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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định 

 

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

I. NHÀ ĐẦU TƯ 

Tên công ty: Công ty cổ phần thương mại sản xuất KDG 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần thương mại sản 

xuất KDG mã số doanh nghiệp 0104977939 đăng ký lần đầu ngày 03/11/2010, 

đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 20/06/2022 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế 

hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9, ngõ 20, đường Phương Canh, Tổ 2, phường Xuân 

Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

- Điện thoại: 024.37633556 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 

- Người đại diện theo pháp luật: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG; 

- Chức danh: Tổng giám đốc;  

- Sinh ngày: 06/04/1986 ;   Dân tộc: Kinh;    Quốc tịch: Việt Nam;  

- Giấy chứng thực cá nhân số:  001186034994 ; Ngày cấp: 03/04/2021;  

- Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội;  

- Địa chỉ thường trú: Số 9 đường Phương Canh, tổ dân phố số 2, phường Xuân 

Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

- Địa chỉ liên lạc: Số 9 đường Phương Canh, tổ dân phố số 2, phường Xuân 

Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng). 

II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Thông tin về nhà đầu tư: 

Tên công ty: Công ty cổ phần thương mại sản xuất KDG 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần thương mại sản 

xuất KDG mã số doanh nghiệp 0104977939 đăng ký lần đầu ngày 03/11/2010, đăng 

ký thay đổi lần thứ 6 ngày 20/06/2022 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch 

và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. 



  

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9, ngõ 20, đường Phương Canh, Tổ 2, phường Xuân 

Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

- Điện thoại: 024.37633556 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 

- Người đại diện theo pháp luật: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG; 

- Chức danh: Tổng giám đốc;  

- Sinh ngày: 06/04/1986 ;   Dân tộc: Kinh;    Quốc tịch: Việt Nam;  

- Giấy chứng thực cá nhân số:  001186034994 ; Ngày cấp: 03/04/2021;  

- Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội;  

- Địa chỉ thường trú: Số 9 đường Phương Canh, tổ dân phố số 2, phường Xuân 

Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

- Địa chỉ liên lạc: Số 9 đường Phương Canh, tổ dân phố số 2, phường Xuân 

Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng). 

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

2.1. Tên dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất cơ khí KDG. 

2.2. Địa điểm thực hiện dự án: Lô CN5-12; CN5-16, Cụm công nghiệp Yên 

Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. 

3. Mục tiêu dự án 

Công ty cổ phần thương mại sản xuất KDG xin thuê lô đất CN5-12; CN5-16 

(tổng diện tích 5.048m2) thuộc đất cụm công nghiệp Yên Dương, huyện Ý Yên để 

thực hiện dự án Xây dựng nhà máy sản xuất KDG. Công ty lựa chọn các nhóm 

ngành sản xuất phù hợp với ngành nghề được thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp, 

đồng thời đáp ứng các điều kiện về môi trường. Cụ thể các nhóm ngành sản xuất 

bao gồm: 

STT 
Tên ngành 

(Ghi tên ngành theo VSIC) 

Mã ngành 

(Mã 

ngành 

 theo 

VSIC) 

Mã CPC  

(Đối với 

các ngành 

nghề có mã 

CPC nếu 

có) 

1  Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592  

2  Đúc sắt thép 2431  

3  Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511  



  

4. Quy mô đầu tư:  

4.1. Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng: Tổng diện tích khu 

đất dự án sử dụng là 5.048m2, trong đó diện tích xây dựng sử dụng khoảng 2.715m2 

(chiếm 53,78%). Diện tích sân, đường nội bộ sử dụng khoảng 1.273,9m2 (chiếm 

25.24%). Diện tích cây xanh sử dụng khoảng 1.009,6m2 (chiếm 20,00%). 

3.2. Công suất: Công suất thiết kế của dự án đáp ứng nhu cầu sản xuất khoảng 

950 tấn sản phẩm/năm. 

3.3. Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: các sản phẩm cơ khí. 

3.4. 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; 

 - 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; 

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

và có hiệu quả; 

 - Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành về quy hoạch xây dựng. 

Dự kiến các hạng mục công trình: Nhà điều hành, nhà xưởng sản xuất, nhà 

bảo vệ, cổng + tường rào, bể cấp nước sản xuất + PCCC, Bồn hoa cây xanh, sân, 

đường nội bộ, Trạm biến áp thuộc dự án. 

