
1 Nhà máy sản xuất thép Posco

(492023000004

15/11/06

25/6/2015)

3500771158-KD

19/7/2016

26/5/2017

6546548248

19/7/2016

12/7/2021

 Posco Co.,Ltd Hàn Quốc

- Sản xuất sắt, thép; 

 - Dịch vụ gia công cán mỏng thép cuộn.

- Thực hiện quyền nhập khẩu và quyền 

phân phối bán buôn, bán lẻ (không lập 

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

hàng có mã số HS 7208, 7209 và 7225  

theo quy định của pháp luật Việt Nam

- Sản xuất thép cuộn cán nguội công 

suất 700.000 tấn/năm.

 - Sản xuất thép cuộn cứng công suất 

500.000 tấn/năm.

 - Sản xuất thép cuộn mạ kẽm công 

suất 400.000 tấn/năm.

X 15/11/2054

2

Nhà máy sản xuất phôi thép và 

sản xuất sản phẩm thép cán nóng

3207268640

28/12/2016

06/4/2018 

21/6/2018

(492023000028

2/4/07

19/8/2015)

Tung Ho Steel Enterprise 

Corporation

0643924461/66; 

lephuongltk84@gmail.com
Đài Loan SX phôi thép và thép cán nóng

- Phôi thép: 1 triệu tấn/năm

- Thép cán nóng: 600.000 tấn/năm
Đang Xây dựng

48 năm kể từ 

02/4/2007

3 Trạm sản xuất khí Hydro

49222000135 

21/10/2008

9912495292

12/9/2019

Công ty TNHH Linde Gas 

Việt Nam
KCN Phú Mỹ I Đức

Sản xuất và tiêu thụ khí Hydro để phục 

vụ cho dự án thép Posco Việt Nam và 

các dự án, nhà máy khác

7.920.000 Nm3/năm X

Theo thời hạn sử 

dụng đất và cung cấp 

khí do doanh nghiệp 

thỏa thuận với công 

ty TNHH Posco Việt 

Nam

4 Dự án Posco YAMATO VINA

492043000178

14/5/2010

10/02/2015

492043000178-KD

13/5/2015

9835033155

12/02/2019

04/9/2020

Posco Co., Ltd [Hàn Quốc]; 

YAMATO KOGYO CO., 

LTD [Nhật]; SIAM 

YAMATO STEEL CO., 

LTD [Thái Lan]

Hàn Quốc

* Luyện phôi thép, mua hoặc nhập khẩu 

phôi thép dùng làm nguyên liệu sản xuất 

các sản phẩm như sau:

+ Thép hình, thép góc, thép đường ray 

các loại, thép dự ứng lực và thép thanh 

vằn chất lượng cao.

+ Thép tròn đốt, thép tròn trơn.

Trường hợp Doanh nghiệp không sử 

dụng hết số phôi thép do Doanh nghiệp 

tự sản xuất ra tại Việt Nam thì có thể 

tiêu thụ theo quy định hiện hành của 

pháp luật Việt Nam.  

* Thực hiện 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: 7207, 72085100, 

72085200, 72085300, 720854, 720890, 

721430, 721491, 721499, 721631, 

721632, 721633, 721640, 722810, 

722820, 722830, 722860 và 73011000 

theo quy định của pháp luật Việt Nam.

* Thực hiện 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 7213 theo 

quy định của pháp luật Việt Nam.

- Thép hình, thép góc, thép đường ray 

các loại, thép dự ứng lực và thép 

thanh vằn chất lượng cao: 700.000 

tấn/năm;

- Thép tròn đốt, thép tròn trơn: 

300.000 tấn/năm.

