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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

----------------  

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

(Kèm theo Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư 

Ngày .... tháng 5 năm 2021) 

I. TÊN NHÀ ĐẦU TƯ 

Nhà đầu tư thứ nhất: 

Ông LEE DONG JOON, sinh ngày 19/9/1964, quốc tịch Hàn Quốc, hộ 

chiếu số M30374455 do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cấp ngày 15/5/2019; địa chỉ 

thường trú tại số 25, Sinam-ro-16-gil, Dong-gu, Daegu, Hàn Quốc; chỗ ở hiện 

nay tại 25, Sinam-ro-16-gil, Dong-gu, Daegu, Hàn Quốc; số điện thoại: +8210-

2528-5156;  email: china1888@daum.net. 

Nhà đầu tư thứ hai: 

Ông WANG, CHAO-FU, sinh ngày 25/01/1960, quốc tịch Đài Loan, hộ 

chiếu số 308269910 do Bộ Ngoại giao Đài Loan cấp ngày 01/11/2013; địa chỉ 

thường trú tại số 8F, 95, Xinpu 6St, quận Taoyuan, thành phố Taoyuan, Đài 

Loan; chỗ ở hiện nay tại số 8F, 95, Xinpu 6St, quận Taoyuan, thành phố 

Taoyuan, Đài Loan; số điện thoại: +886-932399949, email: cfw@hotmail.com. 

Đề nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau: 

II. ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI NỘI DUNG SAU 

1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án:  

1.1. Tên dự án:NHÀ  MÁY CHẾ TẠO THỎI HỢP KIM MAGIE 

MGTEC NAM ĐỊNH 

1.2. Địa điểm thực hiện dự án: lô đất CN5-13+14+15,cụm công nghiệp 

Yên Dương, xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 

2. Mục tiêu dự án:  

STT Mục tiêu hoạt 

động 

 

Tên ngành 

(Ghi tên ngành cấp 4 

theo VSIC) 

Mã ngành theo 

VSIC 

(Mã ngành cấp 4) 

Mã ngành 

CPC (*) 

(đối với các 

ngành nghề 

có mã CPC, 

nếu có) 

1 Sản xuất, gia công 

thỏi hợp kim 

magie và các phụ 

Sản xuất kim loại quý 

và kim loại màu. Chi 

tiết: Sản xuất thỏi hợp 

2420   
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kiện của hợp kim 

magie 

 

kim magie 

Sản xuất sắt, thép, 

gang 

2410  

Đúc sắt, thép 2431  

Đúc kim loại màu 

Chi tiết: Đúc hợp kim 

magie 

2432  

Gia công cơ khí; xử lý 

và tráng phủ kim loại 

Chi tiết: Gia công vật 

liệu từ hợp kim magie 

2592  

 

2 

Thực hiện hoạt động 

mua bán hàng hoá 

và các hoạt động 

liên quan trực tiếp 

đến mua bán hàng 

hóa cụ thể là thực 

hiện quyền xuất 

khẩu, quyền nhập 

khẩu, quyền phân 

phối bán buôn 

(không thành lập cơ 

sở bán buôn) hàng 

hóa theo quy định 

của pháp luật  

Bán buôn tổng hợp 

Chi tiết: Thực hiện 

quyền phân phối bán 

buôn (không thành lập 

cơ sở bán buôn) hàng 

hóa theo quy định. 

4690 CPC-622 

Bán buôn kim loại và 

quặng kim loại 

4662 CPC-622 

Bán buôn chuyên 

doanh khác chưa được 

phân vào đâu 

Chi tiết: Bán buôn hoá 

chất, chất phụ gia sử 

dụng trong sản xuất 

kim loại 

4669 CPC-622 

Hoạt động dịch vụ hỗ 

trợ kinh doanh khác 

còn lại chưa được phân 

vào đâu 

Chi tiết: Thực hiện 

quyền nhập khẩu, 

quyền xuất khẩu hàng 

hóa theo quy định pháp 

luật. 

8299  

Ghi chú:  

- Ngành kinh doanh ghi đầu tiên là ngành kinh doanh chính của dự án.  

- (*) Chỉ ghi mã ngành CPC đối với các mục tiêu hoạt động thuộc ngành 

nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà ĐTNN khi cấp GCNĐKĐT. 

3. Quy mô đầu tư: 

Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí: 

3.1. Diện tích đất dự kiến sử dụng 
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- Tổng diện tích để thực hiện dự án là: 9.744m2 

- Địa điểm: lô đất CN5-13+14+15, cụm công nghiệp Yên Dương, xã Yên 

Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 

3.2.Công suất, sản phẩm dịch vụ cung cấp: 

- Công suất: Công suất thiết kế của dự án đáp ứng khoảng 3.600 tấn sản 

phẩm/năm (doanh thu sản xuất ước đạt 190,8 tỷ đồng). Doanh thu từ hoạt động 

mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa 

khoảng 5,0 tỷ đồng/năm. 

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Thỏi hợp kim magie và các phụ kiện của 

hợp kim magie…Bán buôn các sản phẩm hợp kim, kim loại; phụ gia, hoá chất 

sử dụng để sản xuất kim loại. 

- Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng: Tổng diện tích 

khu đất dự án chiếm dụng là 9.744,0 m2, trong đó diện tích xây dựng chiếm 

khoảng 2.940 m2 (chiếm 30,17%). Diện tích còn lại là sân, đường nội bộ và cây 

xanh. 

3.3. Quy mô kiến trúc xây dựng 

Đầu tư xây dựng dự án hoàn chỉnh đồng bộ, các công trình đáp ứng mục 

tiêu: 

 - Quy hoạch mặt bằng phải phân khu chức năng rõ ràng, mạch lạc.Việc 

quản lý, vận hành, bảo vệ phải thuận lợi;Các hạng mục được bố trí hợp lý, phân 

khu chức năng phù hợp với mục đích sử dụng, đáp ứng được yêu cầu của công 

nghệ. Mặt bằng Dự án có dây truyền công năng mạch lạc, tận dụng tối đa diện 

tích. Không gian được bố trí hợp lý, đảm bảo thông thoáng phù hợp với không 

gian làm việc của cụm công nghiệp. 

- Hệ thống đường giao thông nội bộ, sân bãi đảm bảo cho việc vận chuyển 

và xuất sản phẩm. 

 - Bố trí các công trình đảm bảo hướng gió tốt, đảm bảo thông thoáng tối 

đa, tạo được cảnh quan với các mảng cây xanh bóng mát; Tận dụng các điều 

kiện tự nhiên của mặt bằng như: Hướng bố trí các thiết bị xử lý môi trường, 

hướng gió nhằm hạn chế đến mức tối đa ảnh hưởng tác động từ dây chuyền  đến 

các khu vực bên trong và bên ngoài dự án. 