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. 

- Nhà điều hành: Thiết kế 01 nhà điều hành, công trình thiết kế nhà 2 tầng, 

mỗi tầng diện tích khoảng 195m2, kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực. Kết cấu 

móng cột, dầm móng, giằng móng, khung, dầm, sàn đổ BTCT mác 200; tường xây 

gạch bê tông mác 75. Mái lát gạch chống nóng, nền lát gạch ceramic kích thước 

600x600, tường sơn 3 nước (1 nước lót, 2 nước phủ). Cửa đi và cửa sổ bằng nhôm 

hệ Xingfa, hệ kính an toàn dày 6.38mm. Hệ thống điện, nước đồng bộ với công 

trình. 

- Nhà xưởng sản xuất: Xây dựng khu nhà xưởng phục vụ sản xuất diện tích 

khoảng 2520m2, quy mô thiết kế 02 tầng, Kết cấu móng đơn dưới hàng cột. Đáy 



  

móng được gia cố bằng cọc BTCT 25x25. Đài và giằng móng bằng BTCT mác 

300#, lót móng bằng bê tông mác 100#. Phần thân sử dụng kết cấu khung thép tiền 

chế chịu lực, cột và vì kèo tiết diện chữ I tổ hợp từ thép tấm liên kết hàn. Xà gồ mái 

và xà gồ thưng bằng xà gồ C. Tường bao che xây gạch vữa XM mác 75 có trụ và 

giằng tường bằng BTCT, phía trên tường được thưng tôn sóng mạ màu. Trát tường 

trong vữa XM mác 75 sau đó lăn sơn trực tiếp. Nền nhà đổ bê tông mác 200 láng 

vữa xi măng. Mái dốc lợp tôn xốp chống nóng. Cửa đi sử dụng cửa khung thép bịt 

tôn, cửa sổ sử dụng cửa khung nhôm kính. Nhà thiết kế cấp điện, thoát nước mái 

đồng bộ. 

- Nhà bảo vệ: Thiết kế 02 nhà bảo vệ, công trình thiết kế nhà 1 tầng, diện tích 

mỗi nhà khoảng 16m2, kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực. Kết cấu móng băng, 

dầm móng, giằng móng, khung, dầm, sàn đổ BTCT mác 200; tường xây gạch bê 

tông mác 75. Nền lát gạch ceramic kích thước 600x600, tường sơn 3 nước (1 nước 

lót, 2 nước phủ). Cửa đi và cửa sổ bằng nhôm hệ Xingfa, hệ kính an toàn dày 

6.38mm. Nhà thiết kế cấp điện, thoát nước mái đồng bộ. 

- Xây dựng 01 bể chứa nước bằng BTCT để cấp nước phục vụ sản xuất và hệ 

thống PCCC. 

- Xây dựng 01 trạm điện bao gồm 01 Trạm biến áp công suất 1000kVA để cấp 

điện phục vụ sản xuất. 

- Cổng + tường rào: Đối với vị trí không tiếp giáp đường thiết kế tường rào 

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. 

Mặt tiếp giáp với đường giao thông bố trí dùng hàng rào sắt thoáng tạo cảnh 

quan, bổ trụ 220x220 khoảng cách trụ 3m, chân tường rào xây gạch 60 cm, chiều 

cao tổng thể 2,2m. 

- Kết cấu sân đường: Bê tông đá 1x2 mác 250 dày 15cm; Lót nilon chống mất 

nước; nền đầm chặt. 

- Xây dựng bồn hoa, cây xanh tạo cảnh quan và cải thiện điều kiện vi khí hậu, 

môi trường cho khu đất. 

3.5. Số lao động dự kiến: 50 lao động. 

5. Vốn đầu tư và phương thức huy động vốn: 

5.1 Tổng vốn đầu tư: 58.983.168.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi tám tỷ, chín 

trăm tám mươi ba triệu, một trăm sáu mươi tám ngàn đồng) 

Trong đó: 

- Chi phí đầu tư xây dựng công trình:     57.983.168.000 đ 

- Chi phí dự phòng:                   1.000.000.000 đ 



  

TT Hạng mục công việc Đơn vị 
K. 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