X 14/05/2055
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5

CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP 

HÀN XOẮN NIPPON STEEL 

VIỆT NAM

492022000184

18/6/2010

28/8/2014

3232616971

09/5/2018

NIPPON STEEL 

CORPORATION [Nhật 

76.28%], METAL One 

Corporation [Nhật 7.69%], 

Tổng Cty thép Việt Nam - 

CTCP [VN 3.85%], 

NIPPON STEEL 

TRADING COPORATION 

[Nhật 4.26%], Hanwa co., 

ltd [Nhật 1.83%], - 

MARUBENI-ITOCHU 

STEEL INC [Nhật 4.26%];  

SUMITOMO 

CORPORATION [Nhật 

1.83%]

Nhật
Sản xuất ống thép xoắn hàn và gia công 

các sản phẩm từ thép

60.000 tấn/năm (trong đó quy mô của 

hoạt động gia công biến động theo 

tình hình đơn đặt hàng nhưng không 

vượt quá 30.000 tấn/năm)

X 18/06/2055

6
Nhà máy sản xuất khí công 

nghiệp và khí y tế Linde Việt Nam

492043000237

06/11/2012

6576373708

27/01/2016

08/6/2021

COMMERCIUM 

IMMOBILIEN-UND 

BETEILIGUNGS-GmbH 

(Klosterhofstr. 1, 80331 

Munchen, Cộng Hòa Liên 

Bang Đức)

Đức

- Sản xuất khí công nghiệp và khí y tế 

dưới dạng lỏng và dạng khí 

- Đầu tư đường ống cấp khí cho các nhà 

máy trong các khu công nghiệp có sử 

dụng các loại khí công nghiệp

- Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền 

nhập khẩu mặt hàng có mã số HS: 

65061020 theo quy định của pháp luật 

Việt Nam;

- Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền 

nhập khẩu và quyền phân phối, bán 

buôn (không lập cơ sở bán buôn), bán lẻ 

(không lập cơ sở bán lẻ) các mặt hàng 

với mã số HS: 2707, 2711, 2801,2802, 

2803, 2804, 2806, 2810, 2811, 2812, 

2813, 2814, 2815, 2825, 2826, 2827, 

2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 

2836, 2839, 2840, 2841, 2842, 2846, 

2853, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 

2908, 4203, 4205, 6210, 6216, 6403, 

7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7311, 

7318, 8003, 8413, 8414, 8418, 8419, 

8481, 8483, 8484, 8504, 8515, 8535, 

8536, 8537, 8544, 8547, 9004, 9026 

theo quy định của pháp luật Việt Nam

Khí Nitơ dạng khí : 141.678.000 

Nm3/năm

Khí Nitơ dạng lỏng :     9.936.000 

Nm3/năm

Khí Ôxi dạng khí : 165.888.000 

Nm3/năm

Khí Ôxi dạng lỏng :   43.416.000 

Nm3/năm

Khí Argon dạng lỏng :     7.042.000 

Nm3/năm

06/11/2055
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7
Nhà máy sản xuất, gia công, phối 

trộn, đóng bao các loại phân bón

492043000260

02/01/2014

06/3/2014

6507567123

15/6/2020

08/9/2020

Behn Meyer agricare 

Holding(s) PTE.LTD
Singapore

- Sản xuất, gia công, phối trộn, đóng bao 

các loại phân bón (không phát sinh 

nước thải công nghiệp). 

- Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền 

nhập khẩu và quyền phân phối (không 

thành lập cơ sở bán buôn và bán lẻ) các 

mặt hàng với mã số HS: 3101.00.11, 

3101.00.12, 3100.00.19, 3101.00.91, 

3101.00.92, 3101.00.99, 3102.10.00, 

3102.21.00, 3102.29.00, 3102.30.00, 

3102.40.00, 3102.50.00, 3102.60.00, 

3102.80.00, 3102.90.00, 3103.10.90, 

3103.90.10, 3103.90.90, 3104.20.00, 

3104.30.00, 3104.90.00, 3105.10.10, 

3105.10.20, 3105.10.90, 3105.20.00, 

3105.30.00, 3105.40.00, 3105.51.00, 

3105.59.00, 3105.60.00, 3105.90.00, 

3808.50.10, 3808.91.99, 3080.92.11, 

3808.92.90, 3808.93.19, 3808.93.20, 

3808.93.30, 3808.94.90, 3808.99.90 cho 

các tổ chức, thương nhân có đăng ký 

kinh doanh hoặc có quyền phân phối 

các hành hóa tương ứng và/hoặc các 

thương nhân, đơn vị, tổ chức sử dụng 

hàng hóa và quá trình sản xuất, kinh 

doanh theo quy định của pháp luật Việt 

Nam.

