà xưởng dư thừa.

+ Vali cứng ABS: 20.000 chiếc/năm

+ Túi xách: 80.000 chiếc/năm

+ Bảng nhựa đựng dụng cụ kỹ thuật: 

200.000 chiếc/năm

+ Các phụ kiện đi kèm: 20.000 

chiếc/năm.

X 04/08/2046

13
Xưởng cơ khí, composite và dịch 

vụ dầu khí Tây Nam

65/GCN-BQL

16/11/2005

Công ty TNHH Công 

nghiệp Tây Nam
VN Sp Cơ khí-Comporsite - điện cực 800 tấn/năm X

14 Dự án Công ty CP May Vũng Tàu 

49221000195 

17/11/2010

(68/GCN-BQL

22/02/2006)

    Công ty CP May  Vũng 

Tàu
VN

dịch vụ in và bao bì carton       (Sản xuất 

và gia công các sản phẩm may mặc)
1.800.000 sp/năm X

15 Nhà xưởng kỹ thuật Thắng Nhất

69/GCN-BQL

22/02/2006

49221000267

18/8/2014

C.ty TNHH kỹ thuật Thắng 

Nhất
VN Dịch vụ in X

16

Nhà máy tinh chế, đóng gói hải 

sản xuất khẩu và kho lạnh (Công 

ty TNHH Thực Phẩm Việt)

492041000143

11/11/2008

6145734023

01/3/2017

ông Trần Xuân Phùng; bà 

Vũ Thị Thục Trinh
VN

Tinh chế, đóng gói hải sản xuất khẩu; 

Kho lạnh, cấp đông bảo quản sản phẩm.

Tinh chế đóng gói hải sản: 4.000 

tấn/năm.
X

40 năm kể từ 

11/11/2008

17
Nhà xưởng sản xuất cửa nhựa lõi 

thép UPVC

77/GCN-BQL

26/10/2006
Công ty CP Dic số 4 VN Sản xuất cửa nhựa lõi thép  X

2
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18
Nhà máy cơ khí Đông Xuyên - 

Vũng Tàu

49221000006

17/11/2006

7481570062

 23/3/2016

22/02/2019

Công ty TNHH một thành 

viên Thương mại dịch vụ 

sản xuất xuất nhập khẩu 

Thiên Kim 

611/13/6 Lê Văn Thọ, 

phường 14, Quận Gò Vấp, 

Tp. Hồ Chí Minh

Bà NGUYỄN THỊ MINH 

NGUYỆT 0888300005; 

chức vụ: Giám đốc

VN Sản xuất, gia công các sản phẩm cơ khí

- Cây chống, giàn giáo thép, quy mô 

1.500 tấn/năm;

- Ván khuôn định hình mặt thép, mặt 

gỗ chuyên dụng, quy mô 2.000 

tấn/năm;

- Các sản phẩm kết cấu thép xây 

dựng, quy mô 5.000 tấn/năm;

- Các sản phẩm phụ kiện lưới điện 

đường dây cao thế (từ 110KV đến 

500KV), trung thế (từ 15KV đến 

66KV), đường dây hạ thế, quy mô 

10.000 tấn/năm;

- Sản phẩm cơ khí khác như tủ điện, 

tủ chứa thiết bị công nghiệp, kệ thép, 

quy mô 1.000 tấn/năm;

- Dây thép kéo nguội dung cho sản 

xuất que hàn, lưới B40, kẽm buộc, 

lưới rào, quy mô 8.000 tấn/năm;

- Các sản phẩm đúc kim loại cho xây 

dựng, lưới điện, tàu thủy, quy mô 

6.000 tấn/năm;

- Các sản phẩm cán định hình ống, 

hộp vuông, xà gồ, tấm lợp, chi tiết 

kim loại xây dựng, quy mô 8.000 

tấn/năm;

- Cung cấp dịch vụ chống ăn mòn kim 

loại, quy mô 5.000 tấn/năm

X 17/11/2046

19

Xưởng thiết kế, chế tạo, bảo 

dưỡng, sửa chữa các kết cấu và 

các cụm thiết bị dầu khí 

49221000012

11/6/2008

11/10/2012

7151075730

24/02/2020

Công ty CP Thương mại và 

Dịch vụ kỹ thuật khoan 

Dầu Khí PVD

VN

- Chế tạo các sản phẩm cơ khí, kết cấu 

thép chuyên ngành dầu khí;

- Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị dầu khí; 

gia công nhóm ống mềm công nghiệp và 

các khớp nối kèm theo;

- Chế tạo các sản phẩm cơ khí, kết 

cấu thép chuyên ngành dầu khí; quy 

mô: 800 tấn sản phẩm/năm.

- Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị dầu 

khí; gia công nhóm ống mềm công 

X 08/12/2046

20
Trung tâm đào tạo kỹ thuật quốc 

tế"Cuulong-TWI"

49221000018

06/02/07

Công ty CP Đào tạo Kỹ 

Thuật PVD
VN

huấn luyện bồi dưỡng, nâng cao tay 

nghề cho CN
3000lượt người/năm X

21 Khu văn phòng nhà xưởng Sec

49221000033

20/04/2007

04/12/2013

4601355722

04/4/2018

Công ty Cổ phần Kỹ Thuật 

Ngôi sao

165/79 đường Nguyễn Thái 

Bình, phường Nguyễn Thái 

Bình, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh

Bà Dương Hương Giang

0913896868; địa chỉ email: 

huonggiang@sec.net.vn; 

chức vụ: Giám đốc

VN

Sản xuất, gia công các sản phẩm cơ khí 

dùng cho ngành đóng tàu, dầu khí, hàng 

hải và xây dựng và cho thuê nhà xưởng, 

văn phòng dư thừa

Sản phẩm cơ khí dùng cho ngành 

đóng tàu, dầu khí, hàng hải và xây 

dựng: 980 tấn sản phẩm/năm

X 39 năm từ 20/4/2007

22 Xưởng chiết nạp khí công nghiệp
49221000034

7/05/07

Công ty TNHH Khí Công 

nghiệp Hải Yến

Đường số 7, KCN Đông 

Xuyên, P. Rạch Dừa, TP. 

Vũng Tàu

Tel: 0643615777-778-779

Fax: 0643615780

Mobile: 0903735273

Email: haiyengas@vnn.vn

Web: www.haiyengas.com

VN

chiết nạp các sản phẩm khí CN dùng 

trong ngành CN đóng tàu, dầu khí, cơ 

khí

6.000 tấn/năm X

23
Xưởng gia công cơ khí- Nam 

Phương Xanh

49221000038

18/5/2007

01/10/2014

Công ty TNHH Nam 

Phương Xanh
VN

Sản xuất, gia công các sản phẩm cơ khí 

kết cấu thép CN dầu khí 
800 tấn/năm X

3
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24
Nhà máy SX ống GRP, sửa chữa 

thiết bị động lực-Dầu khí

49221000066

18/10/07 

8870227725  

8/8/2018

Cty TNHH Công nghiệp 

Tây Nam
VN

SX ống và phụ kiện ống, tấm sàn 

Grating, xưởng cơ khí, kết cấu thép
500-2000 tấn/năm

Chậm triển khai, dự 

kiến thu hồi 

GCNĐT trong quý 

II/2010

25 Xưởng Cơ điện tử 
49221000107

02/5/2008
Cty CP tư vấn thiết kế DK VN

Gia công lắp ráp các sản phẩm điện tử 

và cơ khí
600 sản phẩm/năm X

26
Xưởng chế tạo thiết bị và cung 

cấp dịch vụ xử lý nhiệt

49221000136

22/10/2008
Công ty CP Xử lý Nhiệt HT VN

Chế tạo thiết bị xử lý nhiệt, cung cấp 

dịch vụ xử lý nhiệt

Chế tạo thiết bị xử lý nhiệt: 

