
1 Trạm phân phối khí Bạch Hổ
263/BCĐCTK 

11/4/1996

Công ty Chế biến và kinh 

doanh các sản phẩm khí
VN Phân phối khí X

2 NM điện Phú Mỹ I
443/TTg

03/7/1996
Tổng Cty Điện lực VN VN Điện 1.090 MW X

NM điện Phú Mỹ 2.1 288 MW

NM điện Phú Mỹ 2.1 MR 276 MW

Đuôi hơi NM điện Phú Mỹ 2.1 160 MW

Đuôi hơi NM điện Phú Mỹ 2.1

MR
160 MW

NM điện Phú Mỹ 4 1298/QĐ-TTg Tổng Cty Điện lực VN VN Điện 450MW

Đường dây 500KW

Trạm 500KW

Đường dây 100KW

Kênh xả nước giải nhiệt

5
NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHÂN

ĐẠM PHÚ MỸ

166/QĐ-TTg

20/2/2001

2334465156

19/5/2021

TỔNG CÔNG TY PHÂN 

BÓN VÀ HÓA CHẤT 

DẦU KHÍ – CÔNG TY CỔ 

PHẦN

43 Mạc Đĩnh Chi, phường 

Đa Kao, quận 1, thành phố 

Hồ Chí Minh

Ông LÊ CỰ TÂN

0903.734.888; 

email: 

tanle@pvfcco.com.vn; 

chức vụ: Tổng giám đốc

VN

đảm bảo sự ổn định và chủ động cung 

cấp nguồn phân đạm cho phát triển 

nông nghiệp

2.200 tấn urê/ ngày (tương đương với 

740.000 tấn/năm)
X

6 Trạm phân phối khí Nam Côn Sơn
2239/QĐ-HĐQT 

22/5/2001

 Cty Chế biến và KD các 

SP khí (PVGC)
VN Khí 10 triệu m3/ngày X

7 Nhà máy thép cán nguội Phú Mỹ

983/QĐ-TTg

6/8/2001

0876050556

29/9/2016

01/02/2021

Công ty TNHH MTV Thép 

tấm lá Phú Mỹ - VNSteel

Khu công nghiệp Phú Mỹ I

Nguyễn Tấn Hoành

0254.3921457; email: 

infor@pmfsteel.com.vn; 

chức vụ: Tổng Giám đốc

VN

- Sản xuất thép cán nguội dạng cuộn có 

chiều dày 0,15 - 1,8 mm; rộng 650 - 

1.250 mm. 

- Xây dựng xưởng sản xuất tôn mạ 

nhôm kẽm và xưởng sản xuất tôn mạ 

màu công suất (nguyên liệu đầu vào của 

dây chuyền mạ màu là thành phẩm của 

dây chuyền mạ nhôm kẽm).

- Sản xuất thép cán nguội dạng cuộn 

có chiều dày 0,15 - 1,8 mm; rộng 650 - 

 1.250 mm. Công suất: 205.000 

T/năm.

- Xây dựng xưởng sản xuất tôn mạ 

nhôm kẽm công suất 205.000 tấn/năm 

và xưởng sản xuất tôn mạ màu công 

suất 150.000 tấn/năm (nguyên liệu 

đầu vào của dây chuyền mạ màu là 

thành phẩm của dây chuyền mạ nhôm 

kẽm).

X 01/01/2048

8 Nhà máy bọc ống dầu khí

49221000166

22/10/2009

8274466386

18/11/2016

16/4/2018

Công ty CP Bọc Ống Dầu 

Khí Việt Nam

đường số 2B khu công 

nghiệp Phú Mỹ I

Ông LÊ HỒNG HẢI

0903829787; email: 

hailh@pvcoating.vn; chức 

vụ: Giám đốc

VN

XD nhà máy bọc ống các loại với đường 

kính từ 4" đến 48" phục vụ cho ngành 

dầu khí

240 km/năm X
25 năm kể từ 

22/10/2009

9 NM thép Phú Mỹ 
366/QĐ-TTg

15/5/2002

Cty thép Miền Nam - TCTy 

thép VN
VN Phôi thép, cán Thép 

Phôi: 500.000; cán 400.000

tấn /năm
X

10 Kho tổng hợp UDEC
49221000015

11/01/07
Cty CP Thành Chí VN KD kho bãi X

11 Nhà máy dầu Phú Mỹ

49221000010

12/07/2004

29/01/2015

4415722260

10/12/2019

Công ty Cổ phần dầu thực 

vật Tường An
VN Sản xuất, tinh luyện dầu thực vật

250.000 tấn/năm tương đương 810 

tấn/ngày
X 12/07/2048

12 Nhà máy phôi thép Thép Việt
49221000075

03/12/07
Công ty CP Thép Pomina 2 VN Phôi thép 500,000 tấn/năm X

Thời hạn 

hoạt động

X

X

Đã hoạt 

động

4

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

Điện3 VN

Nội dung dự án

Ban quản lý dự án điện, 

Tổng công ty điện lực Việt 

Nam

493/TTg

04/7/1997

Số 

GPĐT/GCNĐT/G

CNĐKĐT

TT

Tổng Cty Điện lực VN

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
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13
Nhà máy sản xuất tôn mạ màu, 

mạ kẽm

49221000059

12/9/2007 

(08/12/2005)

2346253220

28/7/2017

21/12/2020

Công ty CP Thương mại và 

Sản xuất Tôn Tân Phước 

Khanh

KCN Phú Mỹ I

Ông Đỗ Văn Tơ;

02543922762; Email: 

info@tanphuockhanh.com.v

n; chức vụ: Tổng Giám đốc

VN Sản xuất tôn mạ màu, mạ kẽm các loại 450.000 tấn/năm X 08/12/2048

14 Nhà máy SX các SP sau thép 
49221000020

08/3/07
Công ty TNHH Thép SMC VN Các SP sau thép theo yêu cầu 28.600 tấn/năm X

15 Nhà máy cán thép Thép Việt
49221000063

02/10/2007
Công ty CP Thép Pomina 2 VN

Thép cán, thép hợp kim và thép dự ứng 

lực
450.000 tấn/năm X

16 Trạm triết nạp Amôniắc
49221000030

6/04/07

Cty Phân đạm và Hóa chất 

dầu khí
VN amoniắc 6.000 tấn/năm X

17
Nhà máy sản xuất ống thép, thanh

nhôm, nhựa và vật liệu xây dựng 

49221000032

16/04/07

Cty Cổ phần Tập đoàn Hoa 

Sen
VN thép, nhà thép tiền chế,nhựa, inox, nhôm 16.000tấn/năm -165.000 tấn/năm X

18
Nhà máy sản xuất cấu kiện Bê 

tông Phú Mỹ

492031000039

18/5/07

49221000039

27/4/2015

1083868280

26/3/2018

17/5/2018

Công ty Cổ Phần Dic - 

Đồng Tiến

Lô 17, Khu công nghiệp 

Nhơn Trạch 2, tỉnh lộ 25B, 

xã Phú Hội, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai

Ông Trần Anh Điền

0909.192.769; địa chỉ 

email: 

anhdien.did@gmail.com; 

Chức vụ: Tổng Giám đốc.

