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ĐIỂM ĐẾN ẤN TƯỢNG CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ
투자 홍보 자료“하남 - 투자자들이 선호하는 목적지”



LÔØI NGOÛ 인사말씀

하남은 자연 면적이 약900km2이고 80만명 이상의 인구를 보유하고 있습니다. 수도
하노이의 남쪽 관문으로, 북부의 주요 경제지역과 인접하고 있습니다. 하남은 상당히 편
리한 육로, 철도와 해로 교통 시스템을 갖추고 있습니다. 예를 들면 1A국도와 하노이-닌
빈 고속도로, 38번 국도, 21번 국도, 남북철도 노선 등이 연결되어 있으며, 동ㆍ북쪽의 성
들과 하이풍 항구의 연결이 용이하고 수도 하노이와 가까운 노이바이 국제공항을 편리하
게 이용 할 수 있고 북쪽 국경 검문소로의 연결도 유리한 자연적인 특징이 있습니다.

하남성의 유리한 점을 좀 더 설명 하자면 젊은 고급 인력, 지리적 위치, 인프라, 자연
속에 매장되어 있는 석회석 등의 천연자원이 많다는 것입니다. 또한 하남 시민들은 손재
주가 많고 매우 성실하고 근면하며 열심히 배우려는 열정이 많다는 점 등의 전통적인 장
점을 가지고 있습니다. 2020년까지 산업발달의 요충지로 변화시키기 위하여 하남은 지
방 정부에 주어진 기회를 잘 이용하여 빠르고 효과적인 방법으로 지속 성장하고 있으며
베트남의 사회경제 발전에 동기 부여는 물론 산업의 촉진을 추구하고 있습니다.

하남성은 산업의 발전과 함께 정치적 안정과 경제 발전 그리고 국방 안정의 원동력인
농업의 발전에도 많은 노력을 기울이고 있으며 농업의 전략적인 요충지로 한 걸음 앞서
나아가고 있습니다.

하남성은 사회 경제의 발전을 촉진하기 위하여 외국인 투자를 중요하게 생각하고 있
습니다. 즉, 기계 가공산업, 직접 제조산업, 기계 조립산업, 기타 가공 보조산업, 부품 제
조업, 전자설비 조립업, 생활용 산업제품 생산 분야 등과 하이테크를 사용하는 농업, 가
공업 등의 분야에 투자 유치의 중점을 두고 있습니다. 이를 위하여 여러 가지 우대와 지
원 정책들을 마련하였습니다.

또한 하남성은 공단의 조성과 이에 따른 인프라를 구축하고 있으며 무역-용역-관광
인프라를 개발하고 있습니다. 그리고 지역 의료센터와 남까오대학교를 이용하는 의료
인프라를 개발하고 있습니다. 여기에 생태관광, 사찰 관광, 골프장개발 및 지방의 신도시
들과 현대적인 고급 식당 및 호텔 등의 인프라를 개발하는 투자를 환영하고 있습니다. 

산업 인프라와 고급 인력 및 유리한 투자환경의 장점으로 하남성은 국내외 투자자들,
특히 한국 투자자들의 관심을 받고 있습니다.

여러분이 하남성의 투자기회 및 개방형 통합 정책을 자세하게 파악 할 수 있도록 “하
남 – 투자자들이 선호하는 목적지” 란 책자를 소개 합니다. 이 책자가 유익한 정보를 제
공하여 하남성을 투자지역으로 고려하고 있는 투자자 여러분의 요구에 부응 하기를 기대
합니다.

이 기회를 통하여 여러분의 투자가 모두 성공 하기를 기원합니다.

귀빈여러분께 성공하시길 바랍니다!