200sp/năm, cung cấp dịch vụ xử lý 

nhiệt: 500 tấnsp/năm

Chậm triển khai, dự 

kiến thu hồi 

GCNĐT trong quý 

II/2010

07/02/1900

27
Xưởng bảo dưỡng, sửa chữa thiết 

bị các công trình khí

49221000141

29/10/2008

1287582017

19/7/2017

Tổng Công ty Khí Việt 

Nam – CTCP
VN

sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị phục vụ 

cho công trình khí
850 tấn thiết bị/năm Đang Xây dựng

38 năm từ 

29/10/2008

28
Xưởng chế tạo bồn bể và thiết bị 

dầu khí

49221000140

29/10/2008

10/10/2012

7751584856

08/5/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN 

XÂY LẮP DẦU KHÍ 

MIỀN NAM

Khu công nghiệp Đông 

Xuyên

Ông Lê Xuân Hưng

0918121810; email: 

hung@alpha-ecc.com; chức 

vụ: Chủ tịch HĐQT

VN

- Chế tạo bồn bể áp lực và thiết bị công 

nghệ cho ngành công nghiệp thăm dò, 

khai thác và chế biến dầu khí.

- Cho thuê văn phòng, kho bãi, nhà 

xưởng dư thừa.

Chế tạo bồn bể áp lực và thiết bị công 

nghệ cho ngành công nghệ cho ngành 

công nghiệp thăm dò, khai thác và chế 

biến dầu khí, quy mô 600 tấn sản 

phẩm/năm

X 29/10/2046

29
Xưởng gia công chế tạo kết cấu 

kim loại

49221000142

29/10/2008

Cty CP Dịch vụ Dầu khí 

Hàng hải O.M.S.C
VN

Sản xuất gia công cơ khí, kết cấu thép 

công nghiệp dầu khí, đóng tàu

Sản xuất gia công cơ khí, kết cấu thép 

công nghiệp dầu khí, đóng tàu: 3.000 

tấn/năm

Đang xây dựng

30
Nhà máy sản xuất và gia công 

cửa nhôm kính 

49221000145

12/11/2008
Cty Cp Hùng Vinh VN Sản xuất, gia công cửa nhôm kính

Sản xuất, gia công cửa nhôm kính: 

20.000 m2/năm
Đang xây dựng

31 Xưởng cơ khí chế tạo 
49221000149

27/11/2008

Cty TNHH Dịch vụ Quốc 

Anh
VN gia công cơ khí 600 tấn/năm Đang Xây dựng

32

Nhà máy sx các sản phẩm từ kim 

loại, kính, gỗ, da phục vụ công 

nghiệp (Cty TNHH Nam Hà Phát)

492041000158

07/7/2009
Ông Vũ Xuân Hanh VN

Nhà máy sx các sản phẩm từ kim loại, 

kính, gỗ, da 
950 tấn/năm Đang Xây dựng 06/02/1900

33 Trạm chiết nạp LPG

49221000188

30/8/2010

0024528447

09/3/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN 

KINH DOANH KHÍ MIỀN 

NAM

VN chiết nạp LPG vào chai 8.000 tấn LPG/năm
36 năm kể từ 

30/8/2010

34
Công ty CP Dịch vụ Dầu khí 

Quốc tế 

492031000192

23/9/2010

03/12/2014

bà Nguyễn Thị Hoài (nhận 

chuyển nhượng từ bà Đặng 

Thu Hà); bà Trần Thị Hoài 

Trang

VN

Sản xuất, sửa chữa các sản phẩm cơ khí, 

kinh doanh dịch vụ chuyên ngành dầu 

khí; Cho thuê nhà xưởng dư thừa

900.000 sản phẩm/năm 05/02/1900

35 Cảng KCN Đông Xuyên

49221000194

06/10/2010

29/6/2012

3051015271

17/6/2019

09/3/2020

Công ty CP Cảng Đông 

Xuyên

KCN Đông Xuyên

Ông Vũ Văn Đảo 

0903822320; email: dao-

vv@dongxuyenport.com.vn; 

 chức vụ: Chủ tịch HĐQT

VN

- Xây dựng nhà xưởng và các công trình 

phụ trợ khác nhằm cung cấp các dịch vụ 

vận tải, bốc xếp, lưu trữ hàng hóa cho 

khu công nghiệp; Dịch vụ dầu khí.

- Chế tạo và lắp đặt kết cấu cơ khí hạng 

nặng.

- Cầu cảng liền bờ phục vụ vận chuyển 

hàng hóa, thiết bị, vật tư, máy móc.

- Sản xuất ca nô, tàu thuyền bằng công 

nghệ mới và thân thiện với môi trường.

- Sản xuất ô tô điện.

- Cho thuê nhà xưởng, văn phòng dư 

thừa.

- Đóng mới tàu thủy, thuyền và phương 

tiện nổi các loại.

- nhà xưởng và các công trình phụ trợ; 

Dịch vụ dầu khí: 10.000 tấn/ năm.

- kết cấu cơ khí hạng nặng: 950 tấn 

sản phẩm/năm.

- Cầu cảng liền bờ phục vụ vận 

chuyển hàng hóa, thiết bị, vật tư, máy 

móc: 400m cầu bến.

- ca nô, tàu thuyền: 150 phương 

tiện/năm.

- ô tô điện: 500 xe/năm.

- tàu thủy, thuyền và phương tiện nổi: 

3.500 tấn/năm. Quy mô: 03 phương 

tiện/năm.

X 06/10/2046

4
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36
Trung tâm dịch vụ khu công 

nghiệp Đông Xuyên

492210000204

20/01/2011
Công ty Cổ phần Minh An VN

Xây dựng khu dịch vụ, sản xuất suất ăn 

công nghiệp phục vụ doanh nghiệp KCN

37
Trạm chiết nạp khí LPG (SCT 

gas Thailand)

633A/GPĐC5-ĐN

 10/8/2005
CTCP Dầu Khí V-Gas VN Chiết nạp Gas 4.000 tấn X

38

NM cưa cắt đá Việt - Mỹ (Công 

ty TNHH Khoáng Sản Quốc tế 

Việt Mỹ)

492041000256

22/11/2013 (03/GP-

KCN-BV

5/10/1999)

Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại dịch vụ xuất 

nhập khẩu Chính & Phương

VN Đá ốp lát 80.000 m2 09/02/1900

39 Công ty TNHH Hikosen Cara

04/GP-KCN-BV

19/1/2000

15/02/2006

9836568047

13/01/2020

Hikosen Planning Co. Ltd. 

(Nhật)
kimthuvt79@gmail.com Nhật

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục). 

Chi tiết: Sản xuất hàng may mặc, các 

vật dụng bằng vải như túi, thú nhồi 

bông, gối… và đan len xuất khẩu

400.000 sản phẩm/năm X 19/01/2046

40

Xưởng Cơ khí hàng hải và bến 

cảng Vina-Offshore (Cty TNHH 

Kỹ Thuật Cơ khí hàng hải Vina - 

offshore)

492043000088

20/4/2000

21/01/2008

24/3/2015

Y.H.H Marine Engineering 

Pte. Ltd.
Singapore

Gia công, chế tạo chi tiết, thiết bị cho 

ngành dầu khí và hàng hải; Thiết kế, 

xây lắp, bảo trì, sửa chữa các công trình 

công nghiệp và công trình biển; Cung 

ứng dịch vụ tư vấn kỹ thuật; Cung cấp 

dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, 

thiết bị (không bao gồm sửa chữa, bảo 

dưỡng tàu biển, máy bay, hoặc các 

phương tiện và thiết bị vận tải khác); 

Dịch vụ cho thuê kho, bãi, cho thuê nhà 

xưởng dư thừa; Xây dựng bến cảng để 

phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Doanh nghiệp và để tiếp nhận tàu 

dịch vụ khai thác dầu khí.