VN Sản xuất bê tông thương phẩm 120.000 m3/năm X 5 năm từ 27/4/2018

19 Nhà máy cơ khí -Thép SMC
49221000045

14/6/07

Công ty CP Đầu tư -TM 

SMC
VN Sản xuất các sản phẩm thép

thép lá: 50.000 t/n; dây đai thép: 

4.000t/năm; cốt thép betông: 

15.000t/n; lưới thép hàn:15.000t/n; 

thép xà gồ: 6.000t/n

X

20
Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp

Phú Mỹ

49221000263

26/5/2014

4840376002

04/4/2016

12/6/2017

Công ty Cổ phần Cảng dịch 

vụ Dầu khí tổng hợp Phú 

Mỹ

VN

Xây dựng Bến cảng dịch vụ dầu khí 

tổng hợp Phú Mỹ để thực hiện cung cấp 

các dịch vụ cảng biển, logicstic, dịch vụ 

dầu khí

4,5 triệu tấn hàng/năm X Đến 04/3/2029

21
NHÀ MÁY THÉP CÁN NGUỘI 

THỐNG NHẤT

(492031000061

20/9/07)

8128118381

28/01/2019

Tổng Công ty Thép Việt 

Nam, Công ty Tôn Phương 

Nam, Công ty Cổ phần 

Kim Khí Thành phố Hồ Chí 

Minh-VNSteel, Công ty 

TNHH Thép Mười Đây, 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Thương mại SMC

VN Sản xuất thép tấm lá cán nguội 200.000 tấn/năm X 20/09/2048

22 Kho lạnh Phú Mỹ 

49221000069

23/9/2014

(14/11/2007)

Cty CP Hải Việt VN Kinh doanh kho lạnh 8.000 paleters

23 Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ 
49221000080

28/12/07
Cty CP Tập đoàn Hoa Sen VN

Sản xuất thép lá cán nóng mạ kẽm, tôn 

mạ màu, ủ mềm thép

*Thép lá cán nóng: 500.000 tấn/năm

*Tôn mạ màu: 120.000 tấn/năm

*Ủ mềm thép: 120.000 tấn/năm

X

24 Nhà máy luyện phôi thép

1386585123

24/10/2016

19/11/2020

Công ty CP Thép Pomina VN
Luyện phôi thép theo công nghệ lò 

luyện liên tục, lò thiêu kết và lò cao
1.000.000 tấn/năm X 07/01/2048
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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

25

Thành lập Công ty Liên doanh

giữa Oil States Industries (Asia)

Pte LTD và Công ty TNHH MTV

Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật

khoan dầu khí

492022000217

24/11/2011

1048917270

07/8/2018

02/8/2019

Công ty CP Thương Mại và 

Dịch vụ kỹ thuật khoan 

Dầu Khí (VN 51%); Oil 

States Industries (Asia) Pte 

LTD (49% Singapore)

Singapore

- Sản xuất, chế tạo, ren, tiện các loại 

đầu nối ống và cấu kiện, phụ tùng thay 

thế trong khoan thăm dò và khai thác 

dầu khí.

- Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng các loại 

đầu nối ống trong khoan thăm dò và 

khai thác dầu khí.

- ren, tiện các loại đầu nối ống và cấu 

kiện, phụ tùng thay thế trong khoan 

thăm dò và khai thác dầu khí: 950 

tấn/năm.

- Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng các 

loại đầu nối ống trong khoan thăm dò 

và khai thác dầu khí: 1.000 sản 

phẩm/năm.

X 24/11/2031

26

Nhà máy luyện phôi thép Phú 

Thọ (Cty CP luyện phôi thép Phú 

Thọ)

492031000095

06/3/2008

Cty CPBH Viễn Đông; Cty 

TNHH Thép Phú Thọ, Cty 

TNHH TM thép Mười Đây; 

Ô Đặng Phước Dừa, Ô 

Đoàn Hữu Duy….

VN Phôi thép 
500.000 tấn/năm (120 x 120; 

150x150)
X 09/02/1900

27
Khu sản xuất và sửa chữa 

container

49221000130

22/9/2008

6676140887

15/01/2016

Công ty TNHH Kho vận 

Việt Thăng Long

bà Đỗ Mỹ Linh - Giám đốc 

0834981586 

khovanvietthanglong@gmai

l.com

VN
SX và sửa chữa container; Đầu tư XD, 

KD kho bãi tổng hợp và dịch vụ logistics
500 sp/năm X 08/02/1900

28

Dự án Công ty TNHH Thoresen - 

Vi Na Ma Logistics (Công ty 

TNHH Thoresen - Vi Na Ma 

Logistics)

492043000131 

 (24/9/2008)

04/5/2015

Công ty TNHH Thoresen-

Vi Na Ma
Panama

Sx các sản phẩm sau thép; gia công cơ 

khí, chế tạo kết cấu thép, cho thuê kho 

bãi

Sx các sản phẩm sau thép: 15.000t/n; 

gia công cơ khí, chế tạo kết cấu thép: 

20.000 tấn/năm, cho thuê kho bãi: 

80.000 palettes/năm

X 08/02/1900

29
Nhà máy cán thép Hợp Kim- dự 

ứng lực 500.000 tấn/năm

49221000138

28/10/2008
Công ty CP Thép POMINA VN

Cán thép cuộn, thép tròn trơn và thép 

thanh các loại

Cán thép cuộn, thép tròn trơn và thép 

thanh các loại: 500.000 tấn/năm

Chậm triển khai, dự 

kiến thu hồi Giấy 

CNĐT trong quý 

II/2010

30

Dự án hệ thống sản xuất C02 từ 

khói thải Primary Reformer tại 

Nhà máy đạm phú mỹ

49221000161

28/7/2009

08/4/2015

Tổng Cty Phân bón và hoá 

chất dầu khí - cty cổ phần
VN

Sản xuất C02 từ khói thải Primary 

Reformer tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ
10 tấn/giờ X 07/02/1900

31
Nhà máy sản xuất Bao bì Đạm 

Phú Mỹ

4922100177

10/5/2010        

4856164577      

16/10/2018

Công ty CP Bao bì Đạm 

Phú mỹ
VN

- Sản xuất bao Jumbo. 

- Sản xuất bao phân bón, bao nông sản 

và bao khác.

  - Sản xuất sợi.

- Sản lượng bao Jumbo: 3 triệu 

bao/năm.

- Sản lương bao phân bón, nông sản 

và bao khác: 64,2 triệu bao/năm.

  - Sản lượng sợi: 1.500 tấn/năm.

X đến ngày 20/05/2048

32
Nhà máy sản xuất vật liệu xây 

dựng từ xỉ lò điện hồ quang

49221000211

20/7/2011

27/4/2015

2184786624

05/4/2016

04/5/2021

Công ty TNHH Vật liệu 

Xanh

Đường số 10, Khu Công 

nghiệp Phú Mỹ I

Ông NGUYỄN THÀNH 

ĐẠT 0987368379; email: 

vatlieuxanhpm@gmail.com; 

 chức vụ: Giám đốc

VN

- Sử dụng công nghệ hiện đại để chế 

biến xỉ thép và chất thải rắn công 

nghiệp thông thường. 

- Sử dụng xỉ thép làm nguyên liệu thay 

thế cho vật liệu tự nhiên để sản xuất vật 

liệu xây dựng, vật liệu làm đường và 

các sản phẩm có ích, thân thiện với môi 

trường

các loại vật liệu xây dựng có ích (đá 

nhân tạo ecoslag, vật liệu xây dựng 

khác): 2.165 tấn sản phẩm/ngày, kim 

loại phế liệu và xỉ nhiễm từ: 535 tấn 

sản phẩm/ngày

X 20/07/2047

33

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH XƯỞNG SẢN 

XUẤT 

UFC85/FORMALDEHYDE

49221000262

27/3/2014

TỔNG CÔNG TY PHÂN 

BÓN VÀ HÓA CHẤT 

DẦU KHÍ – CÔNG TY CỔ 

PHẦN

VN sản xuất UFC85/Formaldehyde
sản xuất 15.000 tấn UFC85/năm hay 

25.000 tấn Formaldehyde/năm.
20/01/1900

3



Thời hạn 

hoạt động

Đã hoạt 

động
Chủ đầu tư

Quốc tịch nhà 
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34
Nhà máy sản xuất cọc bê tông ly

tâm dự ứng lực

3500806643-KD

30/12/2016

492043000050

17/7/2007

3206180318

30/12/2016

03/11/2020

Profitfull trading limited Samoa

- Sản xuất cọc bê tông dự ứng lực; ống 

cống bê tông ly tâm; cột điện bê tông ly 

tâm; gạch xi măng.

- Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền 

phân phối bán buôn (không thành lập cơ 

sở bán buôn), quyền phân phối bán lẻ 

(không thành lập cơ sở bán lẻ) các hàng 

hóa có mã số HS: 7206, 7207, 7208, 

7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 

7215, 7216, 7217, 7227, 7307, 7326, 

3917, 2517, 6810, 6902, 6904, 6905, 

6906, 6907, 2505, 2523 theo quy định 

pháp luật.

- Thực hiện quyền xuất khẩu các hàng 

hóa có mã số HS: 7206, 7207, 7208, 

7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 

7215, 7216, 7217, 7227, 7307, 7326, 

3917, 2517, 6810, 6902, 6904, 6905, 

6906, 6907, 2523 theo quy định pháp 

luật

- Cọc bê tông dự ứng lực: 2.500.000 

m/năm.

- Ống cống bê tông ly tâm: 100.000 

ống/năm.

- Cột điện bê tông ly tâm: 2.500 

cột/năm.

- Gạch xi măng: 5.000.000 viên/năm

X 17/07/2048

35
NM sx Bình gas (chi nhánh Cty

TNHH SCT Gas Việt Nam)

633A/GPĐC5-ĐN

 10/8/2005
CTCP Dầu Khí V-Gas VN Bình Gas 252.000 bình X

36
NM thép Vinakyoei (Công ty

TNHH Thép Vinakyoei)

492022000126  

03/9/2008

(780/GP

28/01/1994)

Tổng Cty thép VN (40%); 

Cty Kyoei Steel (45%); Cty 

Mitsui and CO (9%); Cty 

Itochu Japan (6%)

Nhật Thép 300.000 tấn X 19/02/1900

4
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37
Nhà máy sản xuất phân bón 

Baconco

3266505177

01/9/2016

26/3/2018

(492043000013

28/12/2006 

(27/4/1995)

PM THORESEN ASIA 

HOLDINGS PUBLIC 

COMPANY LIMITED

Chị Hà 0946196489 

ha.n.t.m@baconco.com.vn
Thái Lan

- Sản xuất phân bón hỗn hợp NPK, phân 

vi lượng và thực hiện dịch vụ cung ứng 

các loại hạt giống mới và vật tư nông 

nghiệp tại thị trường Việt Nam theo quy 

định hiện hành của Nhà nước Việt Nam.   

  

- Sản xuất bao bì nhựa các loại. 

- Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền 

xuất khẩu và quyền phân phối bán buôn, 

bán lẻ các loại hạt giống có mã HS: 

07031011, 07133910, 07139010, 

10051000, 12092990, 12099110, 

12099190, 12099990, 12023000, 

12011000, 07133510, 07133310, 

07131010, 07132010, 07031021, 

07032010, 07039010, 07011000 theo 

quy định của pháp luật Việt Nam.

- Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền 

xuất khẩu và quyền phân phối bán buôn 

(không thành lập cơ sở bán buôn) các 

loại phân bón được phép sử dụng tại 

Việt Nam thuộc nhóm hàng có mã HS:  

25302010, 31029000, 31055100, 

31052000, 31054000, 31055900, 

31056000, 31059000, 31021000, 

31010099, 31022100, 31031090, 

31042000, 31043000, 31010019, 

31010099, 29211100, 29211900, 

28332930, 31053000, 25102090 theo 

quy định của pháp luật Việt Nam.

- Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền 

xuất khẩu và quyền phân phối bán buôn, 

bán lẻ các loại thuốc bảo vệ thực vật có 

mã HS: 38085031, 38089119, 

38089111, 38089219 theo quy định của 

- Phân bón hỗn hợp NPK, phân vi 

lượng và dịch vụ cung ứng các loại 

hạt giống mới và vật tư nông nghiệp 

tại thị trường Việt Nam theo quy định 

hiện hành của Nhà nước Việt Nam: 

250.000 tấn phân bón các loại/năm.  

- Bao bì nhựa các loại: 12.000 

tấn/năm.

- Hoạt động logistics:

+ 4 khu vực kho trọng tải 10 tấn/m2 

với tổng diện tích 36.170m2 

(BCC5A3 diện tích 6.750m2, 

BCC5B1 diện tích 11.220m2, 

BCC5B2 diện tích 8.200m2, BCC5C1 

diện tích 10.000m2) chứa phân bón 

hoặc các hàng hóa khác theo nội dung 

giấy phép về phân bón và logistics.

+ 3 khu vực kho trọng tải 5 tấn/m2 

với tổng diện tích 30.171m2 ( 

BCC5A1 diện tích 13.500m2 , 

BCC5A2 diện tích 6.750m2, BCC5B3 

diện tích 9.921m2) chứa hàng hóa 

tổng hợp theo nội dung Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư.

X 50 năm từ 27/4/1995

38
Dự án Công ty TNHH Yara Việt

Nam

492043000147

(1880/GP 

8/4/1997)

26/3/2015

492043000147-KD

24/5/2011

09/12/2014

3500103658-KD

28/9/2017

5470634787

 31/10/2016

15/01/2020

Yara Asia PTE LTD Singapore

- Trộn và sản xuất phân NPK,  trộn phân 

Urê bổ sung kẽm và trộn phân Urê bổ 

sung vi lượng để bán tại Việt Nam và 

các nước khác; đóng bao thành phẩm 

phân bón để bán tại Việt Nam và các 

nước khác.

- Thực hiện quyền nhập khẩu phân bón 

(theo danh mục phân bón được phép sản 

xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt 

Nam) để bán cho thương nhân có quyền 

phân phối các loại phân bón đó tại Việt 

Nam.

- Cho thuê nhà xưởng dư thừa.

- Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền 

nhập khẩu, 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: 3102, 3103, 3104, 3105, 2530, 

2309, 2915, 2835, 2833 và 2834 theo 

quy định của pháp luật Việt Nam.

- phân NPK, phân Urê bổ sung kẽm 

và phân Urê bổ sung vi lượng: 50.000 

tấn/năm.

- Đóng bao thành phẩm phân bón: 

150.000 tấn/năm.

X 08/04/2027
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39

Nhà máy chế biến bột mỳ của

Công ty TNHH Chế Biến Bột Mỳ

Mê Kông

492043000115 

26/9/2014 

(30/06/2000)

8704381482

05/12/2016

09/6/2020

MFM International. Ltd. 

(Malaysia)

British Virgin 

Islands

Chế biến bột mì; xay, chế biến thức ăn 

gia súc; chế biến các sản phẩm phụ từ 

bột mì và các sản phẩm thực phẩm khác 

(ngô, đậu nành).

Xay 300.000 tấn lúa mì/năm, tạo ra 

các sản phẩm sau:

- Bột mì: 225.000 tấn/năm;

- Các sản phẩm phụ phát sinh trong 

quá trình sản xuất bột mì bao gồm: 

Cám mì thô, cám mì tinh, phôi lúa mì: 

75.000 tấn/năm.

- Mở rộng kho chứa lúa mì, bột mì và 

lắp đặt hệ thống trộn bột mì:

+ Xây dựng kho chứa lúa mì với công 

suất chứa 100.000 tấn (50.000 tấn 

hiện hữu và 50.000 tấn mở rộng) ( 

không kinh doanh kho bãi).

+ Hệ thống bồn chứa bột mì dung 

tích: 3.500 tấn bột mì.

+ Lắp đặt hệ thống máy trộn bột mì 

bán thành phẩm (lắp đặt bên dưới các 

bồn chứa bột): Công suất máy trộn 50 

tấn/giờ.

X 30/06/2048

40
Nhà máy điện BOT PM III (Cty

Điện lực TNHH BOT PMIII)

2204/GP

22/5/2001

BP Holdings B.V (Hà Lan), 

Sembcorp Utilities Pte Ltd 

(Singapore), Kyuden 

Internatinonal Corp và 

Sojitz Corp (Nhật)

Hà Lan Điện 716,8 MW X 20/01/1900

41
NM điện BOT PM 2.2 (Công ty

Năng lượng Mê Kong)

2226/GP

18/9/2001

EDF (Pháp), Sumitomo 

(Nhật), Tokyo Electric 

(Nhật)

quyen.le@mekong-

energy.com
Pháp Điện 715 MW X 20/01/1900

42
DỰ ÁN NS BLUESCOPE VIỆT

NAM

492043000124 

3/9/2008

(14/8/2003)

3215918853

08/4/2019

03/3/2020

NS Bluescope Pte. Ltd Singapore

- Sản xuất thép mạ hợp kim nhôm/kẽm 

và thép sơn trên nền mạ hợp kim 

nhôm/kẽm.