I 
Chi phí đầu tư xây dựng công 

trình: A + B 
đ     57.983.168.000 

A Chi phí xây dựng đ     24.374.613.000 

1 Nhà xưởng sản xuất m2 2x2520 4.106.000x0,931   19.266.337.440 

2 Nhà điều hành m2 2x195 6.614.000x0,946         2.440.169.160 

3 Nhà bảo vệ m2 2*16 4.594.000x0,95 139.657.600 

4 
Trạm điện (bao gồm TBA 

1000kVA) 
trạm 17,5 61.600.000 1.078.000.000 

5 Bể nước PCCC ngầm m2 75 3.000.000 225.000.000 

6 Cổng + Tường rào md 303,8 2.000.000 613.000.000 

7 Sân đường nội bộ m2 1273,9 350.000 445.865.000 

8 Khuôn viên cây xanh m2 1009,6  165.000 166.584.000 

9 Chi phí thiết bị (tạm tính) đ   31.316.658.000 

B 
Chi phí tư vấn đầu tư xây 

dựng + chi khác (tạm tính) 
đ     2.291.897.000 

II Chi phí dự phòng: đ     1.000.000.000   

  Tổng cộng: I+II       58.983.168.000 

5.2  Nguồn vốn đầu tư:  

Vốn chủ sở hữu và vốn vay hợp pháp khác: 58.983.168.000 đồng. 

6. Thời hạn hoạt động của dự án: Đến ngày 30/10/2069. 

7. Tiến độ thực hiện dự án:  

- Quý III/2022: Lập thủ tục thuê đất xong; 

- Quý IV/2022: Chuẩn bị đầu tư; 

- Quý II/2023: Triển khai đầu tư xây dựng công trình; 

- Quý III/2025: Đưa dự án vào hoạt động. 

III. CAM KẾT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của 

Hồ sơ đầu tư và các văn bản gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 



  

- Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và Chấp thuận chủ trương đầu tư. 

- Cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận. 

IV. HỒ SƠ KÈM THEO 

- Bản sao Giấy chứng nhận thành lập Công ty cổ phần thương mại sản xuất 

KDG; 

- Đề xuất dự án đầu tư; 

- Các hồ sơ liên quan khác. 

Nam Định, ngày    tháng      năm 2022 

 

 

      TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

       Nguyễn Thị Thúy Hằng 



  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

I. NHÀ ĐẦU TƯ 

Tên công ty: Công ty cổ phần thương mại sản xuất KDG 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần thương mại sản 

xuất KDG mã số doanh nghiệp 0104977939 đăng ký lần đầu ngày 03/11/2010, 

đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 20/06/2022 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế 

hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9, ngõ 20, đường Phương Canh, Tổ 2, phường Xuân 

Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

- Điện thoại: 024.37633556 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 

- Người đại diện theo pháp luật: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG; 

- Chức danh: Tổng giám đốc;  

- Sinh ngày: 06/04/1986 ;   Dân tộc: Kinh;    Quốc tịch: Việt Nam;  

- Giấy chứng thực cá nhân số:  001186034994 ; Ngày cấp: 03/04/2021;  

- Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội;  

- Địa chỉ thường trú: Số 9 đường Phương Canh, tổ dân phố số 2, phường Xuân 

Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

- Địa chỉ liên lạc: Số 9 đường Phương Canh, tổ dân phố số 2, phường Xuân 

Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng). 

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

1. Các nội dung về tên dự án, địa điểm thực hiện dự án, mục tiêu, quy mô, 

vốn, phương án huy động vốn, thời hạn, tiến độ thực hiện dự án: đã được nêu 

chi tiết tại văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư. 

2. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất 

- Khu đất Nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất cơ 

khí KDG tại lô CN5-12; CN5-16, Cụm công nghiệp Yên Dương, huyện Ý Yên với 

tổng diện tích là 5.048m2. 

- Khu đất thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch 

chi tiết cụm công nghiệp Yên Dương đã được UBND huyện Ý Yên phê duyệt. Vị trí 



  

thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch phân khu chức năng ngành nghề (thuộc 

nhóm công nghiệp cơ khí, chế tạo) đã được Bộ tài nguyên và Môi trường chấp thuận 

điều chỉnh  tại Văn bản số 1887/BTNMT-TCMT ngày 23/4/2021. 

- Nhà đầu tư có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ 

của dự án đầu tư, đáp ứng các điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển quyền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật.  

- Nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và 

đảm bảo quyền sử dụng hợp pháp, sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp 

luật đối với địa điểm thực hiện dự án đã đăng ký. 