Gia công, chế tạo 20.000 thiết 

bị/năm;Thiết kế, bảo trì: 18 công trình 

/năm;Cung ứng dịch vụ tư vấn: 18 

HĐ/năm, dịch vụ sửa chữa: 09 

HĐ/năm, kho bãi: 08 HĐ/năm;KD 

bến cảng: 80 lượt tàu/năm

X 09/02/1900

41

Xưởng đóng tàu Amigos (Cty 

TNHH Công nghiệp Bảo trì dịch 

vụ tổng hợp ngoài khơi Amanda)

492043000116

02/7/2008
Amanda IndustriesPte.Ltd Singapore

Sx thiết bị phụ tùng, thiết kế và đóng 

mới  tàu thuyền du lịch, tàu vận tải, tàu 

đánh cá; Sx thiết bị, cụm chi tiết cho 

ngành dầu khí; thi công lắp đặt máy 

móc thiết bị và các dịch vụ cho các 

công trình ngoài bờ

Sản xuất : 5000 tấnsp/năm; thi công 

lắp đặt máy móc thiết bị và thực hiện 

các dịch vụ liên quan cho các công 

trình ngoài bờ: 100 cv/năm

15/02/1900

42 Dự án Cty TNHH IDÉCO

(07/GP-UB

16/10/1998)

49221000231 

01/8/2012

10/6/2015

Công ty TNHH Sản xuất 

Thương Mại Dịch Vụ Cơ 

Khí Nam Sơn

VN

Gia công sản xuất và lắp ráp các loại 

tấm vách ngăn cách âm và trần nhà 

bằng vật liệu cao cấp; Sửa chữa và bảo 

trì tàu thuyền hàng hải; Gia công, lắp 

ráp, sửa chữa, chế tạo phụ tùng cho 

ngành công nghiệp cơ khí; Cung ứng 

dịch vụ cho thuê thiết bị máy móc để 

bảo trì, sửa chữa công trình dân dụng và 

công nghiệp, thiết bị nâng cân bằng, các 

thiết bị sản xuất ra sản phẩm, chi tiết cơ 

khí phục vụ sửa chữa, lắp ráp máy móc 

ngành hàng hải và giao thông vận tải.

900 tấn sản phẩm/năm X 17/02/1900

43
Nhà máy sản xuất giày dép (Công 

ty TNHH Sản Xuất Giày Uy Việt)

492043000008

30/7/2003

4345882558

09/9/2015

04/7/2017

Shoe Majesty Co., Ltd.
British Virgin 

Islands

Sản xuất giày dép các loại; Gia công 

bán thành phẩm và phụ kiện giày dép 

các loại

5.600.000 đôi/năm X 43 năm từ 30/7/2003

5
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44

Công ty TNHH Kết Cấu Thép 

PEB (Chuyển đổi chủ sở hữu theo 

QĐ của toà án: Công ty TNHH 1 

thành viên Kết cấu thép PEB)

492043000205  

21/01/2011

(25/GP-KCN-BV 

30/09/2004)

8724652840

03/02/2016

PEB Steel - Indochina LTD

Trần Thế Bảo: 

0909228658; 

ttb@pebsteel.com.vn

British Virgin 

Islands

Sản xuất, gia công khung nhà tiền chế, 

sản phẩm kết cấu thép, sản phẩm cơ khí 

phục vụ xây dựng dân dụng, công 

nghiệp và dầu khí.

500.000 tấn/năm X 11/02/1900

45
Trung tâm hàng hải Mermaid 

Việt Nam

492032000114

20/6/2008

(11/10/2004)

2130162027

14/01/2016

22/12/2017

3500674108-KD

16/5/2013

15/12/2016

A/S J.Lauritzen's EFTF., 

Esbjerg [Đan Mạch-

98.127%], Jutlandia 

Terminal A/S [Đan Mạch-

0.873%], HARBOUR 

GROUP HOLDING APS 

[Đan Mạch-1%]

Đan Mạch

- Dịch vụ sửa chữa, bảo trì thiết bị an 

toàn cho tàu biển và giàn khoan dầu khí; 

- Gia công cơ khí, sản xuất cấu kiện 

bằng kim loại, các block nhà ở/văn 

phòng cho ngành công nghiệp dầu khí; 

- Dạy nghề, bồi dưỡng, nâng cao tay 

nghề; 

- Đóng tàu thuỷ dưới 1.000 DWT; 

- Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền 

phân phối bán buôn và quyền phân phối 

bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) 

các mặt hàng có mã HS: 1905, 2201, 

2904, 3005, 3402, 3604, 3813, 3923, 

3926, 4007, 4009, 4016, 4017, 4421, 

4601, 4821, 4908, 5609, 6117, 6210, 

6216, 6307, 6401, 6506, 7019, 7305, 

7306, 7307, 7308, 7309, 7311, 7316, 

7318, 7326, 7415, 7419, 8207, 8211, 

8310, 8413, 8414, 8424, 8426, 8481, 

8483, 8506, 8517, 8530, 8539, 8543, 

8609, 8907, 9004, 9020, 9026, 9031, 

9405, 9507, 9303, 9304, 9305, 9025, 

9027, 9028, 5607, 5909, 6211, 6806, 

7326, 8531, 8535, 8536, 8421, 8431 phù 

hợp với quy định của pháp luật hiện 

hành; 

- Thực hiện quyền xuất khẩu các mặt 

hàng có mã HS: 1905, 2201, 3604, 

6216, 7305, 8481, 2904, 3005, 3402, 

3813, 3923, 3926, 4007, 4009, 4016, 

4017, 4421, 4601, 4821, 4908, 5609, 

6117, 6210, 6307, 6401, 6506, 7019, 

7306, 7307, 7308, 7309, 7311, 7316, 

7318, 7326, 7415, 7419, 8207, 8211, 

8310, 8413, 8414, 8424, 8426, 8483, 

- Dịch vụ sửa chữa, bảo trì thiết bị an 

toàn cho tàu biển và giàn khoan dầu 

khí: 05 hợp đồng/năm.

- Gia công cơ khí, sản xuất cấu kiện 

bằng kim loại, các block nhà ở/văn 

phòng cho ngành công nghiệp dầu 

khí: 900 tấn sản phẩm/năm.

- Dạy nghề, bồi dưỡng, nâng cao tay 

nghề: 200 lượt người/năm.

- Đóng tàu thuỷ dưới 1.000 DWT: 04 

sản phẩm/năm.

- Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền 

phân phối bán buôn và quyền phân 

phối bán lẻ (không thành lập cơ sở 

bán lẻ): Doanh thu dự kiến là 495.000 

USD/năm.

- Thực hiện quyền xuất khẩu: Doanh 

thu dự kiến là 570.000 USD/năm.

- Dịch vụ lắp đặt, vận hành, sửa chữa, 

bảo dưỡng di động đối với các sản 

phẩm mà Công ty kinh doanh (không 

bao gồm sửa chữa tàu biển, các 

phương tiện và thiết bị vận tải khác). 

Quy mô: 900 hợp đồng/năm.

- Dịch vụ thiết bị thủy lực bao gồm 

kiểm tra áp suất thủy lực ống; tư vấn 

và kiểm tra các hệ thống thủy lực và 

chất lỏng: 250 hợp đồng/năm.

- Cho thuê văn phòng, nhà xưởng dư 

thừa: diện tích khoảng 1.000 m2 

- Lắp đặt hệ thống điện: 04 hợp 

đồng/năm. 

- Lắp đặt, vận hành, sửa chữa, bảo trì 

hệ thống xử lý nước dằn tàu: 05 hợp 

đồng/năm.