- Thực hiện quyền nhập khẩu thép cán 

nguội và thép cán nguội thứ phẩm.

- Dây chuyền mạ kim loại:180.000 

tấn/năm.

- Dây chuyền sơn: 70.000 tấn/năm.

- Dây chuyền xẻ cuộn tổng hợp: 

15.000 tấn/năm.

X 14/08/2048

43
Nhà máy sản xuất tháp gió và kết

cấu thép cho tháp gió

492043000023

(29/12/2008

27/01/2015)

9979419677

08/5/2018

23/4/2019

CS WIND CORPORATION nhchinh@cswind.com Hàn Quốc
Gia công, SX tháp gió; SX kết cấu thép 

dùng cho tháp gió

- tháp gió: 700 sản phẩm/năm.

- kết cấu thép: 2.000 tấn sản 

phẩm/năm
X 31/12/2047
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44
Nhà máy sản xuất khí công 

nghiệp Linde Gas Việt Nam

492043000023

(29/5/2006

27/01/2015) 

6574642256 

19/4/2018

15/6/2020

Linde Aktiengesellschaft

(Đức)

Ông NGUYỄN VĂN VIỆT 

+84 254 3923 431; địa chỉ 

email: 

Viet.nguyen@linde.com; 

chức vụ: Giám đốc tiếp thị 

và bán hàng

Đức

- Sản xuất khí công nghiệp và khí y tế 

dưới dạng lỏng và dạng khí

- Đầu tư đường ống cấp khí cho dự án 

Nhà máy SX thép Posco Việt Nam

- Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền 

nhập khẩu và quyền phân phối (không 

thành lập cơ sở bán buôn, bán lẻ) các 

mặt hàng có mã HS: 281121, 2814, 

271112, 271113, 2804, 280410, 280421, 

280429, 280430, 280440, 7311, 

8419902000, 8414, 8515, 8003, 420329, 

62102010, 640340, 9026, 90049050, 

65061020 theo quy định của pháp luật 

Việt Nam; - 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: 2806, 

2811, 2812 theo quy định của pháp luật 

Việt Nam.

- Khí Nito dạng khí: 30.600.000 

Nm3/năm; dạng lỏng: 18.700.000 

Nm3/năm;

- Khí Oxy dạng khí: 19.000.000 

Nm3/năm; dạng lỏng: 9.350.000 

Nm3/năm;

- Khí Argon: 1.000.000 Nm3/năm

X 29/05/2048

45
Nhà máy sản xuất tháp gió và kết

cấu thép

492043000023

21/3/2007

27/01/2015

7634849834

08/5/2018

15/4/2020

CS WIND 

CORPORATION (Hàn 

Quốc)

Hàn Quốc

- Sản xuất tháp gió.

- Sản xuất, lắp đặt các thiết bị bằng 

nhôm dùng cho tháp gió.

- Sản xuất, lắp đặt kết cấu thép các loại 

dùng trong xây dựng và công nghiệp 

như bồn áp lực, bể chứa, mặt bích bằng 

thép và các loại kết cấu thép khác.

- Sản xuất máy hàn khung cửa cho tháp 

gió.

- Cho thuê nhà xưởng dư thừa.

- Sản xuất tháp gió, quy mô 580 sản 

phẩm/năm.

- Sản xuất, lắp đặt các thiết bị bằng 

nhôm dùng cho tháp gió, quy mô 

1.200 tấn sản phẩm/năm.

- Sản xuất, lắp đặt kết cấu thép các 

loại dùng trong xây dựng và công 

nghiệp như bồn áp lực, bể chứa, mặt 

bích bằng thép và các loại kết cấu 

thép khác, quy mô 3.700 tấn sản 

phẩm/năm.

- Sản xuất máy hàn khung cửa cho 

tháp gió: 50 cái/năm.

X 21/03/2047

46  DỰ ÁN CNG VIETNAM

7688618621

19/9/2016

14/5/2018

TCT Dung dịch khoan và 

Hoá phẩm dầu khí [VN 

51%); Công ty TNHH Sơn 

Anh [VN 7%]; IEV 

ENERGY SDN. BHD 

[Malaysia 42%] 

VN chiết nạp khí thiên nhiên 185.000.000 Sm3/năm X 20 năm từ 28/5/2007
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47
Công ty TNHH Kinh Doanh 

Nông Sản Việt Nam

492043000119

15/7/2008

3500889304-KD

29/5/2017

7628888423  

05/12/2016

26/02/2020

Vietnam Agribusiness 

Holdings Pte. Ltd

Ông NGUYỄN MINH VĨ

0254.392.4040; email: 

MinhVi.Nguyen@vietnama

gribusiness.com; chức vụ: 

Chủ tịch

Singapore

Thực hiện quyền nhập khẩu và quyền 

xuất khẩu các mặt hàng nông sản, dầu 

thực vật và các sản phẩm phụ từ quá 

trình chế biến nông sản, dầu thực vật 

theo quy định của pháp luật Việt Nam; 

Xây dựng nhà kho và xilô để lưu trữ 

hàng hóa của doanh nghiệp (không kinh 

doanh kho bãi); 

Chế biến hạt có dầu (bao gồm: bột đậu 

nành, dầu đậu nành, lecithin và các sản 

phẩm phụ từ quá trình chế biến hạt có 

dầu); 

Thực hiện quyền phân phối bán buôn, 

bán lẻ các mặt hàng nông sản, dầu thực 

vật và các sản phẩm phụ từ quá trình 

chế biến nông sản và dầu thực vật cho 

các đơn vị sản xuất phù hợp với các quy 

định pháp luật Việt Nam

- Thực hiện quyền nhập khẩu và 

quyền xuất khẩu các mặt hàng nông 

sản, dầu thực vật và các sản phẩm phụ 

từ quá trình chế biến nông sản, dầu 

thực vật theo quy định của pháp luật 

Việt Nam; quy mô: khoảng 1.250.000 

tấn đậu nành nghiền/năm.

- Xây dựng nhà kho và xilô để lưu trữ 

hàng hóa của doanh nghiệp (không 

kinh doanh kho bãi); công suất lưu 

trữ: khoảng 150.000 tấn.

- Chế biến hạt có dầu (bao gồm: bột 

đậu nành, dầu đậu nành, lecithin và 

các sản phẩm phụ từ quá trình chế 

biến hạt có dầu). Quy mô: 1.250.000 

tấn/năm.

X 15/07/2048

48
Dự án Công ty TNHH cần ống 

khoan dầu khí Việt Nam

492022000134

07/10/2008

3264667979

27/11/2019

Tổng Công ty Cổ phần 

Khoan và Dịch vụ Khoan 

Dầu khí [VN 51%]; 

Marubeni-Itochu Tubulars 

Asia Pte 49% (singapore)

Singapore

Ren, gia công, sửa chữa, phục hồi các 

loại ống chống, cần khoan và sản xuất 

khớp nối, đầu nối 

 5.000 tấn/năm X 07/10/2028

49
NHÀ MÁY TÁCH KHÍ CÔNG 

NGHIỆP – KCN Phú Mỹ I

49212000179

18/5/2010

5431075794

14/02/2020

20/11/2020

Công ty Cổ phần Nippon 

Sanso Việt Nam 

Số 33, đường 3A, KCN 

Biên Hòa II, phường An 

Bình, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Ông Masayoshi Omichi

(84)2513836706; Tổng 

Giám đốc

Nhật
Sản xuất các loại khí công nghiệp chất 

lượng cao

- Khí Oxy: 8.500 m3/giờ.

