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NM dược phẩm Leung Kai Fook 

(Cty TNHH Dược phẩm Leung 

Kai Fook Việt Nam)

01/GP-BV/ĐC1

26/12/1997

Leung Kai Fook Medical 

Co.,Ltd
Singapore Dầu gió X

2
Nhà máy sản xuất da thuộc thành 

da thành phẩm 

492043000076

10/12/2007 

(28/01/2003)

4334554547

15/10/2015

18/01/2018

Prime Asia (S.E.ASIA) 

Leather Corporation (Anh 

Quốc)

British Virgin 

Islands

Sản xuất da thuộc thành phẩm từ 

nguyên liệu đầu vào là da đã thuộc Wet-

blue

72.000.000 ft2/năm X
48 năm đến 

23/5/2051

3
NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ MỞ 

RỘNG SẢN XUẤT VẢI GIẢ DA

492043000097

19/3/2008

5476530801

23/02/2017

04/01/2021

Grand International 

Investment  Corporation 

(Đài Loan)

Samoa

Gia công, sản xuất vải giả da, da nhân 

tạo, giả da; bán thành phẩm vải giả da 

(da nhân tạo); nhựa PU (PU resin) cho 

vải giả da; sản phẩm Dimethyl 

Formamide (DMF) dùng hóa lỏng hóa 

chất, đánh bóng cho vải giả da

- Gia công, sản xuất vải giả da, da 

nhân tạo, giả da, công suất 24.000.000 

mét/năm (tăng thêm 4.000.000 

mét/năm) (Ít nhất 80% sản phẩm của 

doanh nghiệp để xuất khẩu, số còn lại 

tiêu thụ tại thị trường Việt Nam);

- Gia công, sản xuất bán thành phẩm 

vải giả da (da nhân tạo), công suất 

33.600.000 mét/năm (tăng thêm 

6.600.000 mét/năm);

- Gia công, sản xuất nhựa PU (PU 

resin) cho vải giả da, công suất 48.000 

tấn/năm (tăng thêm 12.000 tấn/năm);

- Gia công, sản xuất sản phẩm 

Dimethyl Formamide (DMF) dùng 

hóa lỏng hóa chất, đánh bóng cho vải 

giả da, công suất 33.600 tấn/năm 

(tăng thêm 20.600 tấn/năm).

X
48 năm kể từ 

05/5/2003

4

NHÀ MÁY SẢN XUẤT DA 

THUỘC THÀNH PHẨM TONG 

HONG, SẢN XUẤT SẢN PHẨM 

KEO CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ 

TONG HONG

492033000016

27/5/2013

(10/7/2003)

9922118439

12/12/2018

04/01/2021

Red Way International 

Enterprise Company 

Limited [British Virgin 

Islands]; Ông Shih, Yung-

Chang [Đài Loan]; Ông 

Chen, Chun-Chi [Đài Loan]

British Virgin 

Islands

- Sản xuất da đã thuộc thành phẩm. (Ít 

nhất 80% sản phẩm của doanh nghiệp 

để xuất khẩu; số còn lại tiêu thụ tại thị 

trường Việt Nam). 

- Sản xuất keo công nghiệp phụ trợ.

- Sản xuất da đã thuộc thành phẩm, 

công suất: 3.400.000 tấn/năm. 

- Sản xuất keo công nghiệp phụ trợ, 

công suất: 6.000 tấn/năm.

X 10/07/2051

5 Nhà máy sản xuất thùng phuy

492043000108

28/5/2008 

(10/3/1997)

8788957151

02/11/2017

12/9/2019

Greif International Holding 

B.V (Hà Lan)

Ông Nguyễn Nam Hải; chỗ 

ở hiện nay tại 8/6 Lê Thánh 

Tôn, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Hà Lan

- Sản xuất các loại thùng phuy và các 

loại bồn chứa bằng thép chất lượng cao 

(đặc biệt trong giai đoạn đầu là thùng 

phuy thép 208 lít).

- Cung cấp các dịch vụ gia công cơ khí 

liên quan.

500.000 thùng phuy/năm
X 10/03/2022

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
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6 Nhà máy sản xuất ốc vít xuất khẩu

492043000007

20/11/06 

(02/04/2004)

492043000007-KD

30/12/2015

7662266868

30/12/2015

03/11/2020

Anchor Fasteners Industrial 

Co., Ltd
Đài Loan

- Sản xuất ốc vít, bu lông, con tán; sản 

xuất linh kiện, phụ tùng cho xe đạp, xe 

máy, xe hơi; kéo dây sắt thép các loại; 

gia công các mặt hàng cơ khí;

- Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền 

nhập khẩu và quyền phân phối bán 

buôn, bán lẻ (không gắn với thành lập 

cơ sở bán buôn, cơ sở bán lẻ) các mặt 

hàng có mã HS thuộc nhóm 7318, 7215, 

7228, 7222;

- Cho thuê nhà xưởng.