 - Tiết kiệm đất đai, cân đối quỹ đất toàn khu vực để sử dụng phù hợp, hợp 

lý và có hiệu quả; 

- Về kiến trúc ngoại thất, phương án thiết kế có hình khối, màu sắc đơn 

giản hiện đại phù hợp với thể loại nhà dân dụng và công nghiệp. 
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 - Tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành về quy hoạch xây dựng. 

Quy mô các hạng mục công trình 

STT Hạng mục Số tầng 
Diện tích 

(m2) 

1 Nhà điều hành 02 330  

2 Nhà xưởng sản xuất  01 645 

3 Khu vực gia công cơ khí 01 40 

4 Khu vực cabin xưởng sản xuất 01 27 

5 Nhà kho 1 – kho nguyên liệu 01 900  

6 Nhà kho 2 – kho thành phẩm 01 600  

7 Nhà để xe 01 50 

8 Nhà bảo vệ 01 35 

9 Mái nối nhà kho 1 và xưởng sản xuất 01 50 

10 Mái nối nhà kho 2 và xưởng sản xuất 01 102 

11 Khu nhà WC kho 2 01 9 

12 Trạm biến áp 01 25 

13 Cổng, tường rào (L=380m)   

14 Sân, đường nội bộ  4.855,2 

15 Kho lưu chứa chất thải rắn thông thường 01 18 

16 Kho chứa chất thải nguy hại 01 24 

17 Bể xử lý nước thải  01 10 

18 Bể chống cháy 01 75 

19 Cây xanh (20%)  1.948,8 

Tổng  9.744 m2 

* Một vài nét khái quát chung: 

Các công trình xây dựng đảm bảo vừa mang tính chất sử dụng cao, lại vừa 

mang tính mỹ quan. Đồng thời công năng trong các công trình cần có nghiên 

cứu để đảm bảo vận hành sử dụng thuận lợi. 

Vì vậy, tập trung nghiên cứu thiết kế về công năng sử dụng hợp lý cả về 

tổng thể toàn khu vực đến từng chi tiết, từng hạng mục công trình. Hình thức 

kiến trúc mặt đứng của các công trình hiện đại, nhẹ nhàng, thanh thoát, tạo hiệu 

quả và mang tính thẩm mỹ cao. 

Công trình sử dụng vật liệu xây dựng và vật liệu hoàn thiện là loại có chất 

lượng cao, dễ tìm mua trên thị trường. Vật liệu hoàn thiện có màu sắc tươi sáng, 

sạch sẽ, dễ dàng cho việc vệ sinh và bảo trì. 
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- Nhà văn phòng (2 tầng): 

Thiết kế 01 Nhà văn phòng, công trình thiết kế nhà 2 tầng, mỗi tầng diện 

tích khoảng 330m2. Kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực . Móng sử dụng giải 

pháp móng băng dưới hàng cột. Hệ giằng móng được cấu tạo dọc theo các băng 

móng có tác dụng tăng độ cứng và đỡ hệ tường bao che công trình.Mái bê tông 

cốt thép + lát gạch lá nem chống nóng. Kết cấu tường xây gạch kết hợp với cửa 

nhôm kính. Nền đổ bê tông mác 100 đá 1x2 dày 100mm, bên trên lát gạch 

ceramic. 

- Nhà xưởng sản xuất: 

Xây dựng 01 nhà máy phục vụ sản xuất, tổng diện tích 645 m2. Quy mô 

thiết kế 01 tầng, kết cấu khung thép hình tổ hợp (kết cấu khung Zamin). Móng 

sử dụng giải pháp móng đơn dưới hàng cột; Đáy móng được gia cố bằng cọc tre; 

Hệ giằng móng được cấu tạo dọc theo các móng có tác dụng tăng độ cứng và đỡ 

hệ tường bao che công trình. Mái lợp tôn liên doanh. Kết cấu tường xây gạch kết 

hợp với tôn bao quanh. Nền đổ bê tông mác 250 đá 1x2 dày 200mm. 

- Nhà kho 1 +  Nhà kho 2: 

Xây dựng 02 nhà phục vụ sản xuất, tổng diện tích 1.500,0 m2(Nhà kho 1 

có diện tích là 900 m2; Nhà kho 2 có diện tích 600 m2). Quy mô thiết kế 01 tầng, 

kết cấu khung thép hình tổ hợp (kết cấu khung Zamin). Móng sử dụng giải pháp 

móng đơn dưới hàng cột; Đáy móng được gia cố bằng cọc tre; Hệ giằng móng 

được cấu tạo dọc theo các móng có tác dụng tăng độ cứng và đỡ hệ tường bao 

che công trình. Mái lợp tôn liên doanh. Kết cấu tường xây gạch kết hợp với tôn 

bao quanh. Nền đổ bê tông mác 250 đá 1x2 dày 200mm. 

- Nhà để xe: 

Xây dựng 01 nhà xe, tổng diện tích 50,0 m2. Quy mô thiết kế 01 tầng, kết 

cấu cột thép ống, khung kèo thép hộp. Mái lợp tôn liên doanh. Móng sử dụng 

giải pháp móng đơn dưới hàng cột. Nền đổ bê tông mác 200 đá 1x2 dày 100mm. 

- Nhà bảo vệ: 

Thiết kế 01 Nhà bảo vệ, công trình thiết kế nhà 1 tầng, diện tích khoảng 

35m2. Kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực. Móng sử dụng giải pháp móng 

đơn dưới hàng cột.Mái bê tông cốt thép + lát gạch lá nem chống nóng. Kết cấu 

tường xây gạch kết hợp với cửa nhôm kính. Nền đổ bê tông mác 100 đá 1x2 dày 

100mm, bên trên lát gạch ceramic. 

- Kho chứa chất thải rắn nguy hại: 

Xây dựng 01 Kho chứa chất thải nguy hại, tổng diện tích 24,0 m2. Quy mô 

thiết kế 01 tầng, kết cấu cột thép ống, khung kèo thép hộp. Mái lợp proximang. 

Móng sử dụng giải pháp móng đơn dưới hàng cột. Kết cấu tường xây gạch kết 

hợp với tôn bao quanh. Nền đổ bê tông mác 200 đá 1x2 dày 100mm. 

- Kho chứa chất thải rắn thông thường: 
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Xây dựng 01 kho chứa chất thải thông thường, tổng diện tích 18,0 m2. 