X
42 năm kể từ 

11/10/2004

46 CÔNG TY CỔ PHẦN LDT

29/GP-KCN-BV

15/12/2004  

2110373155  

1/8/2015

CÔNG TY CỔ PHẦN LDT VN

- Cung cấp dịch vụ căn chỉnh, lắp đặt và

bảo trì máy móc, thiết bị công nghiệp.

- Cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong

căn chỉnh, lắp đặt máy móc, thiết bị.

- Cho thuê thiết bị căn chỉnh và kiểm tra

máy móc.

- Thực hiện các dịch vụ liên quan kiểm

định kỹ thuật an toàn và kiểm tra chất

lượng thiết bị.

- Đào tạo an toàn lao động và vệ sinh

lao động.

- Thực hiện các dịch vụ liên quan

kiểm định kỹ thuật an toàn và kiểm

tra chất lượng thiết bị, quy mô: 12 tỷ

VNĐ/năm.

X 30/01/1900
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47
Nhà máy sản xuất thép PEB 

(Công ty TNHH nhà thép PEB)

9848573204

ngày 09/8/2016

(492043000024

05/01/2005

11/02/2015)

Peb Steel-Viet Nam 

Holding Ltd

British Virgin 

Islands

Chế tạo kết cấu thép, nhà thép tiền chế; 

Cung cấp dịch vụ kỹ thuật, tư vấn kỹ 

thuật, quản lý, thiết kế, thi công, lắp đặt, 

bảo trì và dịch vụ hậu mãi cho nhà thép 

tiền chế.

48.000 tấn sản phẩm/năm X 12/02/1900

48

Nhà máy sản xuất giày dép, dụng 

cụ sản xuất giày dép và dụng cụ 

thể thao các loại

492043000011

16/12/05

2151052522

28/12/2015

25/10/2019

DONA ORIENT  

HOLDINGS LIMITED

ĐT 0643614600 Fax 

0643614597

Nguyễn Thị Hoa 

0909615919 

hoa.nguyen@fengtay.com

British Virgin 

Islands

- Sản xuất giày dép các loại; trang phục, 

đồng phục thể thao; túi khí dùng cho đế 

giày các loại; thớt cắt từ hạt nhựa dùng 

cho sản xuất giày dép; phụ kiện, bán 

thành phẩm giày dép các loại; bóng thể 

thao các loại; bán thành phẩm bóng thể 

thao các loại.

- Chế tạo, sửa chữa các loại khuôn giày; 

dao cắt phục vụ cho sản xuất giày dép.

- Gia công nguyên vật liệu sản xuất 

bóng thể thao.

- Sản xuất túi xách các loại; phụ kiện và 

bán thành phẩm túi xách các loại.

- Sản xuất dụng cụ bảo hộ thể thao các 

loại; phụ kiện và bán thành phẩm dụng 

cụ bảo hộ thể thao các loại.

- Sản xuất giày dép các loại, quy mô 

năm thứ nhất 400.000 đôi/năm, năm 

sản xuất ổn định 4.800.000 đôi/năm.

- Sản xuất trang phục, đồng phục thể 

thao, quy mô 25.000 bộ/năm.

- Sản xuất túi khí dùng cho đế giày 

các loại, quy mô 25.000.000 đôi/năm.

- Chế tạo, sửa chữa các loại khuôn 

giày, quy mô 3.840 khuôn/năm.

- Chế tạo, sửa chữa dao cắt phục vụ 

cho sản xuất giày dép: 78.000 bộ/năm.

- Thớt cắt từ hạt nhựa dùng cho sản 

xuất giày dép: 600 tấn/năm.

- Phụ kiện, bán thành phẩm giày dép: 

16.000.000 đôi/năm.

- Bóng thể thao: 10.000.000 sản 

phẩm/năm.

- Bán thành phẩm bóng thể thao: 

6.600.000 sản phẩm/năm.

- Nguyên vật liệu sản xuất bóng thể 

thao: 900.000 yard/năm.

- Túi xách: 10.000.000 cái/năm.

- Phụ kiện và bán thành phẩm túi 

xách: 10.000.000 cái/năm.

- Dụng cụ bảo hộ thể thao: 5.000.000 

cái/năm.

- Phụ kiện và bán thành phẩm dụng cụ 

bảo hộ thể thao: 5.000.000 cái/năm.

X 16/02/2046

49
Nhà máy ren ống Vietubes

(Công ty TNHH Vietubes)

492022000111

16/6/2008

4340424648

27/6/2016

05/7/2017

TỔNG CÔNG TY CỔ 

PHẦN KHOAN VÀ DỊCH 

VỤ KHOAN DẦU KHÍ 

(VN 51%);

Citra Summit Valind 

Investments Pte. Ltd 

(Singapore 49%)

Singapore

Ren, gia công, sửa chữa, phục hồi các 

loại ống chống, cần khoan và sản xuất 

khớp nối, đầu nối phục vụ cho hoạt 

động dầu khí; Sản xuất các sản phẩm 

khác bằng kim loại, các dịch vụ xử lý, 

gia công kim loại

50.000 tấn sản phẩm/năm X
50 năm từ 

15/02/1995

50

NHÀ MÁY ĐÓNG MỚI, SỬA 

CHỮA PHƯƠNG TIỆN NỔI 

CÁC LOẠI (C.ty TNHH Strategic 

Marine (V))

492043000099

30/6/2006

14/10/2014

5440843107

16/6/2017

TRIYARDS STRATEGIC 

VIETNAM PTE. LTD.

0643615225; 

huongp@strategicmarine.co

m

Singapore

- Đóng mới, sửa chữa các loại tàu thuỷ, 

phương tiện nổi các loại: 70 sản 

phẩm/năm.

- Gia công cơ khí, chế tạo kết cấu thép, 

sửa chữa công trình công nghiệp dầu 

khí: 4.000 tấn/năm

- Đóng mới, sửa chữa các loại tàu 

thuỷ, phương tiện nổi các loại: 70 sản 

phẩm/năm.

- Gia công cơ khí, chế tạo kết cấu 

thép, sửa chữa công trình công nghiệp 

dầu khí: 4.000 tấn/năm

X 40 năm từ 30/6/2006
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51 Nhà máy đóng tàu Vard Vũng Tàu

492043000073

(39/GP-KCN-BV

03/6/2006)

23/12/2014

6520380658

26/12/2016

13/9/2017

Vard Singapore

 PTE. LTD
Singapore

Thiết kế, đóng mới tàu thuyền du lịch, 

tàu chuyên dùng phục vụ dầu khí, tàu 

vận tải, tàu đánh cá các loại theo quy 

định của pháp luật có trọng tải đến 

7.000 DWT; sx, chế tạo các sp cơ khí, 

các loại đường ống và bồn áp suất bằng 

thép phục vụ cho ngành dầu khí trong 

và ngoài bờ; lắp đặt máy móc thiết bị, 

các hệ thống điện thuộc lĩnh vực điện, 

điện tử, các dịch vụ kiểm tra hàn và xử 

lý nhiệt; Sửa chữa và hoán cải các loại 

tàu, thuyền đến 7.000 DWT thực hiện 

cho các loại tàu do Công ty TNHH Vard 

Vũng Tàu và Tập đoàn Vard đóng

Đóng tàu: 09 chiếc/năm; sp cơ khí: 