3. Quy mô đầu tư:  

3.1. Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng: Tổng diện tích khu 

đất dự án sử dụng là 5.048m2, trong đó diện tích xây dựng sử dụng khoảng 2.715m2 

(chiếm 53,78%). Diện tích sân, đường nội bộ sử dụng khoảng 1.273,9m2 (chiếm 

25.24%). Diện tích cây xanh sử dụng khoảng 1.009,6m2 (chiếm 20,00%). 

3.2. Công suất: Công suất thiết kế của dự án đáp ứng nhu cầu sản xuất khoảng 

950 tấn sản phẩm/năm. 

3.3. Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: các sản phẩm cơ khí. 

3.4. 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; 

 - 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; 

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

và có hiệu quả; 

 - Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành về quy hoạch xây dựng. 

Dự kiến các hạng mục công trình: Nhà điều hành, nhà xưởng sản xuất, nhà 

bảo vệ, cổng + tường rào, bể cấp nước sản xuất + PCCC, Bồn hoa cây xanh, sân, 

đường nội bộ, Trạm biến áp thuộc dự án. 

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. 

- Nhà điều hành: Thiết kế 01 nhà điều hành, công trình thiết kế nhà 2 tầng, 

mỗi tầng diện tích khoảng 195m2, kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực. Kết cấu 

móng cột, dầm móng, giằng móng, khung, dầm, sàn đổ BTCT mác 200; tường xây 

gạch bê tông mác 75. Mái lát gạch chống nóng, nền lát gạch ceramic kích thước 



  

600x600, tường sơn 3 nước (1 nước lót, 2 nước phủ). Cửa đi và cửa sổ bằng nhôm 

hệ Xingfa, hệ kính an toàn dày 6.38mm. Hệ thống điện, nước đồng bộ với công 

trình. 

- Nhà xưởng sản xuất: Xây dựng khu nhà xưởng phục vụ sản xuất diện tích 

khoảng 2520m2, quy mô thiết kế 02 tầng, Kết cấu móng đơn dưới hàng cột. Đáy 

móng được gia cố bằng cọc BTCT 25x25. Đài và giằng móng bằng BTCT mác 

300#, lót móng bằng bê tông mác 100#. Phần thân sử dụng kết cấu khung thép tiền 

chế chịu lực, cột và vì kèo tiết diện chữ I tổ hợp từ thép tấm liên kết hàn. Xà gồ mái 

và xà gồ thưng bằng xà gồ C. Tường bao che xây gạch vữa XM mác 75 có trụ và 

giằng tường bằng BTCT, phía trên tường được thưng tôn sóng mạ màu. Trát tường 

trong vữa XM mác 75 sau đó lăn sơn trực tiếp. Nền nhà đổ bê tông mác 200 láng 

vữa xi măng. Mái dốc lợp tôn xốp chống nóng. Cửa đi sử dụng cửa khung thép bịt 

tôn, cửa sổ sử dụng cửa khung nhôm kính. Nhà thiết kế cấp điện, thoát nước mái 

đồng bộ. 

- Nhà bảo vệ: Thiết kế 02 nhà bảo vệ, công trình thiết kế nhà 1 tầng, diện tích 

mỗi nhà khoảng 16m2, kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực. Kết cấu móng băng, 

dầm móng, giằng móng, khung, dầm, sàn đổ BTCT mác 200; tường xây gạch bê 

tông mác 75. Nền lát gạch ceramic kích thước 600x600, tường sơn 3 nước (1 nước 

lót, 2 nước phủ). Cửa đi và cửa sổ bằng nhôm hệ Xingfa, hệ kính an toàn dày 

6.38mm. Nhà thiết kế cấp điện, thoát nước mái đồng bộ. 

- Xây dựng 01 bể chứa nước bằng BTCT để cấp nước phục vụ sản xuất và hệ 

thống PCCC. 

- Xây dựng 01 trạm điện bao gồm 01 Trạm biến áp công suất 1000kVA để cấp 

điện phục vụ sản xuất. 

- Cổng + tường rào: Đối với vị trí không tiếp giáp đường thiết kế tường rào 

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. 

Mặt tiếp giáp với đường giao thông bố trí dùng hàng rào sắt thoáng tạo cảnh 

quan, bổ trụ 220x220 khoảng cách trụ 3m, chân tường rào xây gạch 60 cm, chiều 

cao tổng thể 2,2m. 