à Nam có diện tích tự nhiên gần 900km2, dân số trên 80,0 vạn người. Là
tỉnh cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà Nội, tiếp giáp với vùng kinh tế trọng
điểm Bắc Bộ. Hà Nam có hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt,
đường thuỷ hết sức thuận lợi, với lợi thế sẵn có là Quốc lộ 1A, đường
cao tốc Hà Nội - Ninh Bình, Quốc lộ 38, Quốc lộ 21 và tuyến đường sắt
Bắc - Nam,… tạo cho Hà Nam lợi thế là đầu mối giao thông kết nối với
các tỉnh Đông Bắc ra cảng biển Hải Phòng và sân bay Quốc tế Nội Bài,

cửa khẩu phía Bắc.

Hà Nam có nhiều điều kiện thuận lợi như: Nguồn nhân lực trẻ, vị trí địa lý, cơ sở hạ
tầng, quỹ đất, tài nguyên đá vôi,... Người Hà Nam có truyền thống hiếu học, cần cù,
sáng tạo, nhân văn. Hà Nam coi công nghiệp là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế -
xã hội nhanh, hiệu quả và bền vững để trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020.
Cùng với phát triển công nghiệp, tỉnh Hà Nam luôn đặt nông nghiệp, nông thôn lên vị
trí chiến lược là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, bảo
đảm an ninh, quốc phòng.

Hà Nam coi hợp tác đầu tư là nhiệm vụ hết sức quan trọng thúc đẩy phát triển kinh
tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy Tỉnh đã có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ để thu hút đầu tư
vào các ngành, lĩnh vực có lợi thế như: Công nghiệp cơ khí, chế tạo, lắp ráp, công
nghiệp phụ trợ, sản xuất linh kiện và lắp ráp thiết bị điện tử, các ngành sản xuất hàng
công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,
phát triển cơ sở hạ tầng gồm: hạ tầng các khu công nghiệp, hạ tầng thương mại, dịch
vụ, du lịch, khu Trung tâm y tế cấp vùng, Khu Đại học Nam Cao; đầu tư phát triển du
lịch sinh thái, tâm linh, sân golf; đầu tư phát triển hạ tầng ở các khu đô thị mới của tỉnh
và hệ thống các nhà hàng, khách sạn chất lượng cao, hiện đại.

Với những lợi thế về điều kiện hạ tầng, nguồn nhân lực và môi trường đầu tư thuận
lợi, tỉnh Hà Nam đã nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước,
đặc biệt là các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Để giúp quý vị hiểu thêm về điều kiện tự nhiên và con người Hà Nam cùng với chính
sách mở cửa hội nhập và cơ hội đầu tư vào tỉnh Hà Nam, chúng tôi xin trân trọng giới
thiệu cuốn sách “Hà Nam - Điểm đến ấn tượng của các nhà đầu tư”. Hy vọng cuốn
sách sẽ cung cấp những thông tin bổ ích, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư có nhu
cầu đầu tư vào tỉnh Hà Nam.

Chúc Quý vị thành công!

H



2030년까지 또는 2050년 비전 하남성의 지역별 건설계획  

지역별  개발방향약도 



하남은 홍강 델타지역에 위치한 수도지역 구
획에 속한 성입니다. 북쪽은 베트남의 수도이자
경제, 문화, 교육의 중심인 하노이와 근접하고 있
어서 유리한 점이 많습니다(하노이 시의 중심과
하남성 중심과의 거리가 50km입니다).  동쪽은
흥옌성 남쪽은 남딩성, 닌빈성과 인접하고 있으며
서쪽은 화빈성과 인접하고 있습니다.  하노이 노
이바이 공항까지의 거리는70Km로 1시간30분이
소요되며 하이풍 항구까지는 2시간이 걸립니다.

하남성은 푸리시와 5개의 현을 포함한 6개의
행정구역으로 구성되어 있습니다(푸리시, 쥐띠엔
현, 리냔현, 빈룩현, 타인리엠현, 김방현).  이 중
푸리시는 하남성의 중심에 있으며 수도 하노이의
위성도시입니다.  하남성은 교통의 중심지로써 국
내의 다른 성들 보다 인력 확보 및 경제 협력이 유
리합니다.  특히 수도 하노이와 북부의 주요경제
지역에 속한 성들과의 각종 경제 교류에서 좋은
성과를 내고 있습니다. 