Quy mô thiết kế 01 tầng, kết cấu cột thép ống, khung kèo thép hộp. Mái lợp tôn 

liên doanh. Móng sử dụng giải pháp móng đơn dưới hàng cột. Kết cấu tường 

xây gạch kết hợp với tôn bao quanh. Nền đổ bê tông mác 200 đá 1x2 dày 

100mm. 

- Cổng + tường bao: 

Thiết kế tường bao kín đảm bảo an toàn trong công tác bảo vệ. Tường bao 

xây gạch 110, bổ trụ 220x220 khoảng cách trụ 3m; 30 m bố trí 1 khe lún; chiều 

cao tổng thể 2,1m. Kết cấu móng: Sử dụng móng đơn bê tông dưới hàng cột kết 

hợp giằng móng tăng cứng và đỡ hệ tường bao che. Phần thân sử dụng kết cấu 

hệ cột giằng bê tông cốt thép. 

- Sân đường nội bộ và sân bãi : 

- Đường nội bộ được thiết kế chạy dọc theo nhà xưởng, mặt đường rộng 6m 

để thuận lợi cho xe cứu hỏa tiếp cận công trình khi có sự có xảy ra. Đường 

cũng tạo ra một vùng không gian thoáng đãng để có thể giám sát kiểm tra, 

bảo vệ trong quá trình hoạt động. 

- Kết cấu đường nội bộ như sau: 

+ Nền đất cấp IV đầm chặt, K≥0.98; 

+ Lớp cấp phối đá dăm dày 20cm; 

+ Lớp giấy dầu; 

+ Lớp bê tông đá 1x2, M300 dày 18cm (kẻ mạch nền rộng 5mm, sâu 15mm, 

5m/mạch) 

+ Mặt đường dốc 1% về rãnh thoát nước dọc đường. 

- Sân và bãi chứa các sản phẩm tái chế được giữa bố trí trước nhà kho ngăn 

cách với đường nội bộ bằng vạch sơn dày 10cm, kết cấu sân bãi chứa có cấu 

tạo từ dưới lên như sau: 

+ Nền đất cấp IV đầm chặt, K≥0.98; 

+ Lớp cấp phối đá dăm dày 18cm; 

+ Lớp giấy dầu; 

+ Lớp bê tông đá 1x2, M300 dày 12cm (kẻ mạch nền rộng 5mm, sâu 15mm, 

5m/mạch) 

Mặt nền dốc 1% về rãnh thoát nước dọc đường. 

- Thảm cỏ và cây xanh được trồng dọc theo các tuyến đường nội bộ để tạo 

thêm cảnh quan cho Nhà máy. 

3.4. Phương án cấp thoát nước, PCCC và một số hạng mục công trình 

phụ trợ khác 

a. Giải pháp cấp nước sinh hoạt 
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- Công ty sử dụng nguồn nước sạch từ hệ thống đường ống cấp của cụm 

công nghiệp Yên Dương sau đó đưa về bể chứa bơm cấp phục vụ cho sinh hoạt. 

- Chủ động xây dựng bể dự trữ nước sạch đảm bảo nguồn nước trong mọi 

tình huống của thời tiết. 

- Cấp nước cứu hỏa: Bể nước PCCC và các họng cứu hỏa được đấu nối với 

các tuyến ống phân phối chính có đường kính D≥100mm tại các nút giao lộ; 

khoảng cách giữa các họng cứu hỏa 150-200m. 

b.  Phương án thoát nước 

Nước mặt và nước thải trong Nhà máy được thoát bằng hai hệ thống riêng 

biệt. 

- Hệ thống thoát nước mặt: 

Nước mặt chủ yếu là nước mưa chảy tràn. Lượng nước này thu theo hệ 

thống nội bộ bằng các cửa thu dẫn vào các ga thu nước mưa sau đó theo hệ 

thống cống ngầm xây dựng dưới vỉa hè các tuyến đường thoát ra hệ thống cống 

thoát bên ngoài đường của cụm công nghiệp. 

+ Cống loại 1: B=400mm; i=0,2% sử dụng mương xây gạch, nắp đan bê 

tông cốt thép 

+ Cống loại 2: B=400mm; i=0,2% sử dụng mương bê tông cốt thép. 

- Nước thải sinh hoạt trong từng công trình (các chậu xí, nước tiểu) được 

thu vào các bể phốt 3 ngăn đặt dưới công trình xử lý sơ bộ trước khi thải ra hệ 

thống thoát nước chung dẫn về trạm xử lý nước thải của CCN Yên Dương. 

c. Hệ thống phòng cháy chữa cháy: 

Hệ thống chữa cháy cho toàn khu vực gồm: các bình chữa cháy xách tay 

và di động cho công trình và các bộ nội quy tiêu lệnh PCCC. 

Đường nội bộ vòng quanh nhà chính đảm bảo phục vụ nhu cầu giao thông 

và công tác PCCC.  

Khối nhà chính (nhà máy sản xuất và văn phòng) nằm ở trung tâm khu đất 

có đường tiếp cận thuận tiện cho xe chữa cháy dễ dàng khi xảy ra sự cố. Nhà 

kho, khu để xe hai bánh được bố trí quanh khu nhà chính đảm bảo công năng 

hợp lý. Khoảng cách các khối nhà đều đảm bảo an toàn PCCC và thoát hiểm 

thoát nạn. 

d. Phương án cấp điện: 

- Nguồn điện cấp cho hệ thống nhà máy: Xây dựng 01 trạm điện 

1000KVA. 

- Hệ thống cấp nguồn điện hạ thế và sản xuất: Nguồn điện chính cung cấp 

cho các phụ tải tự dùng và phụ tải sản xuất được lấy từ máy biến áp của Nhà 

máy. Nhà máy sử dụng loại cáp cách điện XLPE đi trên hệ thống máng cáp đến 

từng tủ phân phối trong phạm vi của nhà máy. 
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- Việc tính toán phụ tải của toàn bộ công trình dựa trên phương án thiết kế 

cơ sở các công trình và quy hoạch tổng mặt bằng. Phụ tải của công trình chủ yếu 

là phụ tải làm việc, máy bơm nước và chữa cháy, điện chiếu sáng ngoài nhà. 

- Mạng điện hạ thế ngoài nhà: Mạng điện ngoài nhà đi ngầm cấp điện tới 

từng công trình bằng cáp đồng ngầm bọc nhựa cách điện theo quy định. 

- Mạng điện trong nhà: Mạng điện trong các công trình dùng dây dẫn đi 

ngầm trong tường. 