- Kết cấu sân đường: Bê tông đá 1x2 mác 250 dày 15cm; Lót nilon chống mất 

nước; nền đầm chặt. 

- Xây dựng bồn hoa, cây xanh tạo cảnh quan và cải thiện điều kiện vi khí hậu, 

môi trường cho khu đất. 

3.5. Số lao động dự kiến: 50 lao động. 

4. Vốn đầu tư và phương thức huy động vốn: 

4.1 Tổng vốn đầu tư: 58.983.168.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi tám tỷ, chín 

trăm tám mươi ba triệu, một trăm sáu mươi tám ngàn đồng) 

Trong đó: 

- Chi phí đầu tư xây dựng công trình:     57.983.168.000 đ 

- Chi phí dự phòng:                   1.000.000.000 đ 



  

TT Hạng mục công việc Đơn vị 
K. 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

I 
Chi phí đầu tư xây dựng công 

trình: A + B 
đ     57.983.168.000 

A Chi phí xây dựng đ     24.374.613.000 

1 Nhà xưởng sản xuất m2 2x2520 4.106.000x0,931   19.266.337.440 

2 Nhà điều hành m2 2x195 6.614.000x0,946         2.440.169.160 

3 Nhà bảo vệ m2 2*16 4.594.000x0,95 139.657.600 

4 
Trạm điện (bao gồm TBA 

1000kVA) 
trạm 17,5 61.600.000 1.078.000.000 

5 Bể nước PCCC ngầm m2 75 3.000.000 225.000.000 

6 Cổng + Tường rào md 303,8 2.000.000 613.000.000 

7 Sân đường nội bộ m2 1273,9 350.000 445.865.000 

8 Khuôn viên cây xanh m2 1009,6  165.000 166.584.000 

9 Chi phí thiết bị (tạm tính) đ   31.316.658.000 

B 
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 

+ chi khác (tạm tính) 
đ     2.291.897.000 

II Chi phí dự phòng: đ     1.000.000.000   

  Tổng cộng: I+II       58.983.168.000 

4.2 Nguồn vốn đầu tư:  

Vốn chủ sở hữu và vốn vay hợp pháp khác: 58.983.168.000 đồng. 

5. Nhu cầu về lao động: 50 lao động 

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 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. 

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

6.1. Đánh giá sự tác động của dự án với phát triển kinh tế - xã hội 



  

- Công ty cổ phần thương mại sản xuất KDG đầu tư dự án Xây dựng nhà máy 

sản xuất cơ khí KDG trong thời điểm hiện nay phù hợp với chủ trương thu hút đầu 

tư của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định. 

- Phát huy được các lợi thế của công ty trong thời điểm hiện nay về thị trường, 

công nghệ và nguồn nhân lực cũng như kinh nghiệm về quản lý tổ chức sản xuất, 

kinh doanh. 

- Đầu tư xây dựng để bổ sung thêm lực lượng lao động có chuyên môn đáp 

ứng được trình độ công nghệ, kỹ thuật mới tiên tiến, nâng cao tính cạnh tranh và 

góp phần cho sự phát triển bền vững lâu dài của công ty. 

- Tạo công ăn việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn và thành thị 

theo chủ trương của Đảng và nhà nước. 

Như vậy, Công ty cổ phần thương mại sản xuất KDG đầu tư dự án: Xây dựng 

nhà máy sản xuất cơ khí KDG là cần thiết và phù hợp. 

6.2. Đánh giá sự phù hợp của dự án với quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch sử dụng đất: 

Dự án đầu tư của Công ty tại khu đất lô CN5-12; CN5-16 phù hợp với quy 

hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nam Định; phù hợp với Quy hoạch phát 

triển công nghiệp tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2025; phù 

hợp với ngành nghề thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp Yên Dương. Dự án đầu tư 

phù hợp với quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Yên Dương là đất sản xuất công 

nghiệp. Đối với quy hoạch chia lô của khu đất lô CN5-12; CN5-16, Bộ Tài nguyên 

và Môi trường đã có Văn bản số 1887/BTNMT-TCMT ngày 23/4/2021 chấp thuận 

điều chỉnh mặt bằng phân khu chức năng có sự thay đổi so với Báo cáo Đánh giá tác 

động môi trường đã được duyệt. 

