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1 

Vị trí địa lý 

Geographical 

location 

- Tọa lạc tại mặt tiền đường tỉnh lộ 44A, thuộc địa bàn xã An Ngãi, 

huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Giáp ranh Nhà máy xử lý khí Dinh cố và Nhà máy xử lý khí Nam 

Côn Sơn. 

- Khu đất tọa lạc tại chân núi, có kết cấu địa chất tốt, sức chịu tải 

của nền đất lớn. Khu đất có địa hình cao ráo so với khu vực nên và 

không xảy ra hiện tượng ngập nước vào mùa mưa bão. 

- Bao quanh khu đất là Rừng phòng hộ và các hồ nước điều hòa nên 

có khí hậu trong lành và mát mẻ. 

 

- The cluster is located at the front of provincial road 44A and is a 

part of An Ngai commune, Long Dien district, Ba Ria - Pung Tau 

province. 

- It is adjacent to Dinh Co Gas processing Plant and Nam Con Son 

Gas processing Plant. 

- The cluster is located at the foot of the mountain, with a good 

geological structure and ground with large load capacity. The 

cluster has higher level compared to the surrounding area, hence 

so no flooding in rainy seasons. 

- It is covered with protection forest and reservoirs, giving it a fresh 

and breezy climate 

 

2 

Hệ thống giao 

thông kết nối 

với khu vực 

Traffic system 

connecting to 

the area 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  THÔNG TIN TÔNG QUAN

CỤM CÔNG NGHIỆP – TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP AN NGÃI

GENERAL INFORMATION OF AN NGAI INDUSTRIAL CLUSTER

(Áp dụng từ ngày 01/01/2020 / Effective since January 01 2020)

-Lộ giới đường giao thông nội bộ: 25m ÷ 18m.

-Cách trung tâm hành chính huyện Long Điền: 5km.

-Cách thành phố Bà Rịa: 5km.

-Cách thành phố Vũng Tàu: 13km.

-Cách thành phố Hồ Chí Minh: 75km

-Cách Quốc lộ 55: 5,5km

-Cách Quốc lộ 51: 6km

-Cách cảng quốc tế Cái Mép: 23km

-Cách cảng Gò Dầu: 32km

- Cách sân bay Tân Sơn Nhất: 88km

http://www.tanphuocthinh.com.vn/
mailto:info@tanphuocthinh.com.vn
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2 

Hệ thống giao 

thông kết nối 

với khu vực  

Traffic system 

connecting to 

the area 

-Distance from road to building: 25m ÷ 18m. 

-Distance from Administrative center of Long Dien district: 5km. 

- Distance from Ba Ria city:5km. 

- Distance from Pung Tau city: 13km 

- Distance from Ho Chi Minh City: 75km 

- Distance from National s Highway 55: 5.5 km 

- Distance from National Highway 51: 6km 

- Distance from Cai Mep international port: 30km 

- Distance from Go Dau port: 37km 

- Distance from Tan Son Nhat Airport: 88km 

 

3 

Quy hoạch sử 

dụng đất  

Planning and 

land use 

- Thời gian sử dụng đất: 50 năm (đến ngày 31/12/2057). 

- Tổng diện tích đất toàn dự án: 44,3ha 

- Diện tích đất ở cho thuê (khu A): 3,3ha 

- Diện tích đất công nghiệp cho thuê (khu B): 24,6ha  

+Diện tích đất công nghiệp đã cho thuê: 10,0 ha  

+Diện tích đất công nghiệp còn lại cho thuê: 14,6ha 

 

- Land use duration: 50years (until December 31, 2057). 

- Total area, of the project: 44.3ha 

- Area of Residentiallandforlease (zone A): 3.3ha 

- Area of industrial landforlease (zone B): 24.6ha 

+ Area of leased industrial land: l0.0ha 

+ The remaining industrial land ready for rent: 14.6ha 

 

4 

Quy hoạch 

xây dựng  

Construction 

planning 

- Khu đất công nghiệp (khu B): 

+ Mật độ xây dựng: ≤65% 

+ Tầng cao xây dựng: ≤ 02 tầng 

- Khu đất nhà ở chuyên gia, nhà ở công nhân (khu A): 

+ Mật độ xây dựng: ≤40% 

+ Tầng cao xây dựng: ≤ 12 tầng 

 

- Industrial land area (zone B): 

+ Construction density: ≤65% 

+ Building height: ≤ 02 floors 

- Residential land for professionals and workers (area A): 

+ Construction density: ≤ 40% 

+ Building height: ≤ 12 floors 
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5 

Ngành nghề 

thu hút đầu tư 

Prioritized 

industries 

- Sản xuất may mặc và giày da (không thuộc da). 

- Sản xuất tiêu dùng chất lượng cao. 

- Lắp ráp hàng tiêu dùng và gia dụng. 

- Sản xuất vật liệu xây dựng. 