- Khí Nitơ: 12.500 m3/giờ.

- Khí Argon: 280 m3/giờ.

- Khí Hydro: 500 m3/giờ.

X 18/05/2048

50
Xưởng luyện cán - thép công suất 

500.000 tấn/năm

49221000216 

26/10/2011

8714904861

04/3/2019

23/12/2020

Công ty TNHH Thép Vina 

Kyoei
Khu công nghiệp Phú Mỹ I Nhật

Sản xuất phôi thép vuông; thép hình, 

thép nối ren, thép đặc biệt; Thép vằn 

chất lượng cao 

- phôi thép vuông 715.000 tấn/năm

- thép hình, thép nối ren, thép đặc biệt 

400.000 tấn/năm;

- Thép vằn chất lượng cao 100.000 

tấn/năm

x 24/10/2047

51 Công ty TNHH SMC - SUMMIT

492022000220     

cấp ngày 

10/02/2012

5451368312

17/02/2016

09/10/2017

3502048586-KD

09/10/2017

Công ty CP Đầu tư Thương

mại SMC (VN 50%);

MARUBENI ITOCHU

SUMISHO TECHNO

STEEL INC. (Nhật 45%);

MARUBENI-ITOCHU

STEEL PTE LTD (Nhật

5%)

0643922966;

lien.vt@smsc.vn
Nhật

Gia công và chế tạo các sản phẩm thép 

kết cấu và vật liệu xây dựng; Thực hiện 

quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và 

quyền phân phối (không lập cơ sở bán 

buôn, bán lẻ) và các mặt hàng có mã HS 

từ 7201 đến 7229, từ 7301 đến 7320, 

7322, 7325, 7326, từ 7601 đến 7614, 

7616, 2523, 3506 và 8424 theo quy định 

của pháp luật.

30.000 tấn sản phẩm/năm (giai đoạn 

1) và tăng lên 100.000 tấn sản 

phẩm/năm (giai đoạn 2, từ năm thứ 3 

trở đi).

X
28 năm từ 

10/02/2012
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52
Công ty TNHH Air Water Việt 

Nam

492043000191

14/9/2010

18/9/2015

492043000191-KD

(28/8/2013

18/9/2015)

3501711627-KD

14/11/2017 

20/8/2018

9845423807

19/7/2016

24/3/2020

Công ty Air Water INC KCN Phú Mỹ I Nhật

- Sản xuất khí công nghiệp và khí y tế. 

- Sản xuất khí dùng trong quá trình gia 

công, sản xuất, đóng gói thực phẩm.

- Chiết nạp các loại khí công nghiệp, khí 

y tế, khí dân dụng, khí trong phòng thí 

nghiệm.

- Chiết nạp các loại khí dùng trong quá 

trình gia công, sản xuất, đóng gói thực 

phẩm.

- Cung cấp dịch vụ thiết kế hệ thống 

cung cấp khí.

- Cung cấp dịch vụ lắp đặt hệ thống 

cung cấp khí.

- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (bao 

gồm việc lắp ráp, sửa chữa, bảo trì và 

các dịch vụ sau bán hàng) cho các hệ 

thống cung cấp khí do Công ty thực 

hiện.

- Cung cấp dịch vụ thiết kế hệ thống 

cung cấp khí dùng trong y tế và bệnh 

viện.

- Cung cấp dịch vụ lắp đặt hệ thống 

cung cấp khí dùng trong y tế và bệnh 

viện.

- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (bao 

gồm việc lắp ráp, sửa chữa, bảo trì và 

các dịch vụ sau bán hàng) cho các hệ 

thống cung cấp khí do Công ty thực 

hiện trong y tế và bệnh viện.

- Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền 

xuất khẩu, quyền phân phối bán buôn 

(không thành lập cơ sở bán buôn), 

quyền phân phối bán lẻ (không thành 

lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa có mã 

HS: 2804, 2811, 2814, 2818, 2825, 

Khí công nghiệp và khí y tế: 48.540 

tấn/năm.
X 14/9/2051
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53 DỰ ÁN MANUCHAR PHÚ MỸ

492043000227 

02/7/2012

30/6/2015

8716578422

24/8/2017

27/12/2017 

5/7/2018

GREAT LAKES ASIA 

LIMITED
Hong Kong

- Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, 

bao gồm cả hoạt động kinh doanh kho 

bãi container và kho xử lý nguyên liệu, 

thiết bị.

- Dịch vụ bổ trợ khác, bao gồm cả hoạt 

động tiếp nhận, lưu kho và quản lý 

thông tin liên quan đến vận chuyển và 

lưu kho hàng hóa trong suốt cả chuỗi lô-

gi-stíc; hoạt động xử lý lại hàng hóa bị 

khách hàng trả lại, hàng hóa tồn kho, 

hàng hóa quá hạn, lỗi mốt và tái phân 

phối hàng hóa đó; hoạt động cho thuê và 

thuê mua container.

- Thực hiện quyền nhập khẩu các mặt 

hàng với mã số HS như sau: 1518, 1520, 

2712, 2815, 2823, 2825, 2826, 2827, 

2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2839, 

2840, 2842 (trừ 2842.90), 2847, 2902, 

2914, 2918 (trừ 2918.90.00), 3102, 

3104, 3105, 3204, 3402, 3824, 3904, 

3906, 3907, 3909, 3910, 3912, 4401, 

4403, 4407, 4412, 7208, 7209, 7210, 

7211, 7212, 7213, 7205 theo quy định 

của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện quyền xuất khẩu các mặt 

hàng với mã số HS như sau: 0906, 1108, 

1518, 1520, 2523, 2712, 2815, 2816, 

2823, 2825, 2826, 2827, 2832, 2833, 

2834, 2835, 2836, 2839, 2840, 2842, 

(trừ 2842.90), 2847, 2902, 2914, 2918 

(trừ 2918.90.00), 3102, 3104, 3105, 

3204, 3402, 3806, 3904, 3906, 3907, 

3909, 3910, 3912, 3923, 7205, 7208, 

7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7306 

theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Dịch vụ kho bãi lưu trữ hàng hóa và 

các dịch vụ bổ trợ: 400.000 tấn/năm.

-  Xuất nhập khẩu: 300.000 tấn/năm
X 34 năm từ 02/7/2012

54
Thành lập Công ty TNHH Dịch

vụ Năng lượng GE PMTP

492022000235 

ngày 05/10/2012

7672757443

04/02/2016

15/3/2017

GE POWER SOLUTIONS 

(MALAYSIA) SDN. BHD 

(Malaysia 42,5%); Công ty 

TNHH GE POWER VIỆT 

NAM (VN 42,5%); Công ty 

TNHH 1 thành viên - Tổng 

Công ty Phát Điện 3 

(EVNGENCO 3) (VN 15%) 

Malaysia

Cung cấp tại Việt Nam dịch vụ sửa

chữa cánh quạt và buồng đốt của các tổ

máy tuốc-bin khí đốt và các loại tuốc-

bin khí đốt. 

300 tấn sản phẩm/năm.
20 năm kể từ 

05/10/2012
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55

Nhà máy sản xuất phụ gia xi

măng, bột từ và vật liệu xây dựng

từ tái chế xỉ thép

49221000265

06/6/2014

4680036480

17/11/2015

CTCP Thành Đại Phú Mỹ

ông Nguyễn Văn Nghĩa - 

Chủ tịch Hội đồng quản trị 

0643924968 fax 

0643924968

VN

Lượng xỉ thép được tái chế, sản phẩm

sau tái chế (bao gồm sản phẩm từ tái

chế xỉ thép và tạp chất kim loại sắt thép)

Giai đoạn 1: 220 tấn/ngày (tương 

đương 80.300 tấn/năm)

Giai đoạn 2: 1.946,3 tấn/ngày (tương 

đương 580.000 tấn/năm)

03/02/1900

56
Nhà máy sản xuất CO2 thương

phẩm

49221000271

09/02/2015

3081547074

02/10/2019

Công ty Cổ phần F.A; 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ VÀ HÓA CHẤT 

DẦU KHÍ SBD; TCT Phân 

Bón và Hóa Chất Dầu Khí - 

CTCP

VN Sản xuất CO2 thương phẩm
06 tấn/giờ tương đương 47.520 

tấn/năm
X 09/02/2036

57 Nhà máy lưới thép hàn

8725207817

18/8/2016

10/01/2020

'492022000272

24/02/2015

Toami Corporation (Nhật 

Bản) (50%); Hanwa Co., 

Ltd. (Nhật Bản) (25%); 

CTCP Đầu Tư Thương Mại 

SMC (VN) (25%)

Nhật

- Sản xuất và gia công các sản phẩm

lưới thép hàn và các sản phẩm phụ đi

kèm của lưới thép hàn. 

