
BAN QUAN L' CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
CAC KHU CONG NGHIEP Bc 1p - Tr do - Hnh phüc 

BONG NA! 

G!AY CHING NHiN BANG KY BAU TU 
Ma s du an: 7678612880 

Chthig nhn lan dcu: ngày 05 tháng 4 nàm 1995 
Ch&ng nhgn thay ddi lcn thi' mu'ô'i hai. ngày 26 tháng 7 nám 2021 
Chth'ig nhgn thay doi ln th' mu'ô'i ba. ngày 14 tháng 3 nàm 2022 

Can ct' Lut Dcu tu' so' 61/2020/QHJ4 ngày 17 tháng 6 näm 2020, 
Can ci' Nghj djnh sO' 31/2021/ND-UP ngày 26 tháng 3 näm 2021 cta C'hInh 

phz'i quy djnh chi tié't và hzthng dan thi hành mt soX  diu cia Lugt Dáu tw, 
Can cz' Thông tu' s 03/2021/TT-BKHDT ngày 09 tháng 4 nãm 2021 cza Bó 

Ké'  hogch và Dcu hi' quy dinh máu van bàn, báo cáo lien quan den hogt dng dáu 
hi' tai Viét Nam, dcu tu' tir Vit Nam ra nzthc ngoài và xic tién dáu tuv 

Can cii' Quyê't djnh sO' 204/TTg ngày 06 tháng 4 nám 1995 cia Thi tu'ó'ng 
ChInh phi v viçc thành 1p  Ban Quán lj các Khu cOng nghip Dng Nai,' 

Can cz QuyeXt  d,inh sO' 20/2016/QD-UBND ngày 29 tháng 3 nãm 2016 cia 

Uy ban nhán dan tinh Dng Nai ban hành quy djnh v tO' chi'c và hogt d5ng cia 
Ban Quán lj các Khu cOng nghip DO'ng Nai, 

Can ct' Giy chth'ig nhn dáng kj dO'u tu' sO' 7678612880 do Ban Quán lj 
các Khu cOng nghip Dng Nai ch&ng nhgn thay dO'i lO'n thz' mithi hai ngày 26 
tháng 7 nãm 2021; 

Can th van bàn d nghj diu chinh Giâ'y chüng nhn dàng k3 dO'u hr và hO' 
so' kern theo do CONG TY CO PHAN CONG NGHIP TUNG KUANG n5p ngày 03 

tháng 3 nárn 2022, 

BAN QUAN LY CAC KHU CONG NGHIEP BONG NA! 

Chng nhn: 
Du an dâu tu CONG TY CO PHAN CONG NGHIEP lUNG KUANG; ma so 

dir an 7678612880 do Ban Quán 1 các Khu cong nghip Dng Nai chiirng nhn 
thay di 1tn thu mu?i hai ngày 26 tháng 7 näm 2021; 

Duçic dang k: Tang von gop cho dr an tr 322.879.650.000 dông len 

3 87.453.840.000 dng. 

Thông tin v dur an dâu tir sau khi diêu chinh nhtr sau: 

Nhà du fir: 
CONG TY RICH INTERNATIONAL HOLDING L.L.C; Giây chung nhn 

thành 1p s IFSC/200/LLC 703/19 cap ngày 01 tháng 02 näm 2019 ti Belize. 



7678612880 

Dja chi tr s chInh: GenPro Consulting (Belize) Limited of 60 Market 

Square, Belize City, Belize. 

Ngtthi dti din: Ong LIU, CHENG-MIN, sinh ngày 01 tháng 12 nàm 1947; 
quc tjch: Trung Qu& (Dài Loan); h chiu s& 353574852 cp ngây 05 tháng 02 

näm 2020 tai  Trung Quc (Dâi Loan); dja chi thumg trñ: 21/6 du?mg Dii VT, 

thành ph Dai  L, Dài Trung, Dài Loan, Trung Quc. 

To chü'c kinh t thu'c hiën thr an du tir: 
CONG TY CO PHAN CONG NGHIP TUNG KUANG; Giây chng nhn 

dang k doanh nghip s 3600254361 do Phông Dàng k kinh doanh - Sâ Ké 
hoich và DAu tu tinh Dng Nai cp 1tn du ngày 05 tháng 4 näm 1995, thay di 

1n thu sáu ngày 01 tháng 3 nãm 2022. 