- Sản xuất ốc vít, bu lông, con tán, 

quy mô: 400.000.000 sản phẩm/năm.

- Sản xuất linh kiện, phụ tùng cho xe 

đạp, xe máy, xe hơi, quy mô 

25.000.000 sản phẩm/năm.

- Kéo dây sắt thép các loại; gia công 

các mặt hàng cơ khí.

(Ít nhất 80% sản phẩm của Doanh 

nghiệp để xuất khẩu, số còn lại tiêu 

thụ tại thị trường Việt Nam)

- Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền 

nhập khẩu và quyền phân phối bán 

buôn, bán lẻ (không gắn với thành lập 

cơ sở bán buôn, cơ sở bán lẻ) các mặt 

hàng có mã HS thuộc nhóm 7318, 

7215, 7228, 7222, chi tiết gồm: 

73181100, 73181200, 73181300, 

73181400, 73181500, 73181600, 

73181900, 73182100, 73182200, 

73182300, 73182400, 73182900, 

72155099, 72285010, 72221100, 

72222010.

X 02/04/2051

7
Nhà máy sản xuất ốc vít, bu lông, 

sắt thép các loại

492023000041

30/5/2007 

(09/12/2004)

5422593686

08/01/2019

25/10/2019

JIGANG GROUP CO. LTD Trung Quốc

- Gia công cắt thép cuộn cán nóng.

- Sản xuất gia công tinh kết cấu thép.

- Sản xuất gia công hàn ống thép kiểu 

xoắn ốc.

- Sản xuất khí công nghiệp (Oxygen, 

Nitrogen, Argon).

- Sản xuất các sản phẩm thép cuộn cán 

nguội.

- Thiết kế, sản xuất, chế tạo, thi công, 

duy tu kết cấu thép và các vật liệu bằng 

thép.

- Thiết kế , sản xuất, chế tạo, thi công, 

duy tu thiết bị chịu áp lực. 

- Sản xuất thép cuộn qua tẩy rửa axit.

- Gia công xi mạ.

- Cho thuê nhà xưởng dư thừa

- thép cuộn cán nóng: 150.000 tấn/ 

năm.

- kết cấu thép: 10.000 tấn/ năm

- ống thép kiểu xoắn ốc: 40.000 tấn/ 

năm.

- khí công nghiệp (Oxygen, Nitrogen, 

Argon): 1.445 m3/ h.

- sản phẩm thép cuộn cán nguội: 

60.000 tấn/ năm.

- kết cấu thép và các vật liệu bằng 

thép: 12.000 tấn/ năm.

- thiết bị chịu áp lực: 1.000 thiết bị/ 

năm.

- thép cuộn qua tẩy rửa axit: 24.000 

tấn/ năm.

- Gia công xi mạ 25.000 tấn/năm

X 09/12/2052

8

Nhà máy SX các linh kiện tự 

động của xe máy, của xe hơi, các 

thiết bị công nghệ cao dùng cho 

máy vi tính, các loại bu lông, ốc 

vít, con tán và đồ gia dụng bằng 

kim loại, các sản phẩm cơ khí lắp 

ráp đồng bộ

492033000085

(22/4/2005)

06/5/2015

9817203605

05/02/2018

09/3/2020

Ô.Tsao Tien Fu [Taiwan-

35%], Ô.Huang Ta Hai 

[Taiwan-17.5%], Ô.Yeh 

Chao-Lin [Taiwan-17.5%], 

Ô.Huang I-Tsai [Taiwan-

30%]

Đài Loan

- Sản xuất và gia công các loại linh kiện 

tự động của xe máy, xe hơi; các thiết bị 

công nghệ cao dùng cho máy vi tính; 

các bulông, ốc vít, con tán, đồ gia dụng 

bằng kim loại, các sản phẩm cơ khí lắp 

ráp đồng bộ.

- Thực hiện quyền nhập khẩu các mặt 

hàng: bu lông, ốc vít, con tán, đai ốc, 

vòng đệm (việc nhập khẩu thực hiện 

theo quy định hiện hành).