- 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: 2833, 2834, 2840, 

2847, 3808 (trừ mã HS 3808.50.12.00,  

3808.50.19.10,  3808.91.20.00,  

3808.91.90.10) cho các tổ chức, thương 

nhân có đăng ký kinh doanh hoặc có 

- Sản xuất, gia công, phối trộn, đóng 

bao các loại phân bón (không phát 

sinh nước thải công nghiệp). Quy mô:

+ Giai đoạn 1 (02 năm đầu): Tổng 

công suất 250.000 tấn/năm.

  * Phân bón NPK  : 150.000 tấn/năm;

  * Các loại phân bón khác : 100.000 

tấn/năm.

+ Giai đoạn 2 (từ năm thứ 3): nâng 

tổng công suất lên 400.000 tấn/năm, 

cụ thể năng công suất sản xuất phân 

bón NPK (công nghệ compaction) lên 

300.000 tấn/năm.

X 02/01/2056

8
Dịch vụ kho vận logistics (Công 

ty Dịch Vụ Kho Vận PTL)

1024810781

08/9/2015

15/10/2015

03/10/2016

CÔNG TY TNHH PRAISE 

TREND: ông Jacky Cheung 

(Úc; 77,4%); ông Nguyễn 

Tài (VN; 22,6%)

Jacky Cheung 0903065432; 

email 

vietalumi@gmail.com

Nguyễn Tài 0913850831; 

email 

nguyentaivdc@gmail.com

Australia
Kho ngoại quan chứa hàng hóa, bãi 

chứa hàng hóa và dịch vụ logistics
173.000 m2 kho, 97.500 m2 bãi 09/02/1900

9

Xây dựng và kinh doanh cảng 

đường thủy nội địa và kho, bãi 

tổng hợp

4047721485

03/02/2016

12/01/2018

Công ty CP Thương Mại 

Dịch Vụ Cảng Phú Mỹ Cái 

Mép 

0643923833 VN

- Xây dựng kho, bãi lưu trữ hàng hóa và 

dịch vụ logistics, hoạt động dịch vụ hỗ 

trợ khác liên quan đến vận tải

- Cảng đường thủy nội địa

Nhà xưởng, kho lưu trữ: 20.000 m2; 

sân bãi, văn phòng: 15.000 m2 (sức 

chứa 300.000 tấn hàng hóa/năm)

39 năm kể từ 

03/02/2016

10 Steel Builder
1826824088

15/11/2016
Công ty CP Steel Builder VN

Sản xuất khung nhà thép chất lượng cao 

theo tiêu chuẩn quốc tế, cung cấp cho 

thị trường trong nước và xuất khẩu

25.000 tấn/năm
39 năm kể từ 

15/11/2016
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DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

NHÀ MÁY KÍNH NỔI SIÊU 

TRẮNG

9864248202

03/01/2017

31/7/2020

Tổng Công ty Đầu Tư Phát 

Triển Đô Thị và Khu Công 

Nghiệp Việt Nam – TNHH 

MTV [VN-30%]; Tổng 

Công ty Viglacera – CTCP 

[VN-35%]; Công ty Tập 

Đoàn Khoa Học Công 

Nghệ Khải Thịnh [Trung 

Quốc-35%]

ông Luận (IDICO) 

0985614678
Trung Quốc

- Sản xuất kính nổi siêu trắng chất 

lượng cao, đáp ứng yêu cầu về phôi 

kính phục vụ nhu cầu vật liệu xây dựng 

và nhu cầu sản xuất pin năng lượng mặt 

trời trong nước và xuất khẩu.