Danh mục thiết bị máy móc 

 

STT Thiết bị 
Xuất 

xứ 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(đ) 

Giá trị 

(đ) 

1 Lò nấu kim loại  5 140.000.000 700.000.000 

2 
Máy phân tích thành 

phần kim loại 
 1 300.000.000 300.000.000 

3 Máy nén khí  3 22.000.000 66.000.000 

4 Hệ thống khuôn tự động  1 500.000.000 500.000.000 

5 Xe nâng   1 100.000.000 100.000.000 

6 Máy mài tự động  1 200.000.000 200.000.000 

7 Máy trục  1 200.000.000 200.000.000 

  Tổng cộng       2.066.000.000 
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Chi phí của dự án 

STT Nội dung chi phí 
Tổng cộng  

(đồng) 

A Tư vấn, Xây lắp,  thiết bị sau thuế 16.183.500.000 

B Dự phòng phí 478.362.500 

C Chi phí thuê đất  16.272.000.000 

D Vốn lưu động 8.682.137.500 

  Tổng mức đầu tư 41.616.000.000 

4. Vốn đầu tư:  

4.1. Tổng vốn đầu tư:41.616.000.000,0 (Bốn mươi mốt tỷ sáu trăm mười 

sáu triệu) đồng tương đương 1.800.000,0 (Một triệu 8 trăm nghìn) đô la Mỹ, 

trong đó:  

- Vốn góp của nhà đầu tư:26.588.000.000,0(Hai mươi sáu tỷ năm trămtám 

mươi tám triệu) đồng và tương đương 1.150.000,0 (Một triệu một trăm năm 

mươi nghìn) đô la Mỹ.  

- Vốn huy động:15.028.000.000,0(Mười lăm tỷ không trăm hai mươi tám 

triệu) đồng tương đương 650.000,0 (Sáu trăm năm mươi nghìn) đô la Mỹ. 

- Vốn khác (ví dụ: lợi nhuận tái đầu tư,…): 0  

4.2. Nguồn vốn đầu tư: 

a) Vốn góp để thực hiện dự án(ghi chi tiết theo từng nhà đầu tư): 

STT Tên nhà 

đầu tư 

Số vốn góp  Tỷ lệ 

(%) 

 

Phương 

thức 

góp vốn 

(*) 

Tiến độ 

góp vốn VNĐ Tương 

đương 

USD 

1 Ông LEE 

DONG 

JOON 

13.559.880.000 586.500 51% Tiền 

mặt 

Góp theo 

tiến độ thực 

hiện dự án 

2 Ông 

WANG, 

CHAO-FU 

13.028.120.000 563.500 49% Tiền 

mặt 

Ghi chú:  

(*): Phương thức góp vốn: ghi giá trị bằng tiền mặt, máy móc thiết bị, giá 

trị quyền sử dụng đất, bí quyết công nghệ 

b) Vốn huy động:15.028.000.000,0 (Mười lăm tỷ không trăm hai mươi 

tám triệu) đồng tương đương 650.000,0 (Sáu trăm năm mươi nghìn) đô la 

Mỹ.Nguồn: huy động từ các tổ chức tín dụng. Tiến độ huy động vốn: Theo tiến 

độ xây dựng và đầu tư thiết bị của dự án.  

5. Thời hạn hoạt động của dự án: đến ngày 30/10/2069. 
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6. Tiến độ thực hiện dự án 

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: 

- Vốn góp được các bên góp và giải ngân theo tiến độ đăng ký thực hiện 

dự án. 

- Vốn huy động: huy động và giải ngân theo tiến độ đầu tư dự án.  

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư:  

- Xây dựng và lắp đặt các hạng mục công trình: Từ Quý III/2021 đến quý 

I/2024. 

- Hoàn thành dự án đưa vào/hoạt động: Từ Quý II/2024. 

7. Nhu cầu về lao động:  

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tổ chức kinh tế thực 

hiện dự án là CÔNG TY TNHH MGTEC NAM ĐỊNHvới loại hình doanh 

nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên do tổ chức là chủ sở hữu. 

Cơ cấu bộ máy tổ chức củaCÔNG TY TNHH MGTEC NAM ĐỊNH là một 

đơn vị hạch toán độc lập có tài khoản riêng và có tư cách pháp nhân. Bộ máy 

quản lý của công ty tổ chức theo kiểu trực tuyến chức năng nghĩa là Chủ tịch 

công ty kiêm Giám đốc và 02 Phó Giám đốc trực tiếp chỉ đạo bộ phận phòng 

ban chức năng, thực hiện các quyết định của Ban Giám đốc và chịu sự giám sát 

của Ban kiểm soát. Công ty hoạt động theo điều lệ tổ chức, hoạt động của công 

ty và pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Giám đốc có toàn quyền nhân danh 

công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến SXKD và quyền lợi của công ty 

như quyết định chiến lược phát triển của công ty, quyết định phương án đầu tư, 

giải pháp phát triển thị trường...trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ sở 

hữu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc 

hành chính 

GIÁM ĐỐC 

 

Phó Giám đốc 

phụ trách sản 

xuất 

Bộ phận HC - 

KD 

Bộ phận 

sản xuất 
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Dự kiến khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định thì sẽ sử dụng khoảng 25 

lao động (chưa kể Ban Giám đốc, bộ phận hành chính). Cơ cấu lao động của 

công ty như sau: 

Vị trí Người Việt Người nước ngoài 

Ban Giám đốc 02 02 

Bộ phận hành chính 02  

Công nhân 25  

Bộ phận vệ sinh+ bảo vệ 03  

Cán bộ quản lý sẽ được tuyển chọn những cán bộ có kinh nghiệm quản lý 

từ Công ty và sẽ tuyển thêm nhân lực địa phương. 

a. Yêu cầu tuyển dụng lao động: 

Cán bộ quản lý: Tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế và kỹ thuật. Đối với 

nhân viên khối phòng kế hoạch. 

Công nhân và khác công việc khác: Tốt nghiệp phổ thông cơ sở trở lên, có 

sức khỏe tốt để có thể đảm bảo được công việc được giao tại mỗi vị trí. 

b. Điều kiện tuyển dụng lao động: 

Lao động được tuyển dụng vào làm việc tại dự án của công ty phải đảm 

bảo đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Nhà nước về sử 

dụng lao động kỹ thuật. 

c. Chế độ làm việc 

- Chế độ làm việc của nhân lực thuộc công ty: Đối với cán bộ quản lý và 

văn phòng làm việc theo giờ hành chính 8 giờ/ngày, 26 ngày/tháng (trừ ngày lễ). 