Linh kiện tự động của xe máy, xe hơi: 

1.000 tấn/năm;

Thiết bị công nghệ cao dùng cho máy 

vi tính: 500 tấn/năm;

Bulông, ốc vít, con tán, đồ gia dụng 

bằng kim loại, các sản phẩm cơ khí 

lắp ráp đồng bộ: 5.500 tấn/năm

X 22/04/2051

9
NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ 

PLASTIC VÀ GIẤY

(492023000181

02/6/2010 

(20/12/2005))

4317841306

16/01/2019

MEGA RICHTECH 

CORPORATION
Anguilla Sản xuất bao bì plastic và giấy 4.200 tấn/năm X 20/12/2051

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
Chi nhánh Công ty TNHH Sản 

xuất linh kiện cơ khí Formosa

49212000241 

09/4/2012  

29/6/2015

     (34/GP-KCN-BV

26/01/2006)

9883435678

27/7/2017

Công ty TNHH Sản xuất 

linh kiện cơ khí Formosa 

(Samoa 52.5%, VN 7.5%, 

Seychelles 25%, Brunei 

7.5%, British Virgin Islands 

7.5%)

ĐT 02543932681

Fax 02543932077

Email 

phapche.topppro@gmail.co

m

Samoa
Sản xuất, gia công linh kiện cơ khí; sản 

phẩm kéo thép dây; cắt sắt thép các loại

- Thép dây: 72.000 tấn/năm

- Sắt, thép: 36.500 tấn/năm

- Bánh răng, linh kiện, ốc vít, cửa 

cuốn, ray tủ,ray bàn: 15.000 tấn/năm

- Vật tư, nguyên liệu, phụ tùng: 6.000 

tấn/năm

X 39 năm từ 09/4/2012

11

Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm

(Công ty TNHH TE AN Việt 

Nam)

492023000046

(26/06/2006)

25/6/2015 

8785087064  

3/10/2018

B.Wang, Li Ching [Taiwan-

29,71%], Ô.Wang, Hsin 

Wuan [Taiwan-29,67%], 

CT CP OGK Kabuto 

[Japan-3,13%], Công ty 

TNHH Alex Holding 

[Brunei-37,5%]

Đài Loan

Sản xuất mũ bảo hiểm xe đạp, xe máy, 

linh phụ kiện nón bảo hiểm, ghế ô tô an 

toàn dành cho trẻ em để xuất khẩu và 

tiêu thụ trong nước

720,000 sp/năm X 14/02/1900

12
Nhà máy sx linh kịên, phụ tùng 

(Cty TNHH Kỳ Hân Việt Nam)

492043000057

29/8/2007
Eurolite electronic Corp. Samoa

Sx linh kiện, lắp ráp các chi tiết trong 

ngành điện, điện tử,CN

* Thiết bị đầu cuối: 60,5 tấn/năm

* vỏ nhựa:227 tấn/năm

* khuôn:6,05 tấn/năm

*Linh kiện kết nối đầu cuối:302,5 

tấn/năm

* Máy móc tự động hoá: 4 cái/năm

X 13/02/1900

13 Nhà máy dệt kim

492043000074

29/11/2007

4353530119

17/9/2019

Eclat Cayman Islands 

Holdings
Cayman Islands

- Dệt 

-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: 5004, 5005, 5006, 

5106, 5107, 5108, 5109, 5110, 5205, 

5206, 5207, 5306, 5307, 5308, 5401, 

5402, 5403, 5404, 5405, 5406, 5509, 

5510, 5511.

6.000 tấn /năm (tỷ lệ nhuộm tối đa 

cho phép là 10% sản phẩm của dự án, 

tương đương 600 tấn/năm)

X 29/11/2051

14 Nhà máy cơ khí chế tạo

492043000091

25/02/2008

3241554303

12/10/2015

02/4/2018

Chieng Shyong Machinery 

Co., Ltd
Đài Loan

- Sản xuất nồi hơi, máy tiết kiệm than, 

máy khử mùi, thiết bị dự trữ nhiệt 

không khí và các thiết bị đi kèm; sản 

xuất ống khói, ống thoát gió và thoát 

khói;

- Thực hiện quyền nhập khẩu; quyền 

xuất khẩu; quyền phân phối bán buôn 

(không thành lập cơ sở bán buôn) các 

hàng hóa có mã số HS 7306, 7307, 

7209, 8402, 8403, 8404, 8455, 8456, 

8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8481, 

8501, 8537, 8542, 9031, 9026, 9104 

theo quy định của pháp luật.

* Giai đoạn 1:

- Sản xuất nồi hơi, công suất: 600 

tấn/năm;

- Sản xuất máy tiết kiệm than, máy 

khử mùi, thiết bị dự trữ nhiệt không 

khí và các thiết bị đi kèm; công suất: 

200 tấn/năm;

- Sản xuất ống khói, ống thoát gió và 

thoát khói; công suất: 150 tấn/năm.

* Giai đoạn 2:

- Sản xuất nồi hơi, công suất: 650 

tấn/năm;

- Sản xuất máy tiết kiệm than, máy 

khử mùi, thiết bị dự trữ nhiệt không 

khí và các thiết bị đi kèm, công suất: 

210 tấn/năm;

- Sản xuất ống khói, ống thoát gió và 

thoát khói, công suất: 250 tấn/năm.