6.3. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường  

  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. 

+ 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. 

Giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

- 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. 

a.Nguồn phát sinh, khối lượng phát sinh nước thải. 

(1). Nước thải sinh hoạt: ước tính khoảng 5 m3/ngày  

Tiêu chuẩn dùng nước: 100 lít/người/ngày đêm. Lượng cán bộ công nhân của 

toàn dự án là 50 người, do đó khối lượng nước sinh hoạt dự kiến là  

100 lít/người/ngày đêm x 50 người x 30 ngày/tháng = 150 m3/tháng  



  

Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên công ty phát sinh từ nhà ăn ca, 

nhà vệ sinh phòng tắm giặt, 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: 

150m3 x100% = 150 m3/tháng tương đương 5 m3/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: ước tính khoảng 10 m3/ngày 

Nước thải sản xuất: Nước thải sản xuất được sử dụng làm mát máy và làm 

nguội sản phẩm mới ra lò, xúc rửa các chi tiết máy, các sản phẩm trước khi đóng gói 

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

môi trường. Khối lượng nước thải khoảng 10 m3/ngày. Trước khi xả nước thải vào 

hệ thống sử lý nước thải của cụm công nghiệp sẽ được xử lý sơ bộ đạt tiêu chuẩn 

nước thải cột B theo QCVN. 

(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 cụm 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: 

- 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 đóng gói thực phẩm, bã 

chè. Với số lượng cán bộ công nhân toàn bộ công ty là 50 người, 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 50 người x 30 ngày= 600 (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 60kg/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 có mã 05 02 03 trong danh mục chất thải nguy hại.Ước tính khối 

lượng trung bình loại chất thải này khoảng 10kg/tháng. 

Chất thải sản xuất có váng xỉ thải. Khối lượng váng xỉ thải khoảng 5kg/ 

tháng. 

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. 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. 

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: 

Công ty sẽ cam kết và thực hiện đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại 

với Sở tài nguyên và môi trường 

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. 

* 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. 

6.4 Phòng chống cháy nổ 

Các công trình được xây dựng với kết cấu bằng thép, gạch và bê tông với độ 

cao mái hợp lý, có hệ thống thông gió phù hợp. Trong quá trình xây dựng và hoạt 

động phương án phòng chống cháy nổ phù hợp với các quy định của nhà nước. 

Các hạng mục đầu tư của dự án được làm bằng các vật liệu khó cháy và có độ 

cao hợp lý thông thoáng, nhiều cây xanh. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng và 

hoạt động vẫn có thể xảy ra cháy nổ. 

Để hạn chế tối đa khả năng gây ra cháy nổ và khắc phục nhanh khi xảy ra 

cháy nổ, Công ty có phương án phòng chống cháy nổ phù hợp với đặc thù sản xuất, 

kinh doanh và các quy định của Nhà nước. Xây dựng lắp đặt các hệ thống phòng 

cháy, chữa cháy tại các vị trí cần thiết, bố trí các thiết bị phòng chống cháy nổ như: 

bình cứu hỏa, họng nước cứu hỏa, van báo cháy…phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại 

doanh nghiệp. 

6.5 An toàn lao động 

An toàn vệ sinh môi trường là vấn đề sống còn, nó ảnh hưởng vào từng công 

đoạn hoạt động của công ty. Làm tốt yêu cầu này thì sẽ đem lại nhiều lợi ích: tạo 

cho người lao động có thói quen, tác phong công nghiệp, giảm thiểu các chi phí phát 

sinh như đi thu gom chất thải, những ảnh hưởng tác hại đến sức khoẻ của người lao 

động, làm tăng năng suất lao động, an toàn sản xuất, phòng chống hoả hoạn, giảm 

thiểu tối đa lao động… Công ty rất coi trọng vấn đề này bởi nó liên quan đến uy tín 

của Công ty đối với khách hàng và các đối tác kinh doanh khác của Công ty. 

Công ty sẽ có những nội quy bắt buộc người lao động phải thực hiện nghiêm 

túc về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp: việc sử dụng điện, ánh sáng để hoạt 

động, đồng phục bảo hộ lao động, thu gom phế liệu về nơi quy định để bộ phận vệ 

sinh của Công ty xử lý, nội quy về sử dụng các công cụ cầm tay… 



  

Các thiết bị công nghệ thường xuyên được kiểm định đạt yêu cầu phục vụ 

hoạt động và đảm bảo an toàn lao động, cơ giới hóa đến mức tối đa để giảm lao 

động thủ công. 