Đối với nhân viên khác: 1 ca/ngày, 8h/ca. 

- Hàng năm công ty sẽ tổ chức thi tay nghề năng suất lao động, thi sáng tạo 

giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh cho người lao động để có kế hoạch bố 

trí lại hợp lý khoa học các công đoạn kinh doanh, phát huy hết khả năng sáng 

tạo, năng lực lao động và có kế hoạch đào tạo nâng cao tay nghề của từng cá 

nhân. 

- Có trách nhiệm đóng bảo hiểm cho người lao động theo quy định; 

- Có nội quy an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường; 
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- Quỹ lương và chi phí khác. 

8. Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án: 

Quy trình sản xuấtMagie và các sản phẩm khác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất: 

 Thu mua các đầu mẩu, các cục magie từ các đơn vị khác về cho vào lò và 

gia nhiệt (600-800 độ C). Trong quá trình gia nhiệt sẽ thêm các chất phụ gia và 

sục thêm khí N2 để thúc đẩy quá trình nóng chảy và loại bỏ tạp chất ra khỏi 

magie. Magie được nung chảy thành dạng lỏng và cho sang hệ thống khuôn đúc 

thành magie thỏi. Sản phẩm thu được cuối cùng là thỏi hợp kim magie. Trong 

quá trình sản xuất thải khí thải và xỉ magie. 

Đối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp 

đến mua bán hàng hoá như: thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn 

(không thành lập cơ sở bán buôn) 

Quy trình kinh doanh hoạt động phân phối bán buôn (không thành lập cơ 

sở bán buôn) của công ty sẽ được thực hiện như sau: Theo đó, các sản phẩm sẽ 

được nhập khẩu về Việt Nam sau đó chuyển trực tiếp cho khách hàng… Tùy 

từng thời điểm và tùy thuộc vào nhu cầu của thị trường, công ty sẽ quyết định về 

số lượng hàng hóa cụ thể phục vụ cho nhu cầu bán buôn. Do vậy, phạm vi hoạt 

Chất phụ gia 

Nguyên liệu đầu vào 

(đầu mẩu, cục magie) 

Lò nung chảy  

- Nhiệt độ; 

- CTR, CTNH; 

- Tiếng ồn. 

Xuất bán 

Nhập kho 

Làm sạch và kiểm tra 

vật đúc 

Rót kim loại vào khuôn 

 

Đổ khuôn lấy vật đúc 

 

Bụi, tiếng ồn 
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động thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn hàng hoá nêu trên của 

Công ty sẽ không ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của Công ty. 

Chi phí nguyên liệu đầu vào (đáp ứng cho 3.600 tấn/năm sp đầu ra) 

STT Chỉ tiêu đơn vị số lượng đơn giá 

(vnđ) 

Thành tiền 

(vnđ) 

1 Đầu mẩu Magie  kg 3.800.000 45.500 172.900.000.000 

2 Chất phụ gia kg 200.000 21.000 4.200.000.000 

3 Nhiên liệu và 

điện năng 

   
    2.500.000.000 

 Tổng    179.600.000.000 

 

Chi phí tiền lương công nhân sản xuất 

 

STT Chi phí Cách tính 
Thành tiền 

(VNĐ) 

1 
Tiền lương công nhân 

và nhân viên bảo vệ 
5,7 tr x 28 người x 12 tháng 2.016.000.000 

2 Bảo hiểm 21.5% Tiền lương 433.440.000 

Tổng   2.326.968.000 

 

Sản phẩm đầu ra 

STT Chỉ tiêu số lượng 

(tấn) 

đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 Doanh từ hoạt động sản 

xuất thỏi magie 

3.600 53.000.000 190.800.000.000 

2 Doanh thu từ hoạt động 

thương mại 

  5.000.000.000 

 Tổng 3.600  190.800.000.000 

Kết quả phân tích tài chính dự kiến cho năm sản xuất ổn định như sau: 

STT Chỉ tiêu Năm ổn định (đơn vị: VNĐ) 

1 
Doanh thu bán hàng và 

 cung cấp dịch vụ 

195.800.000.000 
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2 Giá vốn hàng bán 184.449.440.000 

3 
Lợi nhuận gộp bán hàng 

 và cung cấp dịch vụ 

11.350.560.000 

4 Thu nhập khác, doanh thu tài chính 100.000.000 

5 Chi phí tài chính 650.000.000 

6 Chi phí bán hàng 2.150.000.000 

7 Chi phí quản lý doanh nghiệp 2.050.000.000 

8 Lợi nhuận kế toán trước thuế 6.600.560.000 

9 Thuế TNDN phải nộp 1.320.112.000 

10 Lợi nhuận kế toán sau thuế 
5.280.448.000 

Khi dự án được thực hiện, đảm bảo cho người lao động, cán bộ công nhân 

viên có công ăn việc làm. Điều đó giúp cho đơn vị tăng cường khả năng cạnh 

tranh, nâng cao doanh thu. Góp phần tạo thêm công ăn việc làm cho người lao 

động ở địa phương và đóng góp một phần nhỏ vào sự nghiệp phát triển nền kinh 

tế vững bền của tỉnh Nam Định. 

Với việc xây dựng dự án NHÀ MÁY CHẾ TẠO HỢP KIMMAGIE 

MGTEC NAM ĐỊNHCông ty sẽ cung cấp cho thị trường các sản phẩm phục vụ 

sản xuất lĩnh vực cơ khí. Với tiềm năng thị trường tại, Hàn Quốc, Đài Loan, 

doanh số dự kiến khi dự án đi vào hoạt động tại khu vực này ước đạt khoảng 

195,8tỷ đồng/năm. Lợi nhuận thu về khoảng 5,3 tỷ đồng/năm. 

- Thời gian thu hồi vốn: 41,2/5,3= 7,8 năm 

Vậy thời gian thu hồi vốn của dự án ước tính khoảng8 năm. 

9. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định pháp 

luật về bảo vệ môi trường 

 9.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 

Trong giai đoạn tổ chức triển khai xây dựng các hạng mục công trình, thiết bị 

thi công hoạt động sẽ có những tác động ảnh hưởng không tốt đến môi trường như 

sau: 

* Các tác động ô nhiễm: 

+ Các loại khí thải, hơi Pb, bụi của phương tiện thi công cơ giới. 

+ Tiếng ồn của phương tiện thi công. 
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+ Nước mưa tràn qua khu vực xây dựng có các chất ô nhiễm. 