Đang hòan hiện
43 năm từ 

25/02/2008

3
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15
Nhà máy công nghiệp kim loại 

Quần Phong

492043000098

01/4/2008

2107480340

01/02/2016

25/5/2020

Keeper Internationnal 

Co.,Ltd (Samoa)
Samoa

- Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và 

đồ kim loại thông dụng.

- Cho thuê nhà xưởng dư thừa.

- Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền 

nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn 

(không lập cơ sở bán buôn) và quyền 

phân phối bán lẻ (không lập cơ sở bán 

lẻ) các mặt hàng có mã HS 3919, 3926, 

4016, 4808, 6408, 6804, 6805, 7318, 

7320, 7326, 7409, 8205, 8208,  8213, 

8214, 8308, 8424, 8441, 8451, 8452, 

8453,8467, 8480, 8482, 8483, 8503, 

8531, 9603, 9024, 9506.

- Sản xuất dụng cụ văn phòng phẩm: 

kéo cắt giấy trẻ em

- dụng cụ cắt: 600 tấn/năm;

- linh kiện máy may: 100 tấn/năm;

- dụng cụ trong ngành mộc : 100 

tấn/năm; 

- lưỡi cưa: 68 tấn/năm;

- dụng cụ cầm tay: 700 tấn/năm;

- lưỡi cưa PCD: 1 tấn/năm;

- dụng cụ thể thao: 32 tấn/năm;

- dao thực phẩm: 10 tấn/năm;

- dao nghiền vụn: 03 tấn/năm;

- bulong, ốc vít, đinh tán các loại: 60 

tấn/năm;

- đá mài các loại 50 tấn/ năm;

- kéo cắt giấy trẻ em: 700 tấn/năm.

Chậm triển khai 23/05/2051

16

Nhà máy sản xuất thiết bị y tế 

(Công ty TNHH Thiết bị y tế A & 

I Việt Nam)

492043000122

08/8/2008

18/11/2014

7608251665

17/8/2017

06/01/2021

Alps Industries Pte. Ltd  

[Republic of Seychelles]

0643931929; 

chubao2003@yahoo.com

02543895662

Seychelles

- Sản xuất xe lăn; ghế bô; nạng; dụng cụ 

tập đi; giường bệnh; cáng lật mình; ghế 

tắm; băng ca; cây treo chai truyền nước; 

cây treo ống dưỡng khí; máy tạo oxy; 

máy hút đờm; xe lăn điện; Nebulizer 

(dụng cụ hỗ trợ truyền thức ăn và 

thuốc); khung tập đi;

- Sản xuất linh kiện xe đạp từ hợp kim 

nhôm;

- Sản xuất linh kiện từ chất liệu carbon 

(dùng trong sản xuất xe đạp và thiết bị 

ngành y tế);

- Thực hiện quyền phân phối bán buôn 

mặt hàng xe lăn.

- Sản xuất xe lăn, công suất: 200.000 

sản phẩm/ năm (tăng thêm 164.000 

sản phẩm/năm từ 36.000 sản 

phẩm/năm lên 200.000 sản 

phẩm/năm);

- Sản xuất ghế bô, công suất: 6.000 

sản phẩm/ năm;

- Sản xuất nạng, công suất: 9.000 sản 

phẩm/ năm;

- Sản xuất dụng cụ tập đi, công suất: 

8.000 sản phẩm/ năm;

- Sản xuất giường bệnh, công suất: 

800 sản phẩm/ năm;

- Sản xuất cáng lật mình, công suất: 

600 sản phẩm/ năm;

- Sản xuất ghế tắm, công suất: 50.000 

sản phẩm/ năm (tăng thêm 46.000 sản 

phẩm/năm từ 4.000 sản phẩm/năm lên 

50.000 sản phẩm/năm);

- Sản xuất băng ca, công suất: 800 sản 

phẩm/ năm;

- Sản xuất cây treo chai truyền nước, 

công suất: 6.000 sản phẩm năm;

- Sản xuất cây treo ống dưỡng khí, 

công suất: 3.000 sản phẩm/ năm;

- Sản xuất máy tạo ô xy, công suất: 

1.000 sản phẩm/ năm;

- Sản xuất máy hút đờm, công suất: 

150 sản phẩm/ năm;

- Sản xuất xe lăn điện, công suất: 200 

sản phẩm/ năm;

- Sản xuất Nebulizer (dụng cụ hỗ trợ 

truyền thức ăn và thuốc), công suất: 

150 sản phẩm/ năm;

- Sản xuất khung tập đi: 100.000 sản 

X 08/08/2051

17
Nhà máy sản xuất các sản phẩm 

công nghiệp

(492043000128

12/9/2008)