50.000 tấn/năm; Lắp đặt máy móc 

thiết bị: 500 hệ thống/năm; Sửa chữa, 

hoán cải: 07 tàu/năm

X
40 năm kể từ 

30/6/2006

52
Nhà máy sản xuất hạt nhựa BPO,

EPS, GPPS và HIPS

493042000002

29/9/2006

19/5/2011

4352119243

03/11/2020

PSTV Holding Limited

Nguyễn Thị Quý Anh 

0988475204

Email: 

hr@vietnampolystyrene.co

m

British Virgin 

Islands

Sản xuất các loại hạt nhựa BPO, EPS, 

GPPS và HIPS

- BPO : 1.920 tấn/năm

- EPS : 84.000 tấn/năm – giai đoạn 1 

và 120.000 tấn/năm – giai đoạn 2

- GPPS : 60.000 tấn/năm

- HIPS : 24.000 tấn/năm

X 28/09/2046

53

Nhà máy sản xuất và lắp ráp chi 

tiết, linh kiện bằng nhựa, kim loại 

dùng trong ngành điện, điện tử, y 

tế và công nghiệp

492022000044

11/6/2007

8775255636

17/7/2017

03/6/2020

Xilco (CH) AG Thụy Sĩ

Sản xuất và lắp ráp chi tiết, linh kiện 

bằng nhựa, kim loại dùng trong ngành 

điện, điện tử, y tế và công nghiệp

17 tấn sản phẩm/năm, tương đương 

với 174 triệu sản phẩm/năm
X 11/06/2037

54

Xưởng sửa chữa cơ khí Goltens 

(Công ty TNHH Goltens Việt 

Nam)

492043000049

9/7/2007
Goltens Singapore Pte.Ltd Singapore

Sửa chữa, lắp mới động cơ, thiết bị cho 

tàu thuỷ, phương tiện nổi
200 động cơ, thiết bị/năm X 08/02/1900

55
Nhà máy chế tạo thiết bị tàu 

thuyền và sản phẩm cơ khí

492043000067

1/11/2007

30/6/2015

5434920648

24/4/2018

27/8/2019

KONGSBERG 

MARITIME CM AS
Nauy

- Sản xuất hệ thống tời, hệ thống bốc dỡ 

tự động, hệ thống thủy lực và cáp bốc 

dỡ cho tàu thủy, thuyền và giàn khoan 

dầu khí; 

- Bảo trì, sửa chữa các sản phẩm do 

doanh nghiệp sản xuất (không thu phí 

và không nhằm mục đích kinh doanh);

- Chế tạo kết cấu thép phục vụ công 

nghiệp dầu khí và đóng tàu;

- Cung cấp dịch vụ sửa chữa và bảo trì 

cho các loại sản phẩm được mô tả ở 

mục 1 và mục 2 tại phần ngành nghề 

kinh doanh nêu trên (không bao gồm 

dịch vụ sửa chữa và bảo trì tàu thuyền);

- Cho thuê nhà xưởng dư thừa (trong 

thời hạn không quá 05 năm kể từ ngày 

20/10/2014).

- Hệ thống tời, bốc dỡ tự động, thủy 

lực và cáp bốc dỡ: 1.000 sản 

phẩm/năm

- Kết cấu thép: 3.000 tấn/năm

X 01/11/2046

56

Chi nhánh sản xuất Messer Việt 

Nam (Chi nhánh Công ty TNHH 

Khí công nghiệp Messer Việt 

Nam)

49212000072

23/11/2007

01/10/2014

Công ty TNHH Khí công 

nghiệp Messer Việt Nam
Đức Chiết nạp các loại khí công nghiệp

-Khí cacbonic: 40 tấn/tháng

- Khí Argon: 10 tấn/tháng

- Khí oxy: 10 tấn/tháng

X
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57
DỰ ÁN CÔNG TY CỔ PHẦN 

TƯ VẤN THIẾT KẾ DK

(492022000144

12/11/2008)

5496765690

05/01/2019

16/12/2020

Công ty Cổ Phần Tư Vấn 

Thiết Kế DK

Khu công nghiệp Đông 

Xuyên

Ông VŨ VĂN NGỮ, e-

mail: ngu-

vv@dkengineering.com.vn; 

chức vụ: Giám đốc

VN

Cung cấp dịch vụ dạy nghề, bồi dưỡng 

nâng cao tay nghề; cung cấp dịch vụ tư 

vấn kỹ thuật và tư vấn kỹ thuật đồng bộ.

dạy nghề, bồi dưỡng nâng cao tay 

nghề: 2.000 người/năm; tư vấn kỹ 

thuật và tư vấn kỹ thuật đồng bộ: quy 

mô thu nhập 100.000 Usd/năm.

X 12/11/2046

58
Công ty TNHH Viva -Blash Việt 

Nam- Chi nhánh Vũng Tàu

49212000197

19/11/2010

1003483445

21/7/2017

Công ty TNHH VivaBlast 

Việt Nam (Singapore)

Lô B1, đường số 2, khu 

công nghiệp Bình Chiểu, 

phường Bình Chiểu, quận 

Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Singapore

- Chế tạo cơ khí (như chế tạo kết cấu 

thép; hàn, đắp, cắt, mài bề mặt kim 

loại). 

- Thực hiện các công việc bảo trì, bảo 

dưỡng, chống ăn mòn các công trình 

công nghiệp và cung cấp các dịch vụ có 

liên quan để sửa chữa, phục hồi các 

công trình công nghiệp và dân dụng 

(như thi công lắp đặt giàn giáo, cách 

nhiệt, chống thấm, chống cháy, làm 

nền) và các dịch vụ khảo sát, thiết kế 

các công trình xây dựng công nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài

500 tấn sp/năm
36 năm từ 

19/11/2010

59

Nhà máy sản xuất, lắp ráp khuôn 

mẫu và cơ khí chính xác (Công ty 

Cổ phần Huy Minh)

49221000198

22/02/2010

Công ty CP Huy Minh nhận 

chuyển giao từ Cty TNHH 

Liên Doanh Viedam

VN
Sản xuất, láp ráp khuôn mẫu và cơ khí 

chính xác
298 sản phẩm/năm

Thay đổi nhà đầu tư 

vốn FDI sang vốn TN

60 Bến thuyền du lịch

49221000229 

18/7/2012

2880188372

28/9/2015

19/5/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN 

VŨNG TÀU MARINA

Anh Quyết 0942962598, 

email: quyet-dv@viet-

sec.vn

Tel: 0643621567

Fax: 0643591567

ông Vũ Văn Đảo (GĐ) 

0903822320

VN

Xây dựng bến thuyền du lịch và các 

công trình phụ trợ khác; Sản xuất ca nô, 

tàu thuyền bằng công nghệ mới và thân 

thiện với môi trường

100 phương tiện/năm X 03/02/1900

61

Nhà máy sản xuất hàng may mặc - 

 Công ty TNHH Uniform 

Management Sevices (Việt Nam)

6538364073

ngày 8/9/2016     

15/6/2018     

(492043000230 

23/7/2012

21/4/2015)

Vietnam Garment 

Company PTY LTD

anh Tình 0903760115 

tinh.tx@tavn.vn
Australia Sản xuất hàng may mặc 450.000 sp/năm X

11 năm kể đến ngày 

31/7/2023

62

Dự án Brodrene Dahl Việt Nam- 

Chi nhánh Cty TNHH Saint 

Gobain Việt Nam

49212000233 

 13/8/2012

17/8/2015

Công ty TNHH Saint-

Gobain Việt Nam

ĐT: 0839307273

Fax: 0839307274

Chị Hiền: 0906000936

Pháp

Thực hiện quyền nhập khẩu và quyền 

phân phối các loại máy móc, thiết bị, 

vật tư cho ngành đóng tàu và vật liệu 

xây dựng

X 03/01/1900

63
Dự án dịch vụ bảo quản mẫu dầu 

khí và dịch vụ dầu khí

49221000240

26/11/2012

Công ty TNHH Thương 

mại và Dịch vụ Kỹ Thuật 

Tiền Vệ

VN

Lưu trữ, bảo quản mẫu dầu khí và mua 

bán, cho thuê trang thiết bị dầu khí, 

hàng hải

2.000-3.000 đơn vị mẫu/năm X

64

Xưởng sửa chữa cơ điện công ty 

cổ phần kỹ thuật Toàn Thắng 

(Chi nhánh Công ty Cổ phần Kỹ 

thuật toàn Thắng)

