CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
UY BAN NHAN DAN
THANH P1-tO iiO CHI MINH
Dc Ip - Ta do - Hinh phüc
BAN QUAN L'
CAC KHU CHE XUAT VA CONG NGHIP

CONG VAN DEN &2&.
Ngay.03...thang..'iQ..nãm )2f

ClAY CHtNG NHiN BANG KY BAU TU
Ma so' dir an: 8797635766
Chzng nhn idn ddu: ngày 27 tháng 9 nárn 2013

C/ilmg nhgn thay ddi ldn thi nhá't: ngày 26 tháng 3 näin 2020

Can cr Lut Du tu s 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 näm 2014; Nghj djnh
s 1 18/2015/ND-CP ngày 12 tháng 11 näm 2015 cüa ChInh phü quy djnh chi
tit và huóng dn thi hành meit s diu cüa Lut Du tu;
Can cr Nghj djnh s 82/2018/ND-CP ngày 22 tháng 5 närn 2018 cüa ChInh
phü quy djnh v quân 1 khu cong nghip và khu kinh th;
Can cir Quyt djnh s 73 1/TTg ngày 03 tháng 10 nàm 1996 cüa Thu tu&ng
ChInh phü thành 1p Ban Quàn 1 các Khu ch xut và cong nghip thành ph
Ho ChI Minh;
Can cir Giãy chirng nhn dtu tu s 41221000496, chrng nhn ngày 27/9/2013
do Ban Quàn 1 các Khu ch xut và cong nghip thành ph 1-Is ChI Minh cp
cho Cong ty C phAn Bao bI nhira Tan Tin;
Can cir van bàn d nghj diu chinh dr an dAu tu và h sa kern theo do Cong ty
C phn Bao bI nhra Tan Tin np ngày 19/3/2020,
BAN QUAN L'' CAC KHU CHE XUAT vA CONG NGHIP
THANH PHO HO CHI MINH
Chüng nhn:
Dir an du tu NHA MAY SAN XUAT BAO BI NHJJA TAN TIEN; Giy
chüng nh.n du tu s6 41221000496, chirng nhn ngày 27/9/2013 do Ban Quàn
1 các Khu ch xut và cong nghip thành ph H ChI Minh cap;
Duc dang k diu chinh các ni dung dir an nhu sau: thông tin nhâ du
tu, vn du tu, tin do thuc hiên du an.
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Nliã du tin
Cong ty Co phn Bao bI nhra Tan Tin; Gi.y chirng nhn dàng k' doanh
nghip so 0300391040, däng k lan dâu ngày 28/12/2004, dang k thay dOilân
thir 10 ngày 23/4/20 19 do Sâ Kê hoch và Dâu tu thành phô Ho ChI Minh cap;
Dja chi trçi sâ chInh: LO II4-II5-II10-II11, cim 4, du&ng s 13, nhómCN
II, khu cong nghip Tan BInh, phung Tây Thanh, qun Tan Phi, thành phô Ho
ChI Minh; so diên thoai: 028.38 160777; email: tantieninfo@tapack.com.vn.
Ngtthi di din theo pháp lut Ong Jo Jeong Kook; chirc vii Tng Giárn
dôc; sinh ngày 02/5/1962; quOc tich Han Quôc; ho chiêu so M75236940, cap
ngày 18/12/20 12, ncii cap Han Quôc; däng k thung trü và ch & hin nay tai:
Can 1315 LO C6 B 02-2 New South Urban City, phung Tan Phñ, qun 7, thành
phô HO ChI Minh.
Dang k thirc hin dir an dAu tix vOi ni dung sau:
Diu 1: Ni dung diy an du tu
1. Ten thr an dâu tix: NHA MAY SAN XUAT BAO Bi NHUA TAN TIEN.
2. Muc tiêu du an: San xuAt bao bI in rnâu.
3. Quy mô dir an: 413 triu m2/narn tuang di.rang 36.000 tn san phrn/nam.
4. Dja dim thuc hiên di.x an: Lô 114-1154110-1111, ciirn 4, duô'ng s 13, nhórn
CN II, khu cOng nghip Tan BInh, phthng Tây Thnh, qun Tan Phü, thành
phô HO ChI Minh.
Din tIch dt sr diing: 50.158 m2.
5. Tng vn ctâu ti.r cCia dçr an: 345.8 15.859.029 (Ba tram bôn muoi lam t' tam
tram rnui lam triêu tam tram näm muyi chin ngàn không tram hai mu'ai chin)
dOng Vit Narn tucing duo'ng 14.835.515 (Muii bôn triu tarn tram ba muai
lam ngàn närn tram mui lam) do la M.
Trong do, v6n gop d thirc hin dir an: 144.069.754.270 (Met tram bôn
rni.rcii bOn t' khOng tram sáu rnu'cii chin triu bay tram nãm muai bôn ngàn hai
tram bay mi.rai) dông Vit Nam tuong throng 6.180.599 (Sáu triu mt tram tam
rnucri ngàn nãrn tram chin rnuai chin) dO la M, gop bang tiên, chiêm 41,66%
tong von dâu tu.
Tin d gOp vn: dn tháng 12/2011.
6. Th&i han hoat dng ccia dir an: dn ngây 17/6/2047.
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7. Tin do thirc hiên dix an:
• Giai doan 1:
- Xây.dimg nhà xu&ng