- Gia công cơ khí, cấu kiện thép. 

- Sản xuất vật tư và trang thiết bị y tế. 

- Sản xuất sản phẩm, phụ tùng, lắp ráp và sữa chữa máy móc, thiết 

bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn. 

- Sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản 

phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển do Chính phủ ban hành. 

 

- Producing garments and leather shoes (not including tanning). 

- Producing high quality consumer goods. 

- Assembling consumer and household goods. 

- Producing building materials. 

- Mechanical processing, steel structure manufacturing. 

- Producing medical supplies and equipment. 

- Producing products, spare parts, assembling and repairing 

machinery and equipment for agricultural and rural production. 

- Producing supporting industrial products on the list of industrial 

products with priority for development issued by the Government. 

 

6 

Các loại phí 

dịch vụ khác 

Other service 

charges/fees 

1. Phí quản lý và duy tu cơ sở hạ tầng: 

- Đơn giá: 0,5 usd/m2/năm 

- Diện tích tính theo diện tích toàn khu đất. 

- Miễn phí trong thời gian lập thủ tục đầu tư và xây dựng công trình, 

nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê. 

2. Phí cung cấp nguồn điện: 

- Theo đơn giá hiện hành của Công ty Điện lực tỉnh BRVT tại thời 

điểm sử dụng. 

- Đơn giá đang áp dụng hiện tại: 

+ Giờ cao điểm: 2.673 đồng/KWh 

+ Giờ bình thường: 1.452 đồng/KWh 

+ Giờ thấp điểm: 918 đồng/KWh 

3. Phí cung cấp nước sạch: 

- Theo đơn giá hiện hành của Công ty cấp nước tỉnh BRVT tại thời 

điểm sử dụng. 

- Đơn giá đang áp dụng hiện tại: 12.500 đồng/m3 

4. Phí cung cấp hệ thống thông tin liên lạc: 

- Các dịch vụ điện thoại, fax, ADSL, internet, viễn thông...có khả 

năng đáp ứng tối đa mọi nhu cầu của Nhà đầu tư. 

- Đơn giá tùy thuộc vào các gói dịch vụ của đơn vị cung cấp tại 

thời điểm sử dụng, Nhà đầu tư có thể lựa chọn theo nhu cu sử dụng. 
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6 

Các loại phí 

dịch vụ khác 

Other service 

charges/fees 

5. Phí xử lý nước thải: 

- Đơn giá xử lý nước thải sinh hoạt: 0,5 usd/m3 

- Đơn giá xử lý nước thải công nghiệp: tùy thuộc vào loại nước thải 

và mức độ ô nhiễm. 

- Khối lượng nước thải tính phí bằng 80% khối lượng nước cấp. 

6. Phí xử lý rác thải: 

- Phí xử lý rác thải sinh hoạt: theo đơn giá hiện hành của Trung tâm 

quản lý các khu xử lý chất thải tỉnh BRVT. Đơn giá đang áp dụng 

hiện tại là 17,2 usd/tấn. 

- Phí xử lý rác thải sản xuất và rác thải nguy hại: đơn giá tùy thuộc 

vào chủng loại chất thải. Nhà đầu tư ký hợp đồng trực tiếp với các 

đơn vị cung cấp dịch vụ có chức năng. 

* Ghi chú: 

- Đơn giá các loại phí trên chưa bao gồm thuế VAT. 

Đơn giá trên thể thay đổi theo từng thời điểm tùy thuộc vào đơn vị 

cung cấp dịch vụ. 

 

1. Infrastructure management and maintenance fee: 

- Unit price: 0.5USD/m2/year 

- Area caculated based on the total area of the lot. 

- Free of charge during the time of investment and construction 

procedures, but not more than Ỉ2 months from the date of signing 

the lease contract. 

2. Electrical supply fee: 

- In accordance with the current unit price of BRVT Provincial 

Electricity Company at the time of use. 

- The currently applied unit price: 

Rush hour: 2,673 VND/KWh 

Common hour: 1,452 VND/KWh 

Off-peak hour: 918VND/KWh 

3. Clean water supply fee: 

- In accordance with the current unit price of BR VT Provincial 

Water Supply Company at the time of use. 

- Currently applied unit price: 12,500 VND/m3 

4. Fee for providing communication system: 

- Telephone, fax, ADSL, internet, telecommunication services ... are 

able to meet all investors' needs. 

The unit price depends on the service packages of the supplier at the 

time of use, Investors can choose according to their demand. 
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5. Wastewater treatment fee: 

- Unit price for domestic waste water treatment: 0.5 usd/m3 

- Unit price for industrial wastewater treatment: depending on the 

type of waste water and level of pollution. 

- Fee applied tovolume of waste water is equal to 80% of the 

volume of supplied water. 