+ Chất thải rắn (tấm lợp, vỏ bao, giấy hay chất dẻo) 

Tuy nhiên, so với quá trình hoạt động của dự án giai đoạn này không dài 

nên có thể khống chế được mức độ ô nhiễm một cách dễ dàng. 

* Các biện pháp khống chế: 

+ Ngay từ giai đoạn chuẩn bị tiến hành xây dựng phải có được các giải 

pháp cụ thể cho việc bảo vệ môi trường. 

+ Các chất thải rắn các vật liệu phế bỏ phải được đưa ra khỏi công trường 

tập trung về các khu xử lý chung của khu vực. 

+ Trong khi vận chuyển vật liệu, các phương tiện phải có che đậy và tưới 

nước để không gây bụi trên đường. 

+ Để giảm tiếng ồn cần kiểm tra bảo dưỡng phương tiện thường xuyên. 

+ Các giải pháp thi công cần được lựa chọn tránh ảnh hưởng đến môi 

trường khu vực. 

* Một số giải pháp được kiến nghị áp dụng như sau: 

+ Thi công hoàn chỉnh các phần việc trên từng khu vực một. 

+ Các phương tiện vận chuyển không được chất tải quá thùng xe và phải 

có bạt che đậy theo quy định. 

+ Tưới nước mặt đường những nơi có phương tiện vận chuyển chạy qua. 

+ Không sử dụng thiết bị thi công quá thời hạn để tránh gây ô nhiễm 

không khí và tiếng ồn quá lớn. 

+ Trong khi thi công các công việc làm đất, trộn bê tông sẽ phát sinh rất 

nhiều bụi cần phải tưới nước trên bề mặt để giảm thiểu tối đa ô nhiễm. Việc trộn 

bê tông phải được tiến hành ở những nơi cách biệt. Vật liệu xây dựng rời nhất là 

xi măng phải được đựng trong các xilô kín. 

+ Trong khi thi công, các phương tiện máy móc gây tiếng ồn lớn phải hoạt 

động thận trọng để khỏi ảnh hưởng tới các các khu vực dân cư xung quanh. Tại 

các khu không bằng phẳng, các phương tiện xe vận chuyển phải giảm tốc độ để 

khỏi rung và đảm bảo an toàn. 

+ Phải có giải pháp để quá trình thi công không ảnh hưởng và làm ô nhiễm 

khu vực xung quanh. 

9.2.Giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

9.2.1. Hoạt động sản xuất của công ty đã gây tác động đến môi trường 

không khí, nước, ô nhiễm tiếng ồn và các chất thải rắn. 
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a.Nguồn phát sinh, khối lượng phát sinh nước thải. 

(1). Nước thải sinh hoạt:  

* Nhu cầu sử dụng nước: Tiêu chuẩn dùng nước: 100 lít/người/ngày đêm. 

Lượng cán bộ công nhân của toàn dự án là 34 người, do đó khối lượng nước 

sinh hoạt dự kiến là:  

100 lít/người/ngày đêmx 34 người x 30 ngày/tháng = 102 m3/tháng  

* Tải lượng: Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên công ty phát 

sinh từ nhà ăn ca, nhà vệ sinh, bồn nước rửa tay,…. Khối lượng nước thải sinh 

hoạt phát sinh được tính bằng 100% lượng nước cấp cho sinh hoạt.  

Như vậy lượng nước thải sinh hoạt của toàn công ty khoảng: 

102m3 x100% = 102m3/ tháng tương đương 3,4m3/ngày. 

Nước thải sinh hoạt của công nhân chủ yếu chứa các chất cặn bã, các chất 

lơ lửng ( TSS ), các chất hữu cơ ( BOD, COD) các chất dinh dưỡng ( N, P) và 

các vi sinh vật. 

(2). Nước thải sản xuất: Không sử dụng trong quá trình sản xuất. Nước 

chỉ dùng trong quá trình làm mát sản phẩm ở công đoạn làm nguội magie mới ra 

lò, và được tuần hoàn tái sử dụng và chỉ bổ sung khi hao hụt, không xả thải ra 

môi trường. Khối lượng nước làm mát khoảng 2m3/ngày. 

Nước xử khí khí thải tại hệ thống tháp hấp thụ định kỳ được thay thế với 

lượng nước phát sinh 1,5m3/lần (1 tuần thay nước 1 lần) 

Như vậy lượng cấp cho hoạt động sinh hoạt và làm mát, xử lý khí thải của 

Công ty: 6,9m3/ngày. 

(3). Nước mưa tràn chảy 

Đây là nguồn thải tự nhiên không liên tục phụ thuộc hoàn toàn vào điều 

kiện tự nhiên và khí hậu địa phương. Bản thân nước mưa không gây ô nhiễm 

môi trường nhưng khi chảy tràn nước mưa sẽ cuốn trôi bụi bẩn và đất cát xuống 

đường cống thoát nước. Tuy nhiên, khi xây dựng công ty đã xây dựng hệ thống 

thoát nước mưa riêng, phân dòng nước mưa với nước thải trước khi xả ra khu 

công nhiệp. Chính vì vậy ảnh hưởng của nước mưa chảy tràn trong khu vực 

công ty có thể được loại trừ. 

b. Các hoạt động phát sinh khí thải: 
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-Quá trình vận chuyển bốc dỡ hàng hoá và các phương tiện vận tải ra vào 

công ty làm phát sinh lượng khí bụi. 

-Trong quá trình sản xuất của dự án, khí thải phát sinh ô nhiễm môi 

trường chủ yếu ở nguyên liệu đầu vào. Nguyên liệu đóng bao được đổ vào lò 

nung chảy nguyên liệu, do tác động mạnh của lực đổ làm cho thành phần bụi 

phấn nhôm phát tán với mật độ tương đối nhiều tại khu vực này. 

-Quá trình nung chảy nguyên liệu nhôm làm phát sinh khí thải. Khí thải 

này bao gồm bụi, CO, NOx… 

c. Chất thải rắn và chất thải nguy hại: 

(1). Chất thải sinh hoạt. 

Chất thải sinh hoạt bao gồm giấy loại, nilon, phế thải đónggói thực phẩm, 

bã chè…. Với số lượng công nhân viên toàn bộ công ty là 34người, Công ty sẽ 

thực hiện liên kết với đơn vị cung cấp suất ăn trưa theo cơm hộp cho công ty và 

thực hiện ăn tại bếp ăn của công ty, nếu tính trung bình mỗi người thải ra 

0,4kg/ngày thì khối lượng rác thải sinh hoạt của công ty được tính như sau: 

0,4kg/ngày x 34 người x 30 ngày= 408(kg/tháng) 

(2).Chất thải rắn sản xuất 

Trong quá trình sản xuất có phát sinh túi ni lon, bìa carton của quá trình 

phân loại nguyên liệu. Khối lượng chất thải này ước tính khoảng 130kg/tháng. 