- Cho thuê kho bãi.

- Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền

nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn

(không thành lập cơ sở bán buôn),

quyền phân phối bán lẻ (không thành

lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa có mã

HS thuộc các phân nhóm: 2523, 7201,

7202, 7203, 7204, 7205, 7206, 7207,

7209, 7211, 7213, 7214, 7215, 7216,

7217, 7221, 7222, 7223, 7227, 7228,

7229, 7301, 7302, 7303, 7304, 7305,

7306, 7307, 7308, 7309, 7310, 7311,

7312, 7313, 7314, 7315, 7316, 7317,

7318, 7319, 7320, 7321, 7322, 7325,

7326, 7408, 7415, 7601, 7602, 7603,

7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609,

7610, 7611, 7612, 7613, 7614 và 7616

theo quy định của pháp luật.

13.920 tấn sản phẩm/năm X 24/02/2048

58 Nhà máy ống thép Sendo

492022000274

27/4/2015

02/6/2015

492022000274-KD

02/6/2015

5400132040

23/8/2018

06/5/2019

CTCP Đầu Tư Thương Mại 

SMC (VN) (75%); Hanwa 

Co., Ltd (Nhật) (12,5%); 

CÔNG TY TNHH 

HANWA VIỆT NAM 

[Nhật 12,5%]

Nhật

- Sản xuất và gia công sản phẩm ống

thép hàn các loại và các sản phẩm phụ

đi kèm của ống thép hàn.

- 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: 7201, 7202, 7203,

7204, 7205, 7206, 7207, 7208, 7209,

7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215,

7216, 7217, 7221, 7222, 7223, 7224,

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

7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307,

7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313,

7314, 7315, 7316, 7317, 7318, 7319,

7320, 7321, 7322, 7325, 7326, 7408,

7415, 7601, 7602, 7603, 7604, 7605,

7606, 7607, 7608, 7609, 7610, 7611,

7612, 7613, 7614, 7615, 7616 và 2523

theo quy định của pháp luật.

150.000 tấn sản phẩm/năm X 27/04/2048

59
Dự án Trạm xăng dầu và khu

dịch vụ thương mại

49221000276

12/6/2015

Công ty TNHH Xây Dựng 

Triều Phát
VN

Kinh doanh trạm xăng dầu.

Khu dịch vụ ăn uống, siêu thị mini và

bãi đậu xe.

Khu dịch vụ kho bãi, trung chuyển hàng

hóa

- Kinh doanh trạm xăng dầu.

- Khu dịch vụ ăn uống, siêu thị mini 

và bãi đậu xe.

- Khu dịch vụ kho bãi, trung chuyển 

hàng hóa

10/01/1900
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60

Nhà máy sản xuất dăm gỗ, viên

nén năng lượng và dịch vụ

logistics

49221000279

24/6/2015

1341323167

26/7/2017

Công ty Cổ phần Sản Xuất - 

 Thương Mại - Dịch Vụ 

Tân Mỹ

số điện thoại: 0642216360 VN

- Đầu tư xây dựng, kinh doanh kho bãi

tổng hợp, dịch vụ logistics;

- Sản xuất dăm gỗ tràn;

- Sản xuất viên nén gỗ năng lượng

- Kho bãi, dịch vụ logistics: 200.000 

tấn hàng hóa/năm;

- Dăm gỗ tràm: 800.000 tấn/năm;

- Viên nén gỗ năng lượng: 200.000 

tấn/năm

33 năm từ 24/6/2015

61

Dự án đầu tư xây dựng công trình

nâng công suất phân xưởng NH3

của Nhà máy đạm Phú Mỹ và xây

dựng nhà máy sản xuất phân NPK 

công nghệ hóa học

6665120502

01/10/2015

Tổng công ty Phân Bón và 

Hóa Chất Dầu Khí - Công 

ty cổ phần

ông Cao Hoài Dương 

(TGĐ) 0838256258; email 

chduong@pvfcco.com.vn

VN

Đáp ứng một phần nhu cầu NH3 trong

nước; Nâng cao giá trị nguồn tài nguyên

khí thiên nhiên trong nước; Thay thế

nguồn phân NPK cao cấp nhập khẩu

NH3: 90.000 tấn/năm; NPK: 250.000 

tấn/năm
20/01/1900

62
Dự án đầu tư kho và dịch vụ

logistics Sotrans Phú Mỹ

1341058153

19/01/2016

Công ty CP Kho Vận Miền 

Nam

ông Đặng Vũ Thành - Tổng 

Giám đốc 0838266594 

info@sotrans.com.vn

VN
Đầu tư XD, KD kho bãi tổng hợp và

dịch vụ logistics
900.000 tấn hàng hóa/năm 01/02/1900

63

Đầu tư Xây dựng tổ hợp Nhà máy

sản xuất thiết bị Năng lượng tái

tạo công nghệ cao

Nộp báo cáo thực 

hiện dự án đầu tư 

(22/3/2016)

1303051728

31/10/2017

21/12/2020

Công ty CP Năng lượng 

IREX

Ông Nguyễn Dương Tuấn- 

Chủ tịch Hội đồng quản trị 

028-7300-1559; 

info@irex.vn

VN

- Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tấm

pin năng lượng.

- Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tế

bào quang điện.

- Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các

thiết bị đun nước nóng dùng năng lượng

mặt trời quy mô gia đình và quy mô

công nghiệp, thiết bị bơm nhiệt.

- Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất

động cơ gió và các thiết bị lọc nước

biển dùng trong năng lượng tái tạo.

- Đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên

cứu và Phát triển sản phẩm năng lượng

tái tạo: xây dựng phòng thí nghiệm, đầu

tư trang thiết bị phục vụ việc nghiên cứu 

và phát triển các sản phẩm năng lượng

tái tạo mới, tăng tính cạnh tranh của sản

phẩm trên nền tảng khoa học công nghệ,

tiếp tục triển khai các đề tài, dự án cấp

nhà nước với Bộ Công thương và Bộ

Khoa học Công nghệ.

pin: 300 MW/năm; tế bào quang điện: 

500 MW/năm; thiết bị đun nước: 

15.000 sản phẩm/năm; động cơ gió và 

thiết bị lọc nước: 1000 sp/năm…

X 31/01/2048

64
Kho bãi tổng hợp, nhà xưởng cho

thuê và dịch vụ logistics

4422031476

12/9/2016

02/4/2019

Công ty TNHH Green HC 

số 156 Võ Thị Sáu, thị trấn 

Long Điền, huyện Long 

Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu

Bà Lý Minh Anh

0613.940188; Email: 

minhanhtaitien@yahoo.com

; chức vụ: Giám đốc

VN
Đầu tư xây dựng kho bãi tổng hợp, nhà

xưởng cho thuê và dịch vụ logistics.