6. Solid waste treatment fee: 

- Domestic solid waste treatment fee: according to the current unit 

price of BRVT provincial waste treatment center. The current 

applied unit price is 17.2 USD/ton. 

- Fee for production waste and hazardous waste treatment: unit 

price depends on the type of waste. Investors shall directly sign 

contracts service providers. 

* Note: 

- Unit prices of the above fees do not include VA T. 

The above unit price may vary from time to time depending on the 

service provider. 

7 

Danh sách 

các Công ty 

đang hoạt 

động  

List ofactive 

companies 

1. Công ty TNHH HwaseungVina (Hàn Quốc) 

2. Công ty TNHH Chang Chun Vina (Hàn Quốc) 

3. Công ty CP Đầu tư Sản xuất TMC-Global (Việt Nam) 

 

1. Hwaseu'ngVina Co., Ltd (Korea) 

2. Chang Chun Vina Co., Ltd. (Korea) 

3. TMC- Global Production and Investment Joint Stock Company 

(Vietnam) 

 

8 

Thông tin về 

nguồn lao 

động 

Information 

regarding 

labor force 

-Mức lương tối thiểu vùng: 3.430.000 đồng/người/tháng  

(huyện Long Điền thuộc vùng III, theo Nghị định sổ 157/2018/NĐ-

CP ngày 16/11/2018, áp dụng từ ngày 01/01/2019). 

- Thu nhập bình quân của người lao động (tham khảo số liệu các 

Nhà máy đang hoạt động trong Cụm công nghiệp): 

+ Công nhân lao động: 4.000.000 — 5.500.000 đồng/thảng. 

+ Nhân viên văn phòng: 6.000.000 — 10.000.000 đồng/tháng. 

 

- Regional minimum wage: 3,430,000 VND/person/month (Long 

Dien district belongs to Region III, according to Decree No. 

157/2018/ND-CP dated November 16th 2018, effective since 

January 01 2019) 

- Average income of workers (in reference to data of factories 

operating in the Industrial Cluster): 

+ Workers: 4,000,000- 5,500,000 VND/month. 

+ Office staff: 6,000,000 - 10,000,000 VND/month. 
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Hỗ trợ khách 

hàng  

Customer 

support 

 

- Công ty Tân Phước Thịnh sẽ đồng hành và tư vấn hỗ trợ pháp lý 

cho Nhà đầu tư trong suốt quá trình thực hiện các thủ tục: cấp Giấy 

chứng nhận đầu tư; cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp; 

lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường; thẩm định hồ sơ thiết kế; 

thẩm duyệt PCCC; cấp Giấy phép xây dựng; cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất; công tác đấu nối 

hệ thống kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, internet)... 

- Công ty Tân Phước Thịnh sẽ cung cấp dịch vụ thi công xây dựng 

công trình cho khách hàng với chất lượng tốt nhất và giá cả cạnh 

tranh nhất. 

- Công ty Tân Phước Thịnh sẽ xây dựng và cung cấp dịch vụ nhà 

ở cho chuyên gia và công nhân lao động nếu Nhà đầu tư có nhu cầu. 

 

- Tan Phuoc Thinh Company will accompany and provide 

investors with legal advice for procedures: Investment Certificate; 

Business Registration Certificate; Environmental impact 

assessment report; appraisementof design documents; approval of 

fire protection; construction permits; certificates of land use rights 

and on-land property ownership; utility systems (power supply, 

water supply, communication, internet) ... 

- Tan Phuoc Thinh Company will provide customers with the 

highest quality construction services and the most competitive 

prices. 

Tan Phuoc Thinh Company will build and provide housing services 

for professionals and workers as per demand of Investors. 

 

 

* Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ: 

* For more information, please contact our Company at the following address: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG TÂN PHƯỚC THỊNH 

TAN PHUOC THINH INVESTMENT & CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY 

Địa chỉ/Address: số 71, Đường 3/2, Phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

Tel: (0254) 385 1780 - Fax:(0254) 357 5381 

Website: www.tanphuocthinh.com.vn  - Email: info@tanphuocthinh.com.vn 

http://www.tanphuocthinh.com.vn/
mailto:info@tanphuocthinh.com.vn


 

Stt Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email 

1 Mr. Lê Văn Hiền 

Phó Tổng Giám đốc 

Deputy General 

Manager 

0903 675 288 lehien@tanphuocthinh.com 

2 Mr. Hoàng Văn Phát 

Trưởng phòng  

Kế hoạch Đầu tư  

Head of Planning and 

Investment & 

Department 

0907 310 584 phat@tanphuocthinh.com 

3 Mr. Phạm Văn Thuận 

Trưởng ban QLDA 

Cụm CN An Ngãi 

Head of Project 

Managerment Unit of 

An Ngai Industrial 

Cluster 

0919 050 987 thuan@tanphuocth inh. com 

 

mailto:lehien@tanphuocthinh.com
mailto:phat@tanphuocthinh.com