6.6  Đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án: 

Quy trình sản xuất các sản phẩm cơ khí và các sản phẩm khác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyên liệu đầu vào (Thép rút 

dây đã xử lý bề mặt) 

Tạo nhám bề mặt bằng 

máy tạo nhám 

Tạo hình bằng máy đột dập liên 

hoàn 

Mạ kẽm điện phân bằng 

dây chuyền mạ 

Gia nhiệt tăng độ cứng 

bằng dây chuyền nhiệt 

 

Thành phẩm sau mạ 

- Kiểm tra, nhập kho, xuất hàng 

Tạo ren ngoài bằng máy 

lăn ren ngoài 

Cắt xẻ rãnh bằng máy cắt 

( với nở đóng) 

Tạo raro ren trong bằng 

máy taro 

Lắp đạn, nhựa bằng máy 

đóng gói 

Xếp hộp, đóng gói 

Đóng gói vào bao/ 

thùng theo yêu cầu 

khách hàng 

Sản xuất bu 

long, thanh ren 

Sản xuất nở 

đóng, đai ốc 



  

Danh mục thiết bị máy móc 

STT Thiết bị 
Xuất 

xứ 

 Số 

lượng  
Đơn giá (đ)  Giá trị (đ)  

Tình 

trạng 

1 
 Máy dập 6 trạm 

11B6SL  
TQ 2 854.996.000 1.709.992.000 Mới 100% 

2 
 Máy dập 6 trạm 

14B6SL  
TQ 1 1.392.674.000 1.392.674.000 Mới 100% 

3 
 Máy dập 6 trạm 

11B6S 
TQ 2 538.559.000 1.077.118.000 Mới 100% 

4 
 Máy dập 3 trạm 

SJBF103L 
TQ 2 2.143.659.000 4.287.318.000 Mới 100% 

5 
 Máy dập 3 trạm 

SJBF133L 
TQ 2 3.384.726.000 6.769.452.000 Mới 100% 

6  Máy nhám M6 TQ 2 59.938.000 119.876.000 Mới 100% 

7  Máy nhám M8 TQ 2 59.938.000 119.876.000 Mới 100% 

8  Máy nhám M10 TQ 1 59.938.000 59.938.000 Mới 100% 

9  Máy nhám M12 TQ 1 54.649.000 54.649.000 Mới 100% 

10  Máy taro M6 TQ 5 194.798.000 973.990.000 Mới 100% 

11  Máy taro M8 TQ 3 194.798.000 584.394.000 Mới 100% 

12  Máy taro M10 TQ 4 194.798.000 779.192.000 Mới 100% 

13  Máy taro M12 TQ 1 194.798.000 194.798.000 Mới 100% 

14  Máy taro ecu M6 TQ 1 194.798.000 194.798.000 Mới 100% 

15  Máy taro ecu M8 TQ 1 194.798.000 194.798.000 Mới 100% 

16  Máy taro sò  TQ 1 194.798.000 194.798.000 Mới 100% 

17 
 Máy lăn ren ngoài 

M6 
TQ 3 194.798.000 584.394.000 

Mới 100% 

18 
 Máy lăn ren ngoài 

M8 
TQ 2 194.798.000 389.596.000 

Mới 100% 

19 
 Máy lăn ren ngoài 

M10 
TQ 2 194.798.000 389.596.000 

Mới 100% 

20 
 Máy lăn ren ngoài 

M12 
TQ 1 194.798.000 194.798.000 

Mới 100% 

21  Máy cắt M6 TQ 4 106.654.000 426.616.000 Mới 100% 

22  Máy cắt M8 TQ 4 106.654.000 426.616.000 Mới 100% 

23  Máy cắt M10 TQ 2 106.654.000 213.308.000 Mới 100% 

24  Máy cắt M12 TQ 2 106.661.000 213.322.000 Mới 100% 



  

STT Thiết bị 
Xuất 

xứ 

 Số 

lượng  
Đơn giá (đ)  Giá trị (đ)  