59.448,63 m2 kho bãi; 139.262,72 m2 

nhà xưởng cho thuê
X 12/09/2048
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65

NHÀ MÁY ỐNG THÉP MẠ

KẼM NHÚNG NÓNG HOA SEN

PHÚ MỸ

7773427777 

05/9/2016

18/6/2020

Công ty TNHH Một thành 

viên Hoa Sen Phú Mỹ

Đường số 1A, Khu công 

nghiệp Phú Mỹ I

Ông Trần Ngọc Chu; 

0903835211; địa chỉ email: 

tran.chu@hoasengroup.vn, 

chức vụ: Chủ tịch Công ty

VN Sản xuất ống thép mạ kẽm nhúng nóng 200.000 tấn/năm X 05/09/2048

66

Nhà máy sản xuất tôn mạ kẽm,

tôn mạ màu và ống thép màu, quy

mô 600.000 tấn/năm

7586430865

05/5/2017

11/01/2021

Công ty CP Thép Pomina 2

KCN Phú Mỹ I

Ông ĐỖ VĂN KHÁNH

02543922521; email: 

info@thepvietsms.com; 

chức vụ: Tổng Giám đốc

VN
Sản xuất tôn mạ kẽm, tôn mạ màu và

ống thép màu
600.000 tấn/năm X 05/05/2048

67

NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC

SẢN PHẨM SAU THÉP QH

PLUS PHÚ MỸ I

3705612560

11/5/2017

27/4/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN QH 

PLUS

ô. Nguyễn Quang Huy - 

CTHĐQT 0854111977
VN Gia công các sản phẩm sau thép 100.000 tấn sản phẩm các loại/năm 31 năm từ 11/5/2017

68

CÔNG TY TNHH VIVABLAST

VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ

MỸ

4331825271

16/6/2017

CÔNG TY TNHH 

VIVABLAST VIỆT NAM
Singapore

- Chế tạo cơ khí (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

công trình xây dựng công nghiệp có vốn

đầu tư nước ngoài

- Chế tạo cơ khí (chế tạo kết cấu thép, 

hàn, đắp, cắt, mài bề mặt kim loại): 

2.500 tấn sản phẩm/năm.

- 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: 

120.000 m2/năm

29 năm từ 16/6/2017

69
Nhà máy sản xuất gỗ dăm xuất

khẩu

4884184440

22/6/2017

Công ty  TNHH Kỹ nghệ 

Gỗ Lam Sơn
Khu công nghiệp Phú Mỹ I VN Sản xuất gỗ dăm 100.000 tấn khô/năm 29 năm từ 22/6/2017

70

MỞ RỘNG NHÀ MÁY SẢN

XUẤT GIA CÔNG CÁC SẢN

PHẨM SAU THÉP – CÔNG TY

CỔ PHẦN THÉP SMC PHÚ MỸ

8028675437

03/7/2017
Công ty  TNHH Thép SMC Khu công nghiệp Phú Mỹ I VN

Sản xuất, kinh doanh và gia công các

sản phẩm sau thép, phục vụ xây dựng,

giao thông, điện, điện tử, điện lạnh và

hàng gia dụng, đáp ứng nhu cầu của thị

trường và mở rộng hoạt động sản xuất

kinh doanh

- Các loại thép tấm kích thước theo 

yêu cầu tăng thêm : 25.000 tấn/năm.

- Ống Thép các loại: 15.000 tấn/năm.

- Thép xà gồ: 10.000 tấn

30 năm từ 03/7/2017

71
NHÀ MÁY PHỐI TRỘN, SẢN

XUẤT PHÂN BÓN NPK

1053054880

25/7/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÂN BÓN HÓA MỸ

Ông Nguyễn Văn Quân; số 

điện thoại: 0933502299; 

Email: 

quan.nv@phanbonhoamy.co

m; chức vụ: Giám đốc

VN Sản xuất kinh doanh phân bón 12.000 tấn/năm 30 năm từ 25/7/2017

72

NHÀ MÁY SẢN XUẤT CƠ

KHÍ, VẬT LIỆU XÂY DỰNG

VÀ KHU DỊCH VỤ KHO BÃI,

LOGISTICS ĐÔNG NAM PHÚ

MỸ

3055255844

18/9/2017

CÔNG TY TNHH ĐÔNG 

NAM PHÚ MỸ

Số 18 Nguyễn Thanh Đằng, 

phường Phước Trung, 

thành phố Bà Rịa

Ông LÊ CÔNG QUYỀN 

0254 3716 555; email: 

quyenlc@dongnamcorp.co

m.vn; chức vụ: Giám đốc

VN

- Xây dựng các khu nhà xưởng, nhà kho

cho thuê, dịch vụ logistics.

- Sản xuất và gia công các sản phẩm cơ

khí từ kim loại.

- Sản xuất và gia công các sản phẩm từ

gỗ.

- Sản xuất các sản phẩm từ bê tông và

các loại vật liệu xây dựng khác.

- Dịch vụ vận chuyển hàng hóa

- sản phẩm cơ khí từ kim loại, 900 tấn 

sản phẩm/năm.

- sản phẩm từ bê tông, 30.000 tấn sản 

phẩm/năm.

-  nhà xưởng, nhà kho cho thuê với 

tổng diện tích đất xây dựng khoảng 

66.500m2 và cung cấp dịch vụ 

logistics

31 năm từ 18/9/2017

13
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73

NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÔI VÀ

DOLOMITE CÔNG NGHIỆP,

VÔI NGẬM NƯỚC (Ca(OH)2)

3406876888

07/5/2018

01/8/2019

Công ty TNHH Một thành 

viên Khoáng Sản Vôi Việt

số nhà 10, phố Tân Đẩu 

Long, phường Tân thành, 

thành phố Ninh Bình, tỉnh 

Ninh Bình

Ông Vũ Đình Của 

0966159988; email: 

ceo@vietlime.vn; Chủ tịch 

Công ty kiêm Giám đốc

VN Sản xuất Vôi, Dolomite 150.000 tấn/năm X 07/05/2048

74 O-SUNG VINA

1053605372  

22/6/2018

03/3/2020

Ông LEE KEA KOWNG Hàn Quốc

- Sản xuất tháp gió.

- Sản xuất, lắp đặt các thiết bị bằng 

nhôm dùng cho tháp gió.

- Sản xuất, lắp đặt kết cấu thép các loại 

dùng trong xây dựng và công nghiệp 

như bồn áp lực, bể chứa, mặt bích bằng 

thép và các loại kết cấu thép khác.

- Sản xuất tháp gió: 400 sản 

phẩm/năm.

- Sản xuất, lắp đặt các thiết bị bằng 

nhôm dùng cho tháp gió: 300 tấn sản 

phẩm/năm.

- Sản xuất, lắp đặt kết cấu thép các 

loại dùng trong xây dựng và công 

nghiệp như bồn áp lực, bể chứa, mặt 

bích bằng thép và các loại kết cấu 

thép khác: 2.200 tấn sản phẩm/năm.

X 25/04/2028

75

NHÀ MÁY GIA CÔNG CHẾ 

TẠO CƠ KHÍ ĐỊNH HÌNH PHÚ 

MỸ

4568038323

16/5/2019

CÔNG TY TNHH MTV 

ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG 

SẢN J&R

179EF Cách Mạng Tháng 

Tám, Phường 5, Quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh

Bà KHƯƠNG TỐ HUỆ

0283.866.1608; chức vụ: 

Giám đốc

VN

- Gia công cửa nhôm, thép và thiết bị 

nội thất cao cấp.

- Cho thuê kho, nhà xưởng.

1.800 tấn sản phẩm/năm X 02/07/2047

76

NHÀ MÁY SẢN XUẤT BÊ 

TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ 

CẤU KIỆN BÊ TÔNG

2127034310

09/7/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÊ 

TÔNG VIỆT NHẬT

19 Ung Văn Khiêm, 

Phường Long Toàn, TP. Bà 

Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu

Ông VŨ QUANG HƯNG

0976.298.199; email: 

Vietnhatphumy@gmail.com

; chức vụ: Giám đốc

VN
Sản xuất bê tông và cấu kiện bê tông 

bằng cát, đá, xi măng

-  bê tông: 96.000m3/năm.

- Cấu kiện bê tông bằng cát, đá, xi 

măng: 3.000 sản phẩm/năm.