49221000243

20/12/2012

Công ty Cổ phần Kỹ thuật 

Toàn Thắng
VN Sản xuất máy móc thiết bị công nghiệp

65

Xưởng Pha trộn hóa phẩm 

chuyên dụng phục vụ ngành công 

nghiệp dầu khí

49221000244

02/01/2013

0358243035

19/01/2018

Tổng Công ty Phân bón và 

Hóa chất Dầu khí - Công ty 

Cổ phần 

VN

Pha trộn một số hóa phẩm chuyên dụng 

phục vụ ngành công nghiệp dầu khí. Sản 

phẩm gồm: các loại dung môi chống kết 

khối, dầu chống xủi bọt, dầu chống ăn 

mòn, nước chống ăn mòn, nhũ tương 

(chống tạo váng)

4.000 tấn sp/năm
05 năm từ 

02/01/2018
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66
Xưởng SX gia công cơ khí Phước 

Sơn

49221000247

25/4/2013

6404235347

12/6/2017

CÔNG TY TNHH PHUOC 

SON & PARTNERS
VN

gia công, chế tạo sản phẩm cơ khí phục 

vụ công nghiệp và dân dụng
1.000 tấn sản phẩm/năm 34 năm từ 25/4/2013

67
Công ty TNHH Shirts North Việt 

Nam

492023000251

23/7/2013

29/01/2015

4326454259

25/12/2019

Các cá nhân người Úc

Đường số 5, KCN Đông 

Xuyên, P. Rạch Dừa, TP. 

Vũng Tàu

Tel: (84-64) 359 3337 - 359 

3338 - 359 3339

Mobile: 0988 00 10 83

Email: 

accountant@shirtsnorth.co

m.vn

Australia

- Sản xuất, gia công các sản phẩm may 

mặc và các hàng hóa phụ kiện may mặc; 

thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập 

khẩu các sản phẩm may mặc và các 

hàng hóa phụ kiện may mặc; in chuyển 

nhiệt, in lụa, thêu hàng dệt kim các loại 

(cổ áo, bo tay).

- Cho thuê nhà xưởng dư thừa.

175.000 sản phẩm/năm X 12/07/2038

68

Xưởng sản xuất gia công cơ khí 

cho ngành đóng tàu, dầu khí và 

công nghiệp hỗ trợ cho ngành 

hàng hải và dầu khí

49221000264

02/6/2014

5277750868

03/4/2019

05/12/2019

Công ty TNHH Cơ khí Tân 

Thành

Khu Công nghiệp Đông 

Xuyên

Ông Nguyễn Văn Phương 

0903900013 Fax: 02543 

848698; email: 

cktanthanh@gmail.com; 

Giám đốc

VN

Sản xuất, gia công cơ khí cho ngành 

đóng tàu, dầu khí và công nghiệp hỗ trợ 

cho ngành hàng hải và dầu khí

350 tấn sản phẩm/năm X 02/06/2046

69 Dự án Công ty Cổ phần LDT
49221000268

18/8/2014
Công ty Cổ phần LDT VN

Dịch vụ liên quan kiểm định kỹ thuật an 

toàn và kiểm tra chất lượng thiết bị; 

Đào tạo an toàn lao động và vệ sinh lao 

động

12 tỷ đồng/năm 05/01/1900

70
 Gia công cơ khí và dịch vụ sửa 

chữa bảo dưỡng Minh Việt 

 49221000278

22/6/2015

1127532800 ng 

30/11/2016 

 Công ty CP Liên Hợp Mê 

Kông 

 ông Đào Hoài Bắc - Giám 

đốc 0643512738, email: 

sales@mekongsling.com 

 VN 

 Gia công cơ khí, đóng tàu và các cấu 

kiện nổi, dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng 

(không bao gồm sửa chữa bảo dưỡng 

tàu và các cấu kiện nổi) 

 400 tấn/năm 
31 năm kể từ 

22/6/2015

71

Dự án Công ty TNHH Petroleum 

Equipment Việt Nam (Công ty 

TNHH Petroleum Equipment 

Việt Nam)

492023000280

24/6/2015

8734181706

24/8/2020

Charles Buchanan Martin 

(Úc) (66,67%); William 

James Lacy (Mỹ) (33,33%)

Australia

Chế tạo phụ tùng kim loại và phi kim 

loại dùng trong công nghệ khoan, công 

nghiệp dầu khí; Cho thuê dụng cụ, thiết 

bị dùng trong công nghệ khoan, thăm dò 

và khai thác dầu khí

- Các công cụ wireline và hoàn thiện: 

25 tấn sản phẩm/năm

- Thiết bị dầu mỏ: 05 tấn sản 

phẩm/năm

10/01/1900

72
Nhà máy sản xuất thiết bị Đông 

Tây

8658036468

02/11/2015

13/11/2020

Công ty Cổ phần Xây Lắp 

Dầu Khí Miền Nam

Ông LÊ XUÂN HƯNG 

0918121810; e-mail: 

hung@alpha-ecc.com; chức 

vụ: Chủ tịch Hội đồng 

Quản trị

VN

Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc 

và thiết bị công nghiệp (không bao gồm 

sửa chữa tàu và cấu kiện nổi); SX cấu 

kiện kim loại, thùng, bể chứa và dụng 

cụ chứa đựng bằng kim loại, máy thông 

dụng khác (Chi tiết: SX thiết bị cơ khí 

chính xác cao)

Thiết bị cơ khí chính xác cao: 120 tấn 

sản phẩm/năm

Cấu kiện kim loại: 200 tấn sản 

phẩm/năm

Thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng 

bằng kim loại: 150 tấn sản phẩm/năm

31 năm từ 

02/11/2015
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73 Công ty TNHH APDS Việt Nam
4310161848

16/12/2015

Asia Pacific Drilling 

Services Pte. Ltd
chị Lý 0903805549 Singapore

Cung cấp dịch vụ làm sạch và chống ăn 

mòn các thiết bị dầu khí (không bao 

gồm xử lý và tráng phủ kim loại); Kiểm 

tra mối hàn, độ rạn nứt và tình trạng hư 

hỏng của các thiết bị dầu khí; Gia công, 

bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị chuyên 

dùng cho dầu khí; Sản xuất và sửa chữa 

các thiết bị chuyên dụng để chuyên chở 

các thiết bị dầu khí

Cung cấp dịch vụ làm sạch và chống 

ăn mòn các thiết bị dầu khí: 100 hợp 

đồng tương đương 75 tấn sản 

phẩm/năm.

Kiểm tra mối hàn, độ rạn nứt và tình 

trạng hư hỏng của các thiết bị dầu khí: 

200 hợp đồng tương đương 50 tấn sản 

phẩm/năm.

Gia công, bảo dưỡng, sửa chữa các 

thiết bị chuyên dùng cho dầu khí: 750 

hợp đồng tương đương 600 tấn sản 

phẩm/năm.

Sản xuất và sửa chữa các thiết bị 

chuyên dụng để chuyên chở các thiết 

bị dầu khí: 250 hợp đồng tương 

đương 200 tấn sản phẩm/năm.

05/01/1900

74
Xưởng cơ khí chế tạo PHUMY 

T&C

7113553020

04/02/2016

Công ty CP Xây Lắp và 

Dịch Vụ Kỹ Thuật Phú Mỹ

ông Dương Kim Hướng 

0913947357 Giám đốc
VN

Chế tạo cơ khí, gia công chế tạo đường 

ống công nghệ, thiết bị công nghiệp, 

thực hiện các dịch vụ kỹ thuật dầu khí... 

nhằm phục vụ thị trường xây lắp dầu 

khí, công nghiệp.