Hà Nam là tỉnh trong vùng Đồng bằng sông
Hồng, thuộc quy hoạch vùng Thủ đô, phía

Bắc giáp thành phố Hà Nội - trung tâm kinh tế, văn
hóa, giáo dục đặc biệt quan trọng của Việt Nam
(từ trung tâm Hà Nội đến trung tâm tỉnh Hà Nam
là 50km); phía Đông giáp tỉnh Hưng Yên; phía
Nam giáp tỉnh Nam Định và Ninh Bình; phía Tây
giáp tỉnh Hòa Bình; cách sân bay Nội Bài 1,5 giờ
và cách cảng Hải Phòng 2,0 giờ ôtô.

Tỉnh Hà Nam có 06 đơn vị hành chính gồm
thành phố Phủ Lý và 05 huyện (Duy Tiên, Lý
Nhân, Bình Lục, Thanh Liêm, Kim Bảng), thành
phố Phủ Lý trung tâm tỉnh lỵ của Hà Nam là đô thị
vệ tinh của thủ đô Hà Nội. Với vị trí đầu mối giao
thông nên Hà Nam có lợi thế trong việc mở rộng
hợp tác, giao lưu kinh tế với các địa phương khác
trong cả nước, nhất là với thủ đô Hà Nội và các
tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. 

지리적 위치VÒ TRÍ ÑÒA LYÙ 

Đến tháng 6 năm 2017,
toàn tỉnh có trên 670 dự

án đầu tư còn hiệu lực, với số
vốn đăng ký là trên 5,84 tỷ
USD, trong đó có trên 195 dự
án FDI với tổng vốn đăng ký là
2,16 tỷ USD. Riêng trong các
KCN có 268 dự án đầu tư còn
hiệu lực với tổng vốn dăng ký
là 2,7 tỷ USD, trong đó có 162
dự án FDI, tổng vốn đăng ký là
2,01 tỷ USD (trong đó có trên
100 doanh nghiệp đến từ Hàn
Quốc với tổng số vấn đầu tư
trên 1,1 tỷ USD). 

2017년 6월까지 총670개

프로젝트의 58.4 억불 투자

가 진행  되고 있으며 이미

195개 외국인 투자 기업의

21.6 억불 투자 프로젝트를

확보하였습니다.  총 투자

기 업  중  공 업 단 지  내 에 는

268 개, 27억불의 프로젝트

가 있으며 그 중 162개는 외

국인 투자 회사로 총  20.1

억불의 자본을 투자 하였습

니다 (이 중 한국기업은 100

여개로 약 11억불을 투자하

였습니다).

KINH TEÁ XAÕ HOÄI  경제 – 사회 



Tỉnh Hà Nam có hệ thống giao thông liên
vùng rất thuận lợi với mạng lưới các tuyến
đường bộ (QL1A, đường cao tốc Hà Nội -
Ninh Bình và một số tuyến giao thông liên
vùng như QL38, QL21A, QL21B, đường
nối giữa hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và
Hà Nội - Ninh Bình,...), tuyến đường sắt
Bắc Nam và các tuyến đường thuỷ nội địa
đã được đầu tư nâng cấp đáp ứng yêu cầu
giao thông, vận tải, đảm bảo giao thông
thông suốt đến các tỉnh thành trong nước
và quốc tế.

국내 지방을 포함하여 국제적으로 교

통 및 운송의 유통에 이르기 까지 원활한

교통을 확보하기 위하여 육로 노선망 확장

에 적극 투자하고 있습니다(국도 1A호선,

하노이-닌빈 고속도로, 국도 38호선, 국

도 21A호선, 국도 21B호선 등 몇몇 지역

연결 노선과 하노이- 하이풍 및 하노이 닌

빈 고속도로 간의 연결노선 등). 또한, 남

북 철도노선과 국내 수도권 노선들이 근접

하야 하남성은 매우 유리한 지역 간의 교

통시스템을 보유하고 있습니다.

haÏ taÀnG GIaO thOânG VaÄn taÛI
교통 – 운송 인프라 

haÏ taÀnG ñIeÄn, VIeãn thOânG, 
caáp thOaùt nöôùc Vaø xöÛ lyù nöôùc thaÛI 

Hệ thống hạ tầng cấp điện, viễn
thông và cấp, thoát nước được
xây dựng đến đến chân hàng rào
doanh nghiệp, đáp ứng đầy đủ,
ổn định cho nhu cầu sản xuất của
các doanh nghiệp 24/24 giờ.