- Cung cấp phôi kính trắng nguyên liệu 

cho các dây chuyền gia công sản phẩm 

sau kính như kính tôi, kính dán, kính 

hộp, kính tích hợp năng lượng.

- Giai đoạn 1: 600 tấn/ngày;

- Giai đoạn 2: 900 tấn/ngày
X 25/07/2058

12
NHÀ MÁY GIA CÔNG CẮT, 

UỐN THÉP

3716318468

09/02/2017

11/5/2021

Công ty trách nhiệm hữu 

hạn Thép Povina 
VN

Cắt, uốn thép thanh đường kính từ D10-

D32 thành hình theo thiết kế tại xưởng 

để phục vụ cho việc thi công các công 

trình

2.500 – 3.000 tấn thép thành 

phẩm/tháng

20 năm kể từ 

09/02/2017

13

DI DỜI NHÀ MÁY LUYỆN 

PHÔI THÉP ĐỒNG TIẾN VÀ 

MỞ RỘNG ĐẦU TƯ CHIỀU 

SÂU THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ CÓ 

TÍNH LIÊN HỢP CAO THEO 

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN 

NGÀNH ĐẾN NĂM 2025

49221000042

1/6/07

22/10/2014

8125858483

11/7/2017

09/01/2018

CÔNG TY TNHH THÉP 

ĐỒNG TIẾN VIỆT NHẬT 

OSAKA; CÔNG TY 

TNHH TRỊNH GIA THỊNH

KCN Mỹ Xuân B1-Tiến 

Hùng
VN

- Sản xuất phôi thép.

- Tận dụng nguồn nguyên liệu xỉ lò 

luyện thép để sản xuất gạch không nung.

- Sản xuất cán thép

- Phôi thép: 250.000 tấn/năm.

- Gạch không nung: 1.900.000 

viên/năm

- Cán thép: 200.000 tấn/năm

X 29/6/2055

14
NHÀ MÁY SẢN XUẤT MÔ 

ĐUN

4347485152

12/9/2017

TLC MODULAR PTE. 

LTD

Ông ALISTAIR WILLIAM 

RAGLAN SAWER

0903 910 143;

email: 

alistair@tlcmodular.com; 

chức vụ: Giám đốc

Singapore

Xây dựng một nhà máy chế tạo, sản 

xuất và gia công cơ khí phục vụ xây 

dựng Công Nghiệp, Dân dụng và Dầu 

khí, Đóng tàu… như Nhà thép tiền chế, 

nhà di động, nhà tắm và các thiết bị sản 

phẩm thép, cơ khí khác cho các dự án 

trong nước và xuất khẩu

- Nhà tắm: 3.000 sản phẩm/năm.

- Nhà di động: 1.500 sản phẩm/năm.

- Các sản phẩm thép:  khoảng 5.120 

tấn sản phẩm/ năm, cụ thể:

 + Khung thép, xà, thanh giằng: 4.500 

tấn sản phẩm/ năm.

 + Cửa, cửa sổ và phụ kiện: 70 tấn sản 

phẩm/ năm.

 + Nhà xưởng và các linh kiện công 

nghiệp khác bằng thép: 300 tấn sản 

phẩm/ năm.

 + Cầu thang bằng thép, sản phẩm 

thép nhúng nóng, dịch vụ cắt, uốn 

thép: 150 tấn sản phẩm/ năm.

   + Các sản phẩm cơ khí khác, nhà 

xưởng: 100 tấn sản phẩm/năm

X 29/06/2055
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15

CẢNG THỦY NỘI ĐỊA MỎ 

NHÁT VÀ KHO BÃI TỔNG 

HỢP

2430868683

22/9/2017

Công ty Cổ phần phát triển 

hạ tầng Thành Đạt

B6, khu phố Long Điềm, 

phường Long Bình Tân, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Ông PHAN VĂN CHIẾN

0979 937 255; địa chỉ 

email: 

congtythanhdat3i@gmail.co

m; chức vụ: Giám đốc

VN

- Xây dựng và kinh doanh Cảng, bến 

thủy nội địa không tiếp nhận tàu nước 

ngoài với chiều dài cầu Cảng khoảng 

553m.