7641758923

14/12/2018

31/01/2020

BRIDGEPORT 

INVESTMENTS LIMITED 

[Belize 98%]; Ông CHEN, 

WEN-WEI [Trung Quốc 

2%]

Belize

- Xây dựng nhà máy sản xuất các sản 

phẩm công nghiệp

- Cho thuê nhà xưởng dư thừa

- Chất tạo kết tủa: 6.000 tấn/năm;

- than hoạt tính: 4.000 tấn/năm;

- than gáo dừa: 7.000 tấn/năm;

- băng keo: 100 tấn/năm;

- bộ lọc không khí: 10.000 cái/năm

X 12/09/2051

4
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18
Nhà máy China Steel & Nippon 

Steel Việt Nam

(492033000155

12/5/2009

17/7/2015)

3266151700

21/3/2018

10/02/2020

China Steel Corporation 

Đài Loan-56%]; Formosa 

Ha Tinh Steel Co., Ltd (CT 

TNHH Gang Thép Hưng 

Nghiệp Formosa Hà Tĩnh) 

[KKT Vũng Áng-Hà Tĩnh-

5%]; Chun Yuan Steel 

Industry Co., Ltd Đài Loan-

2%]; Hsin Kuang Steel Co., 

Ltd. [Taiwan-2%]; Nippon 

Steel Corporation [Nhật-

30%]; Nippon Steel 

Trading Corporation [Nhật-

5%];

Đài Loan
SX các sản phẩm thép tấm, lá cao cấp 

phục vụ cho các ngành công nghiệp

- Thép tấm cán nóng, bản dày : 

400.000 tấn/năm. 

- Thép  cuộn cán nóng có ngâm tẩy gỉ, 

phủ dầu: 200.000 tấn/năm. 

- Thép cuộn cán nguội: 500.000 

tấn/năm.

- Thép lá điện từ: 200.000 tấn/năm.

- Thép cuộn nhúng kẽm, hợp kim: 

300.000 tấn/năm.

X 12/05/2051

19
Nhà máy sản xuất thiết bị nâng, 

thuỷ lực, thân xe hơi và rơ mooc

492043000159

21/7/2009

8778652631

19/7/2018

29/5/2020

Glory Base Group Limited Seychelles

- Sản xuất và sửa chữa thiết bị máy nâng 

và vận tải thủy lực;

- Sản xuất và sửa chữa rơ mooc (không 

bao gồm động cơ), thân xe hơi (bao 

gồm các loại bán rơ mooc không dây 

kéo);

- Thiết kế và sản xuất thép hàn hình H 

và thép kết cấu;

- Thiết kế, sản xuất và lắp đặt công trình 

thiết bị thép;

- Sản xuất và lắp đặt công trình thiết bị 

nâng , thiết bị máy móc.

- Cho thuê nhà xưởng.

- Sản xuất và sửa chữa thiết bị máy 

nâng và vận tải thủy lực, công suất: 

350 tấn/năm;

- Sản xuất và sửa chữa rơ mooc 

(không bao gồm động cơ), thân xe hơi 

(bao gồm các loại bán rơ mooc không 

dây kéo), công suất: 350 tấn/năm;

- Thiết kế và sản xuất thép hàn hình H 

và thép kết cấu, công suất:           60 

tấn/năm;

- Thiết kế, sản xuất và lắp đặt công 

trình thiết bị thép, công suất:             

40 tấn/năm.

- Sản xuất và lắp đặt công trình thiết 

bị nâng , thiết bị máy móc,              

công suất: 50 tấn/năm.

X 21/07/2051

5
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20
Nhà máy Công ty TNHH Lock & 

Lock Vina

492043000193 

29/9/2010 

nhận sáp nhập ngày 

03/03/2014

10/4/2015

8750766481

21/11/2016

14/4/2021

Lock & Lock Co., Ltd

(Hàn Quốc)
Hàn Quốc

- Xây dựng nhà máy thiết kế, sản xuất 

các sản phẩm thủy tinh;

- Sản xuất, gia công, lắp ráp các sản 

phẩm nhựa dùng trong sinh hoạt, gia 

dụng, đồ dùng nhà bếp;

- Thiết kế, sản xuất đồ dùng nhà bếp;

- Thiết kế, sản xuất các loại phích nước 

chân không;

- Thiết kế, sản xuất, gia công các sản 

phẩm khuôn mẫu bằng thép không rỉ;

- Thiết kế, sản xuất thành phẩm và bán 

thành phẩm các sản phẩm silicon;

- Cho thuê nhà xưởng dư thừa;

- Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền 

nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn 

(không thành lập cơ sở bán buôn) các 

mặt hàng có mã HS sau: 48211090, 

39191099, 40151900, 82149000, 

49119990, 84807190, 70133700, 

70134200, 70134900;

- Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền 

phân phối bán buôn (không thành lập cơ 

sở bán buôn) các mặt hàng có mã HS 

sau: 48192000, 42029290, 39269099, 

94036090, 94032090, 85167200, 

39241090, 73239310, 44219999, 

94038990.

- Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền 

phân phối bán buôn (không thành lập cơ 

sở bán buôn) các mặt hàng có mã HS: 

28100000 số lượng140 tấn, 28401900 

số lượng 200 tấn.

 sản phẩm thủy tinh: 19.000 tấn/năm; 

sản phẩm nhựa: 20.000 tấn sản 

phẩm/năm; đồ dùng nhà bếp: 950 

tấn/năm; phích nước chân không: 

24.000.000 sản phẩm/năm; khuôn 

mẫu: 1.200 tấn sản phẩm/năm; Thành 

phẩm và bán thành phẩm các SP 

silicon: 3.500 tấn/năm

X 29/09/2050

21
Nhà xưởng thiết kế và gia công 

các sản phẩm may mặc

492043000196

20/10/2010

6537676238

27/3/2018

Eclat Cayman Islands 

Holdings
Cayman Islands

- Thiết kế và gia công các sản phẩm 

may mặc;

- Cho thuê nhà xưởng dư thừa.

Các sản phẩm may mặc: 3.000.000 

bộ/năm

41 năm từ 

20/10/2010

22

Nhà xưởng dệt Ty Fashion (Công 

ty TNHH Dệt May Formosa Việt 

Nam)

492043000239

16/11/2012

Ty Fashion International 

Co., Ltd ( 10F, No.1, Jinhu 

Road, Neihu District, 

Taipei City, 114 taiwan 

(R.O.C))

Đài Loan Sản xuất sản phẩm quần áo, dệt
4.800.000 bộ/năm; đệt: 16.400 

tấn/năm
08/02/1900

23

Nhà máy sản xuất khung giàn 

kéo, sơmi rơ-mooc (Công ty 

TNHH Thượng Dư Việt Nam)

492043000242

14/12/2012

29/6/2015

Sunny Union Holding 

Limited
0643899081 Samoa

Sx gia công các loại khung giàn kéo, 

thiết bị sơmi rơ mooc, thùng, bồn chứa 

chuyên dụng, bồn áp lục và lắp ráp 

thành các loại sowmi rơ mooc chuyên 

dùng; lắp ráp sowmi rơ-mooc vào đầu 

kéo hình thành xe vận tải chuyên dùng

dự kiến: 200 chiếc/năm tương đương 

với 1.200 tấn/năm
05/01/1900

24
Nhà máy sản xuất, gia công dây 

cáp đồng và các sản phẩm về đồng

492043000246

02/4/2013

18/5/2015

3232865322

27/6/2017

14/5/2020

Shen Yang Xing Hai 

Investment Group Co., Ltd 

[51%]; Jiangxi Jiuxing 

Copper Industry Co., Ltd 

[49%]

Trung Quốc

sản xuất, gia công dây cáp đồng và các 

sản phẩm được làm từ đồng phục vụ 

công nghiệp và dân dụng

40.000 tấn sp/năm 37 năm từ 02/4/2013

6
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25
Nhà máy Công ty TNHH Tycoons 

Việt Nam

492043000248

07/5/2013

25/12/2014

5403121357 

13/4/2018

07/5/2018

TYCOONS GROUP 

(SAMOA) HOLDING LTD.

0643921737/738

tycoonsvietnam@gmail.co

m

Samoa

Sản xuất thép dây (trừ thép xây dựng 

các loại). Sản xuất đinh, ốc vít, bulon 

các loại.

8.400 tấn sản phẩm/năm 30/4/2023

26

Nhà máy sản xuất và gia công 

sợi, vải và hạt nhựa Haosheng 

Vina 

492043000254

01/10/2013

4323887202

25/12/2015

23/3/2021

Noble Star InT'L LTD Brunei

- Sản xuất và gia công xơ sợi tổng hợp, 

chỉ sợi, dệt vải và hạt nhựa PET nguyên 

sinh;

- Cho thuê nhà xưởng, kho dư thừa.

- Sợi tổng hợp (Polyester fibre): 

43.200 tấn sản phẩm/năm;

- Chỉ sợi (Yarn): 43.400 tấn sản 

phẩm/năm (tăng thêm 14.600 tấn sản 

phẩm/năm từ 28.800 tấn sản 

phẩm/năm lên 43.400 tấn sản 

phẩm/năm);

- Vải (Fabric): 7.200 tấn sản 

phẩm/năm;

- Hạt nhựa PET nguyên sinh: 72.000 

tấn sản phẩm/năm.