X 09/07/2024

77 CS BEARING VIỆT NAM

2178242345

23/7/2019

22/6/2021

CÔNG TY TNHH CS 

WIND VIỆT NAM; CS 

BEARING CO., LTD

Đường số 2B, Khu công 

nghiệp Phú Mỹ 1
Hàn Quốc

- Sản xuất vòng bi.

-  Lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái 

nhà với công suất dưới 1MW để phục 

vụ cho hoạt động sản xuất của dự án.

+ Sản xuất vòng bi cho tua bin gió: 

7.000 sản phẩm/ năm;

+ Sản xuất vòng bi cho nhà máy sản 

xuất điện gió: 3.000 sản phẩm/năm.

X 23/07/2047

78
NHÀ MÁY BÊ TÔNG NGUYÊN 

THỊNH CHI NHÁNH PHÚ MỸ

8176527586

14/5/2020

Công ty Cổ Phần Đầu Tư 

Xây Dựng Nguyên Thịnh

137/9/19 Đường Đông 

Hưng Thuận 23, Khu phố 

1, Phường Đông Hưng 

Thuận, Quận 12, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bà LÊ THỊ VINH

0975046377; email: 

nguyenthinhgroup2020@gm

ail.com; chức vụ: Giám đốc

VN Sản xuất bê tông thương phẩm 30.000 m3/năm X 14/05/2048
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79 Kho bãi Lê Minh Trung
6041038506

24/8/2020

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ LÊ MINH 

TRUNG

12/1 Khu phố Tân Phú, 

phường Phú Mỹ, thị xã Phú 

Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ông LÊ MINH TRUNG 

0254.3923785; chức vụ: 

Giám đốc

VN
Cho thuê nhà xưởng

Cho thuê kho, bãi lưu, chứa bảo quản 

hàng

- Nhà xưởng cho thuê: 3.000 m2.

- Kho, bãi khoảng 3.000 m2.
X 02/07/2047

80
NHÀ MÁY THÉP CÔNG 

NGHIỆP PHỤ TRỢ SMC

8663850634

02/12/2020
Công ty TNHH Thép SMC

Đường 1B, khu công 

nghiệp Phú Mỹ I

Ông Nguyễn Quốc Thắng 

0908700732; 

email: thangnq@smc.vn; 

chức vụ: Giám đốc

VN

Sản xuất, kinh doanh và gia công các 

sản phẩm sau thép, phục vụ xây dựng, 

giao thông, điện, điện tử, điện lạnh và 

hàng gia dụng, đáp ứng nhu cầu của thị 

trường và mở rộng hoạt động sản xuất 

kinh doanh

Kho bãi logistics tồn trữ các loại thép 

cho hệ thống SMC

- Các loại thép tấm kích thước theo 

yêu cầu tăng thêm: 100.000 tấn/năm.

- Ống Thép các loại: 50.000 tấn/năm.

- Kho, bãi logistics tồn trữ các loại 

thép cho hệ thống SMC: 10.000 m2.

X 02/07/2047

81 CÔNG TY TNHH ĐẠI PHƯỚC
3675361346

20/11/2020

CÔNG TY TNHH ĐẠI 

PHƯỚC

272 Nguyễn Tất Thành, 

phường Phước Nguyên, 

thành phố Bà Rịa

Ông Nguyễn Văn Phước; 

email: 

ctytnhhdaiphuoc@gmail.co

m; điện thoại: 0903756666; 

chức vụ: Giám đốc

VN

Kho, bãi ( logistics)

Cho thuê nhà xưởng

Gia công cơ khí (công nghiệp hỗ trợ)

Cửa hàng giới thiệu sản phẩm các 

doanh nghiệp trong khu công nghiệp

- Kho, bãi (logistics): 42.500m2.

- Cho thuê nhà xưởng: 6.000m2.

- Gia công cơ khí (công nghiệp hỗ 

trợ): 2.000 tấn sản phẩm/năm.

X 20/11/2048

82

NHÀ MÁY SẢN XUẤT CƠ 

KHÍ, VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

VÀ KHU DỊCH VỤ KHO BÃI, 

LOGISTICS ĐÔNG NAM PHÚ 

MỸ

0401218188

30/12/2020

Công ty TNHH Đông Nam 

Phú Mỹ

số 3668 Võ Thị Sáu, thị 

trấn Long Điền, huyện 

Long Điền, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Ông LÊ CÔNG QUYỀN 

0254 3716 555; email: 

quyenlc@dongnamcorp.co

m.vn; chức vụ: Giám đốc

VN

Xây dựng các khu nhà xưởng, nhà kho 

cho thuê, bãi chứa container và các loại 

hàng hóa khác, dịch vụ logistics

Sản xuất và gia công các sản phẩm cơ 

khí từ kim loại

Sản xuất và gia công các sản phẩm từ gỗ

Sản xuất các sản phẩm từ bê tông và các 

loại vật liệu xây dựng khác

- Sản xuất và gia công các sản phẩm 

cơ khí từ kim loại, công suất khoảng 

900 tấn sản phẩm/năm.

- Sản xuất các sản phẩm từ bê tông, 

công suất khoảng 30.000 tấn sản 

phẩm/năm.

-  Xây dựng các khu nhà xưởng, nhà 

kho cho thuê với tổng diện tích đất 

xây dựng khoảng 190.000m2 và cung 

cấp dịch vụ logistics.

X 30/12/2048

83 KHO BÃI TỔNG HỢP
3355815243

24/3/2021

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHIỆP PHỤ TRỢ PHÚ 

MỸ

Khu phố 14, Lô E, Thị Trấn 

Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, 

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ông TRẦN TRUNG 

NGHĨA 0916839836; 

email: 

trungnghia1084@gmail.co

m; chức vụ: Giám đốc

VN Cho thuê kho bãi 48.000 m2 X 24/03/2046

84

NHÀ MÁY SẢN XUẤT – PHÁT 

TRIỂN NGUYÊN LIỆU TÁI 

CHẾ

0432847366

29/3/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THÀNH ĐẠI PHÚ MỸ

Đường 2A, KCN Phú Mỹ 1

Ông Nguyễn Văn Nghĩa 

0913.226.565; email: 

tdpm.jsc@gmail.com; chức 

vụ: Chủ tịch Hội đồng quản 

trị

VN

Trạm trộn bê tông thương phẩm và đúc 

bê tông chất lượng cao từ xỉ thép tái chế

Ép viên từ nguyên liệu hạt sắt, oxit sắt 

tái chế, tận thu

Nhà xưởng cho thuê

- Trạm trộn bê tông thương phẩm và 

đúc bê tông chất lượng cao từ xỉ thép 

tái chế; Quy mô: 215.000 m3/năm.

- Ép viên từ nguyên liệu hạt sắt, oxit 

sắt tái chế, tận thu; Quy mô: 125.000 

tấn/năm.

- Nhà xưởng cho thuê: diện tích 1.500 

m2.

X 29/03/2048

15
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85 Kho bãi logistics Phú Mỹ
5213024348

05/4/2021

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ LÊ MINH 

TRUNG

12/1 Khu phố Tân Phú, 

phường Phú Mỹ, thị xã Phú 

Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ông LÊ MINH TRUNG 

0939083979; email: 

lmtrung@gmail.com; chức 

vụ: Giám đốc

VN
Cho thuê nhà xưởng

Cho thuê kho, bãi lưu, chứa bảo quản 

hàng

- Xây dựng Nhà xưởng cho thuê: 

3.500 m2.

- Cho thuê kho, bãi lưu, chứa bảo 

quản hàng: khoảng 6.000 m2.

X 02/07/2047

86
XƯỞNG GIA CÔNG CƠ KHÍ 

KNG

3346614574

26/4/2021

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG K.N.G

14 Lô E, trung tâm thương 

mại Tân Thành, phường 

Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, 

tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Ông TRƯƠNG HOÀNG 

NGUYÊN 0254.592759; 

email: 

info@kngvietnam.com; 

chức vụ: Giám đốc

VN Gia công cơ khí 4.900 tấn sản phẩm/năm X 26/04/2046
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