dn tháng 4/2003;

- Lp dt may móc thit bj

dn tháng 8/20 12;

- Bt du san xut

t1r tháng 9/2002;

• Giaidon2:
- Xây drng nhà xithng

tir tháng 5/2020 dn tháng 5/2021;

- Lp dt may rnóc thit bj

tir tháng 6/202 1 dn tháng 7/202 1;

- Hot dng chInh thirc

trtháng 8/2021;

- Hoàn tat von du ti..r

dn tháng 12/202 1.

Diu 2: Các uu dãi, h trç du ttr:
a) ThU thu nhp doanh nghip: i.ru dai thus thu nhp doanh nghip dôi v&i
dir an dâu tix tai khu cong nghip thirc hin theo quy djnh cüa pháp 1utt ye thuê
thu nhp doanh nghip;
b) Thu xut khu, thu nhp khu vã các !oi thu khác: theo quy djnh
hin hành t?i thai diem np thuê.
Diu 3: Các diu kin di vó'i Iioit dng cüa dtr an:
- Nba dAu tu có trách nhiêm trin khai du an du tu theo miic tiêu, ni dung,
tiên d cam kêt và tuân thu cãc quy djnh t0i Giây chmg nh.n dang k' dâu tir, các
quy djnh pháp 1u.t ye dat dai, môi trirng, lao dng và pháp 1ut lien quan trong
qua trInh triên khai dir an.
- NhàdAu tu Co trách nhirn thirc hin ch d báo cáo hot dng dâu ti.r
theo quy djnh tai Diêu 71 Lut Dâu tir và cp nht day dii, kjp thii, chInh xác
các thông tin lien quan vào H thông thông tin quôc gia ye dãu tir theo quy djnh
ti Diêu 70 Lut Dâu tir và chju sr kiêm tra, giám sat cüa các CG quan nhà nirâc
có thârn quyên theo quy djnh cüa pháp 1ut.
- Dir an se chm dirt hot ding theo quy djnh t?i Diu 48 Lut Dâu tu và
các van ban hithng dan, diêu chinh có lien quan.
Diu 4: Giây chung nhn dang k dâu tu nay có hiu hrc ke tir ngày k và thay
the Giây chirng nhn dâu tusô 41221000496, chüng nhri ngày 27j9/U v f!,O
Ban Quán 1 các Khu chê xuât và cong nghip thành phô Ho ChI
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Diti 5: Gi.y chirng nhn dàng k dAu tu nay duc 1p thành 02 (hai) bàn gc;
01 bàn cap cho Cong ty Co phân Bao bI nhra Tan Tiên Va 01 bàn lu'u t?i Ban
Quàn 1" cac Khu chê xuât và cong nghip thành phô HO ChI Minh.
KT. TRU'ONG BAN
PHO TRUNG BAN

u6c Hung