Tình 

trạng 

25  Hệ thống mạ quay  TQ 1 569.409.000 569.409.000 Mới 100% 

26  Dây chuyền nhiệt  TQ 1 7.125.553.000 7.125.553.000 Mới 100% 

27  Máy đóng gói  TQ 5 347.287.000 1.736.435.000 Mới 100% 

28  Máy nén khí TQ 1 339.354.000 339.354.000 Mới 100% 

   Tổng        31.316.658.000  

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. Công trình được thực hiện 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: Xây dựng nhà máy sản xuất cơ khí KDG, Công ty 

sẽ cung cấp cho thị trường các sản phẩm phục vụ trong lĩnh vực cơ khí. Với vị thế 

nhiều năm là đơn vị đứng đầu trong lĩnh vực này, doanh số dự kiến khi dự án đi vào 

hoạt động tại khu vực này ước đạt khoảng 10.6 tỷ/năm. Lợi nhuận thu về khoảng 

18%. 

STT Chi phí Cách tính Thành tiền 

1 Tiền lương 5,0 tr x 50 người x 12 tháng 3.000.000.000 

2 Bảo hiểm 26% Tiền lương 780.000.000 

3 Phát triển công ty 5 % Lợi nhuận 150.000.000 

4 Chi phí khác 5 % Lợi nhuận 150.000.000 

Tổng   4.080.000.000 

- Lãi hàng năm: 10.600.000.000 – 4.080.000.000 = 6.520.000.000 đ 

- Thời gian thu hồi vốn: 58.983.168.000 / 6.520.000.000 = 9 năm 

Vậy thời gian thu hồi vốn của dự án ước tính khoảng 9 năm. 

III. 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. 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 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 về quy định chi 

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

khác. 

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

Theo quy định tại Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 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. 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. 

 Nam Định, ngày    tháng    năm 2022 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                                               Nguyễn Thị Thúy Hằng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CÔNG TY CỔ PHẦN  

THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT KDG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

VĂN BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Xây dựng nhà máy sản xuất cơ khí KDG 

 

I. NHÀ ĐẦU TƯ 

Tên công ty: Công ty cổ phần thương mại sản xuất KDG 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần thương mại sản 

xuất KDG mã số doanh nghiệp 0104977939 đăng ký lần đầu ngày 03/11/2010, 

đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 20/06/2022 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế 

hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9, ngõ 20, đường Phương Canh, Tổ 2, phường Xuân 

Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

- Điện thoại: 024.37633556 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 

- Người đại diện theo pháp luật: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG; 

- Chức danh: Tổng giám đốc;  

- Sinh ngày: 06/04/1986 ;   Dân tộc: Kinh;    Quốc tịch: Việt Nam;  

- Giấy chứng thực cá nhân số:  001186034994 ; Ngày cấp: 03/04/2021;  

- Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội;  

- Địa chỉ thường trú: Số 9 đường Phương Canh, tổ dân phố số 2, phường Xuân 

Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

- Địa chỉ liên lạc: Số 9 đường Phương Canh, tổ dân phố số 2, phường Xuân 

Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng). 

II. CAM KẾT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ 

1. Nhà đầu tư cam kết thực hiện dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất cơ khí 

KDG theo đúng mục tiêu, quy mô và tiến độ đã đăng ký. Nhà đầu tư cam kết sử 

dụng vốn tự có theo đăng ký và huy động vốn của các tổ chức tín dụng để thực hiện 

dự án. 

2. Nhà đầu tư cam kết thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư theo 

đúng quy định của Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội; 

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và các quy định hiện 

hành khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 



  

3. Trường hợp Nhà đầu tư không tiến hành thực hiện dự án theo các nội dung 

đăng ký, Nhà đầu tư chịu mọi trách nhiệm trước UBND tỉnh Nam Định và thực hiện 

theo đúng Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội; Nghị định 

số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ. Nếu Công ty không thực hiện 

hoặc không có khả năng thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại điểm 41 của Luật 

Đầu tư. 

Trên đây là cam kết của Nhà đầu tư về thực hiện dự án: Xây dựng nhà máy 

sản xuất cơ khí KDG tại lô CN5-12; CN5-16 cụm công nghiệp Yên Dương, huyện 

Ý Yên, tỉnh Nam Định. Kính mong UBND tỉnh, các sở ban ngành liên quan tạo điều 

kiện để dự án sớm đi vào hoạt động. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nam Định, ngày      tháng    năm 2022 

 

 

      TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

        Nguyễn Thị Thúy Hằng 
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