1.000 tấn sản phẩm/năm 30/01/1900

75
Nhà máy sản xuất và chế biến 

nhôm

Mã số dự án: 

8505642668

ngày 25 /7/ 2016  

CÔNG TY TNHH XNK 

ARS VINA
VN sản xuất và chế biến nhôm dạng khối 500 tấn/tháng 02/01/1900

11
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76
CÔNG TY TNHH AMOS VIỆT 

NAM

3270074746

18/01/2017

17/6/2019

CÔNG TY AMOS 

SUPPLY PTE TLD

Ông KYLE ARNOLD 

SHAW JR 65-62622323, 

chức vụ: Giám đốc

Singapore

- Sản xuất, chế tạo các loại dây cáp và 

các thiết bị, phụ tùng kèm theo phục vụ 

cho các công trình biển, dầu khí, dân 

dụng và công nghiệp. 

- Thực hiện quyền nhập khẩu và quyền 

phân phối bán buôn (không gắn với việc 

thành lập cơ sở bán buôn), phân phối 

bán lẻ (không gắn với việc thành lập cơ 

sở bán lẻ) cho các khách hàng sử dụng 

dịch vụ do Công ty cung cấp đối với các 

mặt hàng là vật tư, nguyên vật liệu, thiết 

bị máy móc và phụ tùng phục vụ cho 

ngành hàng hải và các công trình dầu 

khí phù hợp với quy định hiện hành 

(bao gồm: cáp thép các loại; dây thừng 

các loại; dây nylon; dây tổng hợp; cáp 

bạt; ma ní; vòng khuyên các loại; neo 

các loại; tời các loại; palăng xích; 

palăng cáp; móc cẩu các loại; đầu nối 

cáp; miếng đệm; van; đồng hồ đo áp 

suất; đầu chấu (lẹn cáp); túi thử tải; lưới 

cẩu hàng, cẩu người các loại; con chèn; 

phao các loại; khớp nối …).

- Dịch vụ kiểm tra thử tải thiết bị nâng 

hạ (các loại cáp thép, cáp bạt, cáp poly, 

ma ní, pulley, tăng đơ, container, xích, 

vòng khuyên móc cáp, móc cẩu) trong 

ngành dầu khí, công nghiệp và dân dụng.

- Kiểm tra mối hàn và vật liệu bằng 

phương pháp không phá hủy (NDT), 

kiểm tra chống phá hủy kim loại (MPI).

- Kiểm định, hiệu chuẩn, bảo dưỡng, 

sửa chữa máy móc thiết bị phục vụ 

trong ngành dầu khí, công nghiệp và 

dân dụng (không bao gồm sửa chữa, bảo 

- Dịch vụ kiểm tra thử tải thiết bị 

nâng hạ (các loại cáp thép, cáp bạt, 

cáp poly, ma ní, pulley, tăng đơ, 

container, xích, vòng khuyên móc 

cáp, móc cẩu) trong ngành dầu khí, 

công nghiệp và dân dụng. Quy mô: 30 

hợp đồng/năm.

- Kiểm tra mối hàn và vật liệu bằng 

phương pháp không phá hủy (NDT), 

kiểm tra chống phá hủy kim loại 

(MPI). Quy mô: 20 hợp đồng/năm.

- Kiểm định, hiệu chuẩn, bảo dưỡng, 

sửa chữa máy móc thiết bị phục vụ 

trong ngành dầu khí, công nghiệp và 

dân dụng (không bao gồm sửa chữa, 

bảo dưỡng tàu biển, máy bay hoặc các 

phương tiện và thiết bị vận tải khác): 

10 hợp đồng/năm

X 07/07/2022

12
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77
NHÀ MÁY SẢN XUẤT BÁNH 

NƯỚNG NHÂN HẢI SẢN

8742063335

06/3/2017

Công ty TNHH Thực Phẩm 

Việt (VN-51%); Peacock 

Co., Ltd (Nhật-49%)

Nhật Sản xuất bánh nướng nhân hải sản 200 tấn sản phẩm/năm
29 năm kể từ 

06/3/2017

78

NHÀ XƯỞNG GIA CÔNG 

CÁCH NHIỆT, GIÀN GIÁO 

(CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ 

THUẬT NHIỆT MÈO ĐEN)

4067621052

11/4/2017  

28/9/2018

Công ty Cổ phần Kỹ thuật 

Nhiệt Mèo Đen

Ông HỒ MINH KHA - Chủ 

tịch hội đồng quản trị 

0989050035; email: 

kha.ho@blackcatjsc.com.vn

Ông LÊ XUÂN MẪN - 

Giám đốc 01204106117; 

email: 

man.le@blackcatjsc.com.vn

VN

- Dịch vụ sơn, bọc phủ cách nhiệt, cách 

âm, chống ăn mòn, chống cháy các ống 

dẫn và kết cấu kim loại.

- Cho thuê và lắp dựng giàn giáo công 

nghiệp.

- Chế tạo, gia công các sản phẩm dùng 

trong dịch vụ cách nhiệt, chống cháy. 

- Dịch vụ sơn, bọc phủ cách nhiệt, 

cách âm, chống ăn mòn, chống cháy 

các ống dẫn và kết cấu kim loại: 

200.000 m2/năm.

- Cho thuê và lắp dựng giàn giáo công 

nghiệp: 600 tấn/năm.

- Vỏ kim loại bọc đường ống, Co, Tê, 

Van, mặt bích…: 100.000 cái/năm.

- Túi gối cách nhiệt, chống cháy cho 

tàu biển, giàn khoan: 500 cái/năm.

đến năm 2046

79

TRUNG TÂM GIỚI THIỆU SẢN 

PHẨM CÔNG NGHIỆP VÀ PHỤ 

TRỢ CÔNG NGHIỆP ĐÔNG 

XUYÊN

3238475308

06/3/2018

03/4/2019

Công ty TNHH Công 

nghiệp Phụ trợ Phú Mỹ 

14 Lô E TTTM Tân Thành, 

thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

Ông Trần Trung Nghĩa

0916839836; email: 

trungnghia1084@gmail.co

m; Giám đốc

VN

- Văn phòng cho thuê;

- Trung tâm giới thiệu sản phẩm công 

nghiệp dầu khí và đóng tàu;

- Trung tâm giao dịch khách hàng;

- Trung tâm đào tạo, huấn luyện an toàn 

lao động;

- Dịch vụ ăn uống cho KCN;

- Trung tâm y tế chăm sóc công nhân, 

chuyên gia khu công nghiệp;

- Dịch vụ hỗ trợ lắp ráp thiết bị phụ trợ 

công nghiệp (không có sản xuất và gia 

công sản phẩm).

- Trung tâm hội nghị: 600 m2;

- Trung tâm dịch vụ cung ứng vật tư 

thiết bị công nghiệp: 1.000 m2.

- Dịch vụ hỗ trợ lắp ráp thiết bị phụ 

trợ công nghiệp: 4.000 m2.

X 06/03/2046

13
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80
CÔNG TY TNHH MTV 

AUSTAL VIỆT NAM

7647027117

07/6/2018

01/02/2021

Austal Holdings Vietnam 

PTY LTD

Đường số 12, Khu công 

nghiệp Đông Xuyên
Australia

- Thiết kế tàu thủy, phương tiện nổi các 

loại và thiết kế kết cấu kim loại;

- Đóng mới tàu thủy, thuyền và phương 

tiện nổi các loại;

- Gia công cơ khí kết cấu kim loại phục 

vụ các ngành công nghiệp đóng tàu, vận 

tải đường biển và xây dựng công trình 

biển.

- Thiết kế tàu thủy, phương tiện nổi 

các loại và thiết kế kết cấu kim loại: 

02 đến 05 tàu lớn/năm tùy theo nhu 

cầu sản xuất và hợp đồng ký với đối 

tác nước ngoài;

- Đóng mới tàu thủy, thuyền và 

phương tiện nổi các loại, công suất: 

9.000 tấn/năm (tăng từ 3.500 tấn/năm 

lên 9.000 tấn/năm);

- Gia công cơ khí kết cấu kim loại 

phục vụ các ngành công nghiệp đóng 

tàu, vận tải đường biển và xây dựng 

công trình biển, công suất: 300 

tấn/năm.