- Đầu tư xây dựng kho, bãi chứa hàng 

hóa và dịch vụ logistics

200.000 tấn/năm Đến tháng 7/2058

16
CẢNG THỦY NỘI ĐỊA VÀ BÃI 

TỔNG HỢP

4000603438

16/10/2017

Công ty Cổ phần đầu tư xây 

dựng Bảo Toàn 

Tổ 19, thôn Vạn Hạnh, thị 

trấn Phú Mỹ, huyện Tân 

Thành

Ông NGUYỄN VĂN BẢO

0979007779; Email: 

ctycpbaotoan.2012@gmail.

vn; chức vụ: Chủ tịch Hội 

đồng Quản trị

VN

- Đầu tư xây dựng Bãi chứa hàng hóa và 

dịch vụ logistics. 

( không thực hiện chứa phế liệu tại khu 

vực dự án)

- Xây dựng và kinh doanh Cảng thủy nội 

địa không tiếp nhận tàu nước ngoài với 

chiều dài mặt sông là 428m (chiều dài 

bến Cảng 266m)

150.000 tấn/năm
38 năm từ 

16/10/2017

17 KHO BÃI TỔNG HỢP

4455835562 

14/11/2017   

4/9/2018

CÔNG TY TNHH KHO 

VẬN CẢNG BÀN THẠCH 

41 Nguyễn Tất Thành, khu 

phố Vạn Hạnh, thị trấn Phú 

Mỹ, huyện Tân Thành

Ông TRẦN ANH TUẤN

0908201755; chức vụ: 

Giám đốc

VN kho bãi và lưu giữ hàng hóa
diện tích đất bãi: 54.500 m2, kho: 

15.000 m2

38 năm từ 

14/11/2017

18
Nhà máy luyện nhôm đồng nhựa 

Trịnh Gia Thịnh 

7432185455

28/8/2018

15/7/2020

Công ty TNHH Trịnh Gia 

Thịnh 

143/12 Phan Huy Ích, 

phường 15, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh

Bà TRẦN THỊ HỒNG 

THANH 0915376679; 

email: 

trinhgiathinh01@gmail.com

; chức vụ: Giám đốc

VN

- Sản xuất nhôm thỏi và nhôm cây các 

loại chất lượng cao cho ngành xây dựng 

và ngành công nghiệp nói chung.

- Sản xuất nhựa PVC (sản phẩm ra 

gioăng, thảm dùng cho dân dụng và phụ 

kiện cho các loại ô tô).

- Nấu đồng (sản phẩm đồng cực dương, 

thanh đồng, đồng cuộn).

- Luyện nhôm, công suất 160.000:

+ Giai đoạn 1: 65.520 tấn/năm 

(32,76% công suất).

+ Giai đoạn 2: 160.000 tấn/năm 

(100% công suất) tấn/năm.

- Sản xuất nhựa PVC (sản phẩm ra 

gioăng, thảm dùng cho dân dụng và 

phụ kiện cho các loại ô tô), công suất 

5.000 tấn/năm.

X 29/06/2055

19

CHI NHÁNH NHÀ MÁY SẢN 

XUẤT TẤM THẠCH CAO – 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

VIỆT NAM GS INDUSTRY

9915115672

16/9/2019

30/3/2020

Công ty TNHH MTV Việt 

Nam GS Industry

Số 10 Lương Định Của, 

phường An Khánh, quận 2, 

TP.HCM

Ông Cho Sung Yol 

37402181; Tổng Giám đốc

Hàn Quốc

- Sản xuất, gia công các sản phẩm tấm 

thạch cao.

- Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền 

nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn 

(không thành lập cơ sở bán buôn) các 

hàng hóa có mã HS 6808, 6809, 6810.