X 23/05/2051

27 Xưởng tái chế da phế liệu

49221000208

14/4/2011

0381240686

27/10/2015

Công ty TNHH Thương 

Mại Huy Thịnh

Trụ sở: Số 182/36A Lê Văn 

Sỹ, phường 10, quận Phú 

Nhuận, TP.HCM - đt 

082184436 - fax 088448929

bà Thái Thị Kim Nga - 

Giám đốc 0643932088

Fax 0643932088

VN

Tập kết, tạm lưu giữ và trung chuyển 

các chất thải rắn trong KCN Mỹ Xuân 

A2; tái chế da phế liệu

Tập kết, tạm lưu giữ và trung chuyển 

các chất thải rắn trong KCN Mỹ Xuân 

A2; 18.000 tấn/năm

Tái chế da phế liệu: 5.400 tấn/năm

11/02/1900

28

TRƯỜNG MẦM NON TRONG 

KHU NHÀ Ở CÔNG NHÂN VÀ 

CHUYÊN GIA THUỘC KHU 

CÔNG NGHIỆP MỸ XUÂN A2

5420647488

21/12/2016

Quỹ Đầu tư phát triển Bà 

Rịa – Vũng Tàu [VN-

49.74%]; Công ty TNHH 

Phát Triển Quốc Tế 

Formosa [Đài Loan-

12.73%]; Công ty TNHH 

Living & Life Vina [Hàn 

Quốc-25.64%]; Công ty 

TNHH San Fang Việt Nam 

[Samoa-11.89%]

ông Long - Quỹ Đầu tư 

phát triển 0938727252
Hàn Quốc

Xây dựng trường mầm non đạt chuẩn 

quốc gia
16 nhóm lớp, phục vụ tối đa 450 trẻ

35 năm kể từ 

21/12/2016

29

DỰ ÁN NHUỘM VÀ HOÀN 

THIỆN SẢN PHẨM NHUỘM 

MEI SHENG

9993328009

25/01/2018

08/6/2021

Công ty TNHH Mei Sheng 

Textiles Việt Nam 

Cụm công nghiệp Ngãi 

Giao, thị trấn Ngãi Giao, 

huyện Châu Đức

British Virgin 

Islands
Nhuộm sợi màu, vải màu, bông màu

5.200 tấn/năm (chỉ phục vụ nhuộm 

cho sản phẩm Công ty Mei Sheng)
X 25/01/2051

30

Nhà máy công nghiệp hỗ trợ sản 

xuất kẽm thỏi và ốc vít chất 

lượng cao

3261426729

02/02/2018

15/9/2020

Sun Beam Tech Industrial 

Co., LTD 
KCN Mỹ Xuân A2 Đài Loan

- Sản xuất và tiêu thụ kẽm oxit; 

- Sản xuất, đúc kim loại cơ bản: kẽm 

thỏi, hợp kim kẽm, nhôm thỏi, đồng 

thỏi;

- Sản xuất, chế tạo, gia công các mặt 

hàng như phụ kiện ngũ kim dùng cho 

công nghiệp đóng tàu, linh kiện cơ giới, 

phụ kiện truyền tải điện, công nghiệp 

mạ điện

- Linh kiện ngũ kim, ốc vít: 500 

tấn/năm;

- Kẽm thỏi: 14.400 tấn/năm;

- Nhôm thỏi: 3.600 tấn/năm;

- Kẽm oxit: 10.800 tấn/năm

X 02/02/2051

31 Xưởng sản xuất gia công cơ khí

7636160608 

5/7/2018

31/7/2020

Công ty Cổ phần kết cấu 

Thép Minh Trị

Khu phố Phú Hà, phường 

Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ông LIN, YUAN-CHIH

0254.3893637; email: 

0931299888@meizic.com; 

chức vụ: Giám Đốc

Seychelles
Xây dựng xưởng gia công cơ khí

Cho thuê kho, xưởng

- Kết cấu thép (Sản xuất gia công nhà 

máy thép tiền chế, cấu hình bằng 

thép): 36.000 tấn/năm;

- Gia công thép tấm: 120.000 tấn/năm.

X 24/05/2051

7
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32
Nhà máy gia công khuôn mẫu 

Xinpeng Foshan 

7696553035

02/01/2019

Foshan Xinpeng Industrial 

Service Co., Ltd 
Trung Quốc

Sản xuất, gia công các sản phẩm khuôn 

mẫu bằng kim loại

5.000 sản phẩm/năm tương đương 

1.000 tấn sản phẩm /năm

05 năm từ 

02/01/2019

33
Nhà máy sản xuất ốc vít, bu lông, 

sắt thép các loại

7669832826

08/01/2019

25/10/2019

(tách từ dự án của 

Công ty Baw Heng 

Steel)

TYCOONS GROUP 

INTERNATIONAL CO. 