X 10/07/2022

81
Nhà máy chế biến suất ăn công 

nghiệp

1670544618 

22/6/2018

Công ty TNHH suất ăn 

công nghiệp

Bà Nguyễn Thị Hải Đường 

Điện thoại: 0918340501
VN chế biến suất ăn công nghiệp 1.000.000 suất ăn/năm

28 năm kể từ ngày 

22/6/2018

82

NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH 

MTV CÔNG  NGHIỆP 

VINATEK

7666088487  

10/10/2018

CÔNG TY TNHH  MỘT 

THÀNH VIÊN CÔNG 

NGHIỆP VINATEK

Bà ĐỖ THỊ THUỶ 

0986.770.880
VN

 Sản xuất nhôm ép định hình từ billet, 

sơn gia công tĩnh điện phủ bề mặt; 

 Sản xuất vật tư, phụ liệu cho ngành sản 

xuất nhôm: đúc các vật liệu chịu lửa, 

phối trộn muối;

  Sản xuất bột sơn tĩnh điện.  

- Sản xuất nhôm ép định hình từ 

billet, sơn gia công tĩnh điện phủ bề 

mặt:

+ Giai đoạn 1: 200 tấn/tháng tương 

đương 2.400 tấn/năm;

+ Giai đoạn 2: 500 tấn/tháng tương 

đương 6.000 tấn/năm. 

- Sản xuất vật tư, phụ liệu cho ngành 

sản xuất nhôm: đúc các vật liệu chịu 

lửa, phối trộn muối: 30 tấn/tháng 

tương đương 360 tấn/năm;

-  Sản xuất bột sơn tĩnh điện. 

+ Giai đoạn 1: 100 tấn/tháng tương 

đương 1.200 tấn/năm;

+ Giai đoạn 2: 200 tấn/tháng tương 

đương 2.400 tấn/năm.  

28/01/1900

83
CÔNG TY TNHH GONZALES 

VIỆT NAM

2135231554  

14/11/2018

25/8/2020

GROUPE GONZALES Pháp

- Sản xuất máy chuyên dụng trong công 

nghiệp;

- Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại, 

các dịch vụ xử lý, gia công kim loại;

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 

tùng máy;

- Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy 

móc và thiết bị.

- Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền 

nhập khẩu các linh kiện, thiết bị và phụ 

tùng liên quan đến các loại máy sau:

+ Máy chế biến cao su hoặc sản xuất 

các sản phầm từ cao su.

+ Máy, thiết bị kiểm tra lốp xe.

+ Công-ten-nơ đươc thiết kế và trang bị 

đặc biệt để vận chuyển theo một hoặc 

nhiều phương thức.

- Sản xuất máy chuyên dụng trong 

công nghiệp công suất 400 tấn/năm.

- Sản xuất sản phẩm khác bằng kim 

loại, các dịch vụ xử lý, gia công kim 

loại công suất 400 tấn/năm.

X 14/11/2046

14
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84

XƯỞNG SẢN XUẤT GIA 

CÔNG CƠ KHÍ CHO NGÀNH 

ĐÓNG TÀU, DẦU KHÍ VÀ 

CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ CHO 

NGÀNH HÀNG HẢI & DẦU 

KHÍ

0372757508

10/4/2019

Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Dịch vụ Kim 

Thiết

Số 12/8F/11, đường số 8, 

khu phố 4, phường Hiệp 

Bình Phước, Quận Thủ 

Đức, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Ông Phan Trường Sơn 

0903 775248; email: 

sonpt@kimthiet.com; Tổng 

giám đốc  

VN

Sản xuất, gia công cơ khí cho ngành 

đóng tàu, dầu khí và công nghiệp phụ 

trợ cho ngành hàng hải & dầu khí

350 tấn sản phẩm/năm X 10/04/2047

85 XƯỞNG GIA CÔNG CƠ KHÍ
4380043303

16/8/2019

CÔNG TY TNHH THÔNG 

TIN KỸ THUẬT MINH 

ANH

Số 193 Đường 3 tháng 2, 

phường 10, tp Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ông Bạch Vũ Thủy 

0903816818; fax: 

02543853860; email: 

bvtthuy@minhanh-

techinfo.com; chức vụ: 

Giám đốc

VN
- Gia công, sản xuất các chi tiết cơ khí.

- Cung cấp dịch vụ sửa chữa cơ khí.
300 tấn sản phẩm/ năm X 16/08/2046

86 XƯỞNG CƠ KHÍ
3002528251

05/12/2019

Công ty Cổ phần Kỹ thuật 

Thiết bị công nghệ Việt 

Nam

Khu công nghiệp Đông 

Xuyên

Ông Đỗ Duy Hiệp 

0916670866; địa chỉ email: 

doduyhiep@gmail.com; 

chức vụ: Giám đốc

VN

Sản xuất, gia công cơ khí cho ngành 

đóng tàu, dầu khí và công nghiệp hỗ trợ 

cho ngành hàng hải & dầu khí

250 tấn sản phẩm/năm X 05/12/2045

87

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHỤ 

TRỢ CÔNG NGHIỆP MÁY 

SURIMI

2176524932

12/5/2020

Công ty TNHH Surimi 

Tech Limited Việt Nam

Khu công nghiệp Đông 

Xuyên

Ông Pascal Marie 

Guenneugues 

+8618666016191; email: 

pascal.surimi@gmail.com; 

chức vụ: Chủ tịch Công ty

Hong Kong

- Dịch vụ thiết kế, hỗ trợ lắp ráp, bảo trì 

máy móc, thiết bị, chế biến thực phẩm, 

đồ uống, thuốc lá (không kinh doanh tại 

trụ sở).

- Dịch vụ tư vấn kỹ thuật. (Việc cung 

cấp dịch vụ liên quan đến khảo sát địa 

chất, địa chất công trình, địa chất thủy 

văn, khảo sát môi trường, khảo sát kỹ 

thuật phục vụ quy hoạch phát triển đô 

thị - nông thôn, quy hoạch phát triển 

- Dịch vụ thiết kế, hỗ trợ lắp ráp, bảo 

trì máy móc, thiết bị, chế biến thực 

phẩm, đồ uống, thuốc lá (không kinh 

doanh tại trụ sở); quy mô: 1000 

máy/năm. 

- Dịch vụ tư vấn kỹ thuật, quy mô: 

100.000 USD/năm.

X 15/01/2024

88
DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG CÔNG 

TY TOÀN THẮNG

0184715178

16/11/2020

Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật 

Toàn Thắng

11B Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Ông LÊ MINH TUẤN e-

mail: info@toanthang.vn. 

chức vụ: Tổng Giám đốc

VN
Bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh thiết 

bị van
100 tấn sản phẩm/năm X 20/10/2046

89
CÔNG TY TNHH RO 

UNIFORMS

4310390860

18/01/2021

Ông Benjamin Walter 

Beard [50%]; Bà Louisa 

Mary Beard [50%]

Australia

Sản xuất, gia công các sản phẩm may 

mặc và các hàng hóa phụ kiện may mặc

Hoàn thiện sản phẩm dệt. Chi tiết: In 

chuyển nhiệt, in lụa, thêu, dệt kim các 

loại (cổ áo, bo tay)

Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập 

khẩu các sản phẩm may mặc và các 

hàng hóa phụ kiện may mặc

Thực hiện quyền phân phối bán buôn 

(không thành lập cơ sở bán buôn) các 

Sản xuất, gia công các sản phẩm may 

mặc và các hàng hóa phụ kiện may 

mặc; hoàn thiện sản phẩm dệt: 

175.000 sản phẩm/năm

X 31/12/2025
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