(3).Chất thải nguy hại: 

Quá trình vận hành và bảo dưỡng máy móc có phát sinh giẻ lau dính dầu, 

găng tay dính dầu, dầu thải từ quá trình bảo dưỡng, bóng đèn huỳnh quang 

thải.Ước tính khối lượng trung bình loại chất thải này khoảng 18 kg/năm. 

Chất thải sản xuất có váng xỉ thải.Khối lượng váng xỉ thải khoảng 

480.000kg/ năm. 

9.2.2. Biện pháp giảm thiểu 

a. Nước thải sinh hoạt: 

Công trình xử lý nước thải sinh hoạt mà công ty áp dụng là hệ thống bệ tự 

hoại 3 ngăn trước khi thải vào hệ thống thoát nước thải chung của khu vực. 

Công ty sẽ xây dựng các bể phốt đặt dưới các nhà vệ sinh công cộng. Thể tích 

bể tự hoại được tính toán đảm bảo đủ các yếu tố: thời gian lưu nước trên 3 ngày, 

dung tích lớn hơn dung tích tối thiểu 1,5 m3, thời gian phân huỷ cặn 12 tháng. 
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Thiết kế và thi công bể tuân thủ đúng các quy định và chỉ dẫn trong TCVN 

4474-87 (tiêu chuẩn thoát nước bên trong).Với loại bể tự hoại này có thể xử lý 

được nước thải sinh hoạt của công ty với hiệu suất xử lý 40-60% cặn lơ lửng, 

35-55% BOD trong nước thải sinh hoạt. Sau hệ thống bể tự hoại, nước thải được 

dẫn qua bể xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) sau đó chảy ra cống thoát 

nước thải của Cụm công nghiệp Yên Dương. 

b. Đối với nước mưa: 

Nước mưa là nguồn nước tự nhiên, phụ thuộc vào đặc điểm khí hậu của 

địa phương. Nguồn nước này không gây ô nhiễm môi trường nên công ty xử lý 

bằng cách cho nước mưa chảy qua song chắn rác để giữ lại các vật có kích thước 

lớn như túi nilon, gỗ, giấy, kim loại sau đó chảy vào hố lắng cát, xỉ, rác. Tại hố 

lắng này các chất lơ lửng có kích thước nhỏ hơn được giữ lại trong hố và nạo vét 

khi trời không mưa. Nước mưa sau khi qua hố lắng cát đã loại bỏ một phần vật 

có kích thước lớn và cặn lơ lửng hoà vào điểm thoát nước chung cụm công 

nghiệp. 

c. Xử lý khí thải 

Do nguồn phát sinh chủ yếu của công ty là các hoạt động của máy móc 

chuyên dụng và xe vận tải, lượng khí thải là không lớn. Để hạn chế ô nhiễm do 

khí thải, đơn vị thường xuyên bảo dưỡng máy móc thiết bị để đảm bảo hệ thống 

máy móc thiết bị luôn hoạt động trong tình trạng tốt. 

Tại khu vực lò nung trong công ty có lắp đặt hệ thống xử lý khí thải lò 

nung, khí thải của quá trình nung chảy nhôm đi qua lớp lưới lọc để loại bỏ khí 

CO, bụi khí NOx. SO2 trước khi thải ra môi trường. 

Khu vực đổ nguyên liệu, công nhân được trang bị quần áo bảo hộ lao 

động và đeo khẩu trang hạn chế hít phải bụi.Bố trí các phương tiện giao thông ra 

vào xưởng hợp lý, chạy đúng tốc độ quy định. Các loại xe máy không được chạy 

trong khuôn viên của công ty để hạn chế tiếng ồn, bụi và khí thải. 

Bố trí hệ thống cửa thông gió hợp lý nhằm mục đích lợi dụng gió tự nhiên 

để cải thiện điều kiện vi khí hậu, lắp đặt hệ thống quạt thông gió công nghiệp tại 

các phân xưởng để giảm hơi nóng và nồng độ khí độc hại trong môi trường làm 

việc.Công ty tích cực trong việc trồng và chăm sóc cây xanh. Trong khu vực 

công ty trồng cây xanh để lấy bóng mát và giảm thiểu bụi và tiếng ồn. Diện tích 

cây xanh đạt 20% diện tích mặt bằng công ty. 
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d. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nhiệt, tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn trong sản xuất ảnh hưởng không nhỏ tới công nhân làm việc 

trong công ty.  

Vì vậy, công ty đã tìm các biện pháp hạn chế tới mức thấp nhất sự phát 

tán tiếng ồn tới môi trường xung quanh như: 

- Khu vực sản xuất được bố trí cách ly với khu vực văn phòng. 

- Thường xuyên kiểm tra sự cần bằng của các máy móc thiết bị khi lắp 

đặt. Kiểm tra độ mài mòn của các chi tiết và tra dầu bôi trơn thường xuyên. 

-Các chân đế, bệ bồn được gia cố bằng bê tông, lắp đặt các đệm chống 

rung bằng cao su và thường xuyên kiểm tra độ cân bằng và hiệu chỉnh khi cần 

thiết. 

- Trồng cây xanh xung quanh diện tích mặt bằng sản xuất để hạn chế lan truyền 

tiếng ồn ra bên ngoài. 

d. Thu gom, xử lý chất thải rắn 

* Chất thải rắn sinh hoạt: 

Lượng chất thải rắn sinh hoạt được nhân viên vệ sinh môi trường của 

công ty thu gom vào các thùng rác có nắp đậy được đặt tại các vị trí thích hợp 

trong công ty, sau đó được thu gom hợp đồng với Cụm công nghiệp Yên Dương 

đem đi xử lý, 

*Chất thải rắn sản xuất: 

- Chất thải rắn sản xuất phát sinh từ quá trình phân loại nguyên liệu như 

túi nilon, bìa carton,…. Để xử lý loại chất thải này, công ty sẽ thực hiện ký hợp 

đồng thu gom với đơn vị có đủ chức năng và điều kiện thu gom, vận chuyển và 

xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

*Chất thải rắn nguy hại: 

Chất thải rắn nguy hại như: giẻ dính dầu mỡ, gang tay dính dầu, váng xỉ 

thải,… Công ty sẽ thu gom vào nơi để chất thải nguy hại và hợp đồng với đơn vị 

có chức năng thu gom xử lý theo quy định. 

* Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường: 

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên 

Thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, khắc phục ô nhiễm 

Quan trắc môi trường, đánh giá rủi ro, hậu quả do sự cố môi trường. 



20 

 

 

10. Giải trình việc đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu 

tư nước ngoài (nếu có): 

10.1. Về quốc tịch nhà đầu tư 

Việt Nam đã trở thành thành viên của WTO từ năm 2007, theo đó Việt 

Nam cam kết mở cửa thị trường đối với những quốc gia cũng là thành viên của 

WTO theo biểu cam kết khi Việt Nam gia nhập, hoặc các điều ước quốc tế mà 

Việt Nam là thành viên.  

Nhà đầu tư có quốc tịch Đài Loan, Hàn Quốcthực hiện việc đầu tư vào 

Việt Nam bằng hình thức thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam có 100% vốn 

nước ngoài.Hàn Quốc là thành viên của WTO năm 1995, Đài Loan đã trở thành 

thành viên của WTO từ năm 2002. Đối chiếu với những quy định của pháp luật 

Việt Nam thì Việt Nam sẽ cam kết mở cửa thị trường, đảm bảo điều kiện đầu tư 

đối với nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng được các điều kiện về quốc tịch trong đó 

có nhà đầu tư Đài Loan, Hàn Quốc 

10.2. Về ngành nghề đầu tư 

Các ngành nghề CÔNG TY TNHH MGTEC NAM ĐỊNHđăng ký đầu tư 

và kinh doanh sau khi thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Namgồm các ngành: 

STT Mục tiêu hoạt 

động 

 

Tên ngành 

(Ghi tên ngành cấp 4 

theo VSIC) 

Mã ngành theo 

VSIC 

(Mã ngành cấp 4) 

Mã ngành 

CPC (*) 

(đối với các 

ngành nghề 

có mã CPC, 

nếu có) 

1 Sản xuất, gia công 

thỏi hợp kim 

magie và các phụ 

kiện của hợp kim 

magie 

 

Sản xuất kim loại quý 

và kim loại màu. Chi 

tiết: Sản xuất thỏi hợp 

kim magie 

2420   

Sản xuất sắt, thép, 

gang 

2410  

Đúc sắt, thép 2431  

Đúc kim loại màu 

Chi tiết: Đúc hợp kim 

magie 

2432  

Gia công cơ khí; xử lý 

và tráng phủ kim loại 

2592  
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Chi tiết: Gia công vật 

liệu từ hợp kim magie 

 

2 

Thực hiện hoạt động 

mua bán hàng hoá 

và các hoạt động 

liên quan trực tiếp 

đến mua bán hàng 

hóa cụ thể là thực 

hiện quyền xuất 

khẩu, quyền nhập 

khẩu, quyền phân 

phối bán buôn 

(không thành lập cơ 

sở bán buôn) hàng 

hóa theo quy định 

của pháp luật  

Bán buôn tổng hợp 4690 CPC-622 

Bán buôn kim loại và 

quặng kim loại 

4662 CPC-622 

Bán buôn chuyên 

doanh khác chưa được 

phân vào đâu 

Chi tiết: Bán buôn hoá 

chất, chất phụ gia sử 

dụng trong sản xuất 

kim loại 

4669 CPC-622 

Hoạt động dịch vụ hỗ 

trợ kinh doanh khác 

còn lại chưa được phân 

vào đâu 

Chi tiết: Thực hiện 

quyền nhập khẩu, 

quyền xuất khẩu hàng 

hóa theo quy định pháp 

luật. 

8299  

Trong đó mục tiêu Thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt 

động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cụ thể là thực hiện quyền xuất 

khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán 

buôn) hàng hóa theo quy định của pháp luật. Cụ thể là mã ngành: “Bán buôn 

kim loại và quặng kim loại; Bán buôn hoá chất, chất phụ gia sử dụng trong sản 

xuất kim loại” ngành dịch vụ mà Việt Nam đã thực hiện mở cửa đối với các 

thành viên thuộc WTO.   

Quy trình kinh doanh hoạt động phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở 

bán buôn) của công ty sẽ được thực hiện như sau: Theo đó, các sản phẩm sẽ được 

nhập khẩu về Việt Nam sau đó chuyển trực tiếp cho khách hàng… Tùy từng thời 

điểm và tùy thuộc vào nhu cầu của thị trường, công ty sẽ quyết định về số lượng 

hàng hóa cụ thể phục vụ cho nhu cầu bán buôn.Do vậy, phạm vi hoạt động thực 

hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn hàng hoá nêu trên của Công ty sẽ 

không ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của Công ty. 

Do đó nhà đầu tưcó quốc tịch Hàn Quốc,Đài Loan đáp ứng các điều kiện 

đối với nhà đầu tư nước ngoài. 
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III. ĐỀ XUẤT ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ (ghi rõ cơ sở pháp lý của 

đề xuất ưu đãi, hỗ trợ đầu tư) 

1. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp 

Theo Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các luật về thuế. Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ về 

hướng dẫn luật thuế thu nhập công ty và các và các quy định liên quan khác. 

2. Ưu đãi về thuế giá trị gia tăng 

Theo quy định tại Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 

2008 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 

19 tháng 6 năm 2013; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 về quy 

định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều về thuế và sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định về thuế và các quy định liên quan khác. 

3.Ưu đãi về thuế nhập khẩu, xuất khẩu 

Theo quy định của Luật thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 

107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 và các quy định liên quan khác. 

4. Ưu đãi miễn giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất 

Theo quy định tại Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/09/2016 về sửa 

đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu 

tiền thuê đất, thu tiền mặt nước. Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 

14/11/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định quy 

định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuế đất, thuê mặt nước và các quy định 

liên quan khác. 

5. Tiếp cận, hỗ trợ tín dụng 

Theo quy định tại Luật số 04/2017/QH 14 ngày 12/06/2017 về hỗ trợ 

doanh nghiệp vừa và nhỏ và Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 về quy 

định chi tiết một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các quy 

định liên quan khác. 

6. Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường 

Theo quy định tại Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 về quy 

định chi tiết một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các quy 

định liên quan khác. 

7.Đề xuất hỗ trợ đầu tư 

Công ty kính đề nghị được UBND tỉnh và các cơ quan liên quan hỗ trợ 

đầu tư theo quy định hiện hành, để công ty triển khai nhanh chóng các thủ tục 

liên quan để dự án của công ty sớm đi vào hoạt động. 

 Làm tại Nam Định, ngày ….. tháng 5năm 2021 
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