30.000.000 m2/năm X 25/07/2058

20
CẢNG THỦY NỘI ĐỊA TỔNG 

HỢP PHƯỚC THUẬN

2465641270

20/9/2019

19/8/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CẢNG DỊCH VỤ 

LOGISTICS PHƯỚC 

THUẬN

đường 911B, KCN Phú Mỹ 

mở rộng, phường Tân 

Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu

Bà NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG LAN; email: 

phuocthuanport@gmail.co

m; chức vụ: Giám đốc

VN

Hoạt động điều hành Cảng đường thủy 

nội địa; Dịch vụ Logisttics, Bốc xếp 

hàng hóa Cảng Sông; Kho bãi và lưu 

giữ hàng hóa

02 Bến Tàu, khai thác phương tiện 

thủy có tải trọng từ 300 ->2000 tấn; 

Công suất lưu chuyển hàng hóa:  

2.000.000 (hai triệu) tấn/năm

X 25/07/2058

5
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21

CẢNG THỦY NỘI ĐỊA VÀ 

KHO BÃI BẢO LONG – PHÚ 

MỸ

1035638844

02/12/2019

12/5/2020

Công ty TNHH Đầu Tư 

Phát Triển Bảo Long – Phú 

Mỹ

Tổ 10, khu phố Vạn Hạnh, 

phường Phú Mỹ, thị xã Phú 

Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ông NGUYỄN THANH 

PHONG 0989617192; 

email: 

cang.baolongphumy@gmail

.com; chức vụ: Giám đốc

VN

Đầu tư xây dựng kinh doanh cảng thủy 

nội địa và kho bãi chứa hàng hóa, 

nguyên vật liệu và dịch vụ logistics, 

không tiếp nhận tàu nước ngoài

300.000 tấn/năm X 25/07/2055

22

TUYẾN ỐNG CÁI MÉP – PHÚ 

MỸ VÀ TRẠM PHÂN PHỐI 

KHÍ PHÚ MỸ

0064110804

10/01/2020

05/3/2020

Công ty TNHH Hải Linh

Khu 2, xã Sông Lô, thành 

phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ông Lê Văn Tám 

0913599241; địa chỉ email: 

tamlv@hailinhpetrol.com; 

chức vụ: Chủ tịch Hội đồng 

thành viên kiêm Tổng 

Giám đốc

VN

- Giai đoạn I: Đầu tư xây dựng hệ thống 

Tuyến ống dẫn khí số 1 (từ Kho tiếp 

nhận khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và 

tái hóa khí thiên nhiên Hải Linh Vũng 

Tàu tại KCN Cái Mép đến Trạm phân 

phối khí (GDS) tại KCN Phú Mỹ II và 

Trạm phân phối khí (GDS) tại KCN Phú 

Mỹ II nhằm cung cấp khí cao áp cho các 

hộ khách hàng hiện có tại KCN Phú Mỹ 

II cũng như các khách hàng mới trong 

tương lai.

- Giai đoạn II: Đầu tư xây dựng hệ thống 

Tuyến ống dẫn khí số 2 từ  Trạm phân 

phối khí (GDS) tại KCN Phú Mỹ II đến 

Khu Nhiệt điện Phú Mỹ tại KCN Phú 

Mỹ I và các Trạm khách hàng xung 

quanh Khu Nhiệt điện Phú Mỹ nhằm 

cung cấp khí cho các Nhà máy nhiệt 

điện của khu Nhiệt điện Phú Mỹ, góp 

phần vào việc ổn định an ninh năng 

lượng quốc gia.

10.000.000 Sm3/ngày đêm (tương 

đương 3.000.000.000 Sm3 khí/năm)
X 29/06/2055

23
Nhà máy cát thạch anh cao cấp 

GMIG

0162002543

27/8/2020

21/9/2020

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN 

ĐẦU TƯ SẢN XUẤT 

KHOÁNG SẢN TOÀN 

CẦU

Số 3, đường số 6 KDC Him 

Lam, phường Tân Hưng, 

Quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh

Ông Tạ Phi Long 

0913.601.269; email: 

philong@gmig.vn; chức vụ: 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

VN

Sản xuất cát thạch anh cao cấp làm 

nguyên liệu cho ngành công nghiệp sản 

xuất thủy tinh, kính năng lượng mặt 

trời, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất 

kinh xây dựng… nhằm phục vụ nhu cầu 

tiêu thụ trong nước và xuất khẩu

- Cát thạch anh cao cấp: 800.000 

tấn/năm, dùng để sản xuất kính, thủy 

tinh, chai lọ, khuôn đúc… phục vụ 

nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất 

khẩu.