Däng k thirc hin dir an du tu vth ni dung nhu sau: 

Diu 1: Ni dung dr an aau tir: 
1. Ten du an dâu tu: CONG TY CO PHN CONG NGHIP TUNG KUANG. 
2. Mic tiêu và quy mô d? an: 

STT Miic tieu hott d9ng Quy mo 
Mângành 

theo VSIC 

01 

San xut các san phm nhôm ô dng thanh, 

ng, lá, 1rni, day và thrc hin các djch vli 

thit k, sira chü'a, 1p rap các san phm bng 
nhôm. 

30.000 tan san 
phm/nàm. 

2599 

02 
San xut các phi kin d phc vi 1p dt các 

san pham bang nhom (gioang cao su, banh xe 

truçit bang nhra, tay nam khoa, ban le cua). 

10.000san 

pham/näm. 
2220 

03 

San xut các san phm và phii kin bang 

nhôm dung trong linh vrc y t (gay  nhôm cho 
ngithi tan tat, xe lan, gi'tthng bnh vin, tü 

thuc), các san phm và phii kin bang nhôm 

dung trong linh vrc th diic th thao (xe tp 

th diic da näng, xe dp nhôm, vçlt tennis và 

các thit bj khác); xir 1 b mt các san phm 

btng kim loai nhôm (son tinh din). 

15.000 san 
phm/nãm. 

2599, 
2592 

04 
San xuât nhôm tam và nhôm phuc hçp dung 

trong linh virc xây drng. 

20.000 tan san 

phâm/nam. 
2591 

3. Dja dim th?c hin dij an: S 3, dirông 2A, Khu cong nghip Biên Hôa II, 
phuè'ng Long BInh Tan, thành ph Biên Hôa, tinh DOng Nai. 

4. Din tIch dat su ding: 22.000 m2. 

5. Tng vn du tu cüa dir an: 45.000.000 (ban muoi lam triu) dO la M. 
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hI Xuân Ntro'ng 
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Trong do, vn gop dê thirc hin dir an: 387.453.840.000 (ba tram tam muth 

bay t, bn tram näm muoi ba triu, tam tram bn muoi nghIn) dng. 

Giá tr, t 1 và tin d gop vn nhu sau: 

SIT Nhàdutu 
Von gOp 
(dông) 

T' l 
(%) 

Tin d 
gop von 

01 
CONG TY RICH INTERNATIONAL 
HOLDING L.L.0 

327.484.800.000 84,52 
Dàgópdü 02 Cáccdongphthongkhác 59.969.040.000 15,48 

Tong 387.453.840.000 100 

6. Thii han  hoat dng cüa dr an: 50 (näm muGi) näm k tiir ngày 05 tháng 4 
nàm 1995. 

7. Tiên d thirc hin dir an dâu tu: Di vào boat  dng tü tháng 7 näm 1997. 

Diêu 2: Các tru dãi, ho trq dâu tu': 
1. Thud thu nhp doanh nghip: Theo quy dnh v Lut Thuê thu nhp doanh 

nghip và các van bàn huO'ng dn có lien quan. 
2. Thu nhtp khu Va các loai thu khác: Theo quy djnh tai  thai dim np thuê. 

Diêu 3: Các quy d!nh  dôi vO'i Nhà dâu tir, To chu'c kinh té thijc hin dir an: 
1. Thirc hin thu tic dang k cap tài khoàn si ding trên H thng thông tin 

quêc gia v du tu nuOc ngoài theo quy djnh cüa pháp lut. 
2. Trin khai du an du tu theo mile tiêu, nôi dung, tiên d dã cam kêt và tuân 

thu các quy djnh tai  Giy chimg nhn däng k du tu, các quy djnh pháp 1ut v dt 
dai, môi truO'ng, lao dng và pháp 1ut có lien quan trong qua trInh trin khai di,r an 
du ti.r. 

Diu 4: Giy chirng nhtn däng k du tu nay có hiu hrc k tü ngày k và 
thay th Gity chi:rng nhn dang k du tu s 7678612880 do Ban Quàn 1 các Khu 
cOng nghip Dng Nai chirng nhn thay di thn thu muui hai ngày 26 tháng 7 nam 
2021 

Diu 5: Giy chirng nhn dàng k du tu nay duc 1p thành 02 (hai) bàn 
gOc; CONG TY CO PHAN CONG NGHIP TUNG KUANG duc cp 01 (mt) bàn, 
01 (mt) bàn lu'u tai  Ban Quàn 1 các Khu cong nghip Dng Nai và &rçc dang tài 
len H thng thông tin quOc gia ye dâu tu. 

KT. TRU'cNG BAN 
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