LTD

Ông Huang Wen Sung 886-

7-6212191; địa chỉ email: 

tycoons@ms4.hinet.net; 

chức vụ: Tổng Giám đốc

Cayman Islands

- Sản xuất thép cuộn cán nóng mạ kẽm 

và thép tròn chế tạo dùng để sản xuất bu 

long, ốc, vít, đinh tán.

- Sản xuất bu long, đinh vít, con tán, 

lưới thép các loại.

- Gia công xi mạ.

- Sản xuất thép cuộn qua tẩy rửa axit

- thép cuộn cán nóng mạ kẽm và thép 

tròn chế tạo dùng để sản xuất bu long, 

ốc, vít, đinh tán: 24.000 tấn/ năm.

- bu long, đinh vít, con tán, lưới thép 

các loại 50.000 tấn/ năm.

- Gia công xi mạ 25.000 tấn/năm.

- thép cuộn qua tẩy rửa axit công suất: 

24.000 tấn/ năm

X 09/12/2052

34
NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHỤ 

GIA XI MĂNG XANH

9943647378

01/3/2019

02/8/2019

Công ty TNHH Tài nguyên 

CHC Việt Nam

Nhà Tổ hợp, Khu hành 

chính FORMOSA, Khu 

kinh tế Vũng Áng, Phường 

Kỳ Long, Thị xã Kỳ Anh, 

Tỉnh Hà Tĩnh

Ông HUANG CHAO KUEI 

0943756714; email: 

yushnung@gmail.com; 

chức vụ: Giám đốc

Đài Loan
Sản xuất phụ gia xi măng xanh (Green 

GGBFS - Xỉ hạt lò cao nghiền mịn)
1.000.000 tấn sản phẩm/năm X 01/03/2051

35

Dự án gia công da thuộc và sản 

xuất chất keo dính dùng trong 

công nghiệp

02/TV-BQL

26/6/2018

Công ty TNHH SF Thiên 

Vân

RR6 đường Hồng Lĩnh, cư 

xá Bắc Hải, P15, Q10, 

TP.HCM

VN

- Gia công các loại da thuộc (cắt và xuất 

khẩu theo đơn đặt hàng)

- Sản xuất chất keo dính dùng trong 

công nghiệp

- Da: 12.000 tấn/năm

- Chất keo dính: 1.500 tấn/năm
06/06/2024

36 SẢN XUẤT LÕI GIẤY
3433760768

20/3/2020

CÔNG TY TNHH GIẤY 

TAIJI (VIỆT NAM)

KCN Mỹ Xuân A2

Bà Lê Thị Chiêu Chiêu 

0254.389.0168; 

email: 

taijivn2019@gmail.com; 

chức vụ: Tổng Giám đốc

VN
- Sản xuất lõi giấy.

- Sản xuất tấm đỡ.

+ Sản xuất lõi giấy: 640 tấn sản 

phẩm/năm.

+ Sản xuất tấm đỡ: 60 tấn sản 

phẩm/năm.

X 01/10/2022
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NHÀ MÁY SẢN XUẤT DỤNG 

CỤ NẤU, NẮP ĐẬY THỦY 

TINH, TAY CẦM VÀ PHỤ 

KIỆN NHÀ BẾP

9802724505

22/3/2018 

27/01/2021

Kims Cook Co., Ltd. [Hàn 

Quốc 96,15%]; Ông Cho 

Kaseock [Hàn Quốc 3,85%]

Đường số 2B, Khu công 

nghiệp Mỹ Xuân A2
Hàn Quốc

- Sản xuất dụng cụ nấu, nắp đậy thủy 

tinh, tay cầm và phụ kiện nhà bếp;

- Thực hiện quyền nhập khẩu các mặt 

hàng có mã HS: 7606, 7616, 3209, 

3909, 7318;

- Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền 

phân phối bán buôn (không thành lập cơ 

sở bán buôn) sản phẩm đồ dùng nhà 

bếp, nguyên liệu thép không gỉ, nhôm, 

nhựa để sản xuất đồ dùng nhà bếp có 

mã HS: 7323, 7013, 7615, 3924, 7606, 

7616, 3209, 3909, 3926, 7318;

- Thực hiện quyền phân phối bán lẻ 

(không thành lập cơ sở bán lẻ) các mặt 

hàng có mã HS: 7323, 7013, 7615, 

3924, 7606, 7616, 3209, 3909, 3926, 

7318.

- Tay cầm bằng thép không rỉ cho 

dụng cụ nấu ăn: 800 tấn/năm;

- Nồi chảo bằng thép không gỉ: 2.500 

tấn/năm;

- Tay cầm bằng nhựa cho dụng cụ nấu 

ăn: 700 tấn/năm;

- Nắp đậy thủy tinh cho dụng cụ nấu 

ăn: 12.000.000 chiếc (khoảng 800.000 

m2)/năm.

X 23/05/2051
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