- Cát thạch anh nghiền cao cấp: 

250.000 tấn/năm có kích cỡ hạt dưới 

90 micromet, dùng để sản xuất vật 

liệu xây dựng, màn hình thiết bị điện 

tử… phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong 

nước và xuất khẩu.

X 25/07/2058

24
NHÀ MÁY VSSC STEEL 

CENTER

9979222330

05/02/2021

Samsung C&T Corporation 

[Korea 85%]; Công ty Cổ 

phần Đầu tư Thương mại 

SMC [VN 15%]

396 Ung Văn Khiêm, 

Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Bà NGUYỄN THỊ NGỌC 

LOAN 0838.992.299; 

email: 

khoa.nguyen@smc.vn; 

chức vụ: Chủ tịch Hội đồng 

quản trị

Hàn Quốc

Gia công cơ khí

Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập 

khẩu, quyền phân phối bán buôn ( 

không thành lập cơ sở bán buôn) thép 

mạ kẽm điện và kim loại tráng sẵn theo 

quy định pháp luật

100.000 tấn sản phẩm/năm X 29/06/2055

6
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25

NHÀ MÁY GIA CÔNG CÁN 

KÉO - Ủ VÀ SẢN XUẤT CÁC 

SẢN PHẨM THÉP KHÔNG RỈ

3342274071

31/3/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN 

QUỐC TẾ ĐẠI DƯƠNG O 

S S

Lô LE4, Đường số 2, Khu 

công nghiệp Xuyên Á, xã 

Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Long An

Ông PHẠM QUANG 

MINH 0272.3751.667; 

email: 

info@inoxdaiduong.com; 

chức vụ: Tổng Giám đốc

VN

Xây dựng Nhà máy gia công Cán kéo - 

Ủ và sản xuất các sản phẩm thép không 

rỉ (không thực hiện công đoạn xi mạ)

50.000 tấn sản phẩm/năm X 29/06/2055

26
NHÀ MÁY CƠ KHÍ CHÍNH 

XÁC SMC PHÚ MỸ

4670370410

23/4/2021

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ 

CHÍNH XÁC SMC PHÚ 

MỸ

Đường N7, khu công 

nghiệp Phú Mỹ II

Ông ĐẶNG HUY HIỆP

0909686449; email: 

hiepdh@smc.vn; chức vụ: 

Giám đốc

VN

Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm 

được gia công, chế biến từ thép, lắp 

ghép và ép nhựa tạo ra các sản phẩm 

phụ trợ phục vụ cho các ngành 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: 140.000 tấn/năm.

 - Lắp ghép và ép nhựa: 10.000 

tấn/năm.

 - Kho, bãi logistics tồn trữ các loại 

thép cho hệ thống SMC: 5.000 m2.

X 31/12/2055

27
NHÀ MÁY GIA CÔNG THÉP 

SMC PHÚ MỸ

1566350344

23/4/2021

CÔNG TY TNHH GIA 

CÔNG THÉP SMC PHÚ 

MỸ

Đường N7, khu công 

nghiệp Phú Mỹ II

Ông ĐẶNG HUY HIỆP

0909686449; email: 

hiepdh@smc.vn; chức vụ: 

Giám đốc

VN

Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm 

được gia công, chế biến từ thép tạo ra 

các sản phẩm phụ trợ phục vụ cho các 

ngành 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: 150.000 tấn/năm.

- Kho, bãi logistics tồn trữ các loại 

thép cho hệ thống SMC: 5.000 m2.

X 31/12/2055
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