Hệ thống nước thải được xử lý
đồng bộ qua hệ thống các đường
thu gom và các trạm xử lý nước
thải tại các khu công nghiệp; có
hệ thống thu gom, xử lý chất thải
rắn đáp ứng nhu cầu theo quy
định.

전력, 통신, 급수 –배수  및 폐수 처리의 인프라 

CÔ SÔÛ HAÏ TAÀNG ÑOÀNG BOÄ           동기화 인프라

전력, 통신 및 급수, 배수와 폐
수 처리 인프라를 각 기업에게 제공
하는 것은 물론이고 기업의 울타리
까지 시공하여 주며 각 기업의 생산
에 필요한 요구 사항에 대하여서는
24시간 내에 충족 하도록 합니다.
각 공단에서 분리수거 및 폐수 처리
장을 통하여 폐수 시스템을 동시에
처리합니다. 

이는 해당하는 각종 법률 규정
에 따라 기업의 요구에 맞게 대응하
는 고체 폐기물의 수거 처리 시스템
등의 예를 들을 수가 있습니다.



인력NGUồN NHâN lựC

+ Về giáo dục: Các loại hình trường lớp từ mầm
non, tiểu học đến trung học phổ thông, các trường
đại học, cao đẳng và dạy nghề phát triển đa dạng,
đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, chất lượng giáo
dục toàn diện ngày được nâng cao.

+ Y tế: Ngoài mạng lưới cơ sở khám chữa bệnh từ
tỉnh đến cơ sở, Chính phủ đã quy hoạch Khu Trung
tâm y tế chất lượng cao cấp vùng tại thành phố Phủ
Lý, tỉnh Hà Nam với quy mô 940ha và hơn 7.000
giường bệnh. Hiện đang xây dựng các bệnh viện
tuyến cuối của trung ương là Bệnh viện Việt Đức cơ
sở 2 (1000 giường), Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2
(1000 giường), Bệnh viện lão khoa và trung tâm
dưỡng lão; tiếp tục thu hút đầu tư xây dựng các bệnh
viện quốc tế, các trung tâm nghiên cứu khám chữa
bệnh chuyên khoa,…

+ Hệ thống ngân hàng, bảo hiểm, các tổ chức tài
chính, tín dụng tại các địa bàn trong tỉnh đáp ứng đầy
đủ, thuận tiện nhu cầu của tất cả các doanh nghiệp,
các tổ chức và cá nhân, trong đó có các ngân hàng
lớn cấp quốc gia như VietinBank, Vietcombank,
BIDV, Agribank, MB, ACB, SacomBank,…

+ Hà Nam có chi cục Hải Quan các KCN thực hiện
thủ tục XNK phục vụ các doanh nghiệp.

+ Có hệ thống khách sạn, nhà hàng đạt tiêu chuẩn
3~5 sao với khoảng trên 1.000 phòng phục vụ nghỉ
ngơi và ăn uống, giải trí.

Hiện nay các nhà đầu tư đang triển khai xây dựng
02 tổ hợp trung tâm thương mại và khách sạn 5 sao
của Tập đoàn Vingroup và Mường Thanh, dự kiến
cuối năm 2017 sẽ hoàn thành đi vào khai thác, đáp
ứng nhu cầu của các nhà đầu tư và người dân.

+ Khu du lịch Tam Chúc - khu du lịch trọng điểm
quốc gia đã đầu tư xây dựng cơ bản hạ tầng và các
công trình đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi, giải
trí, nghỉ dưỡng của khách trong nước và quốc tế
(trong đó có du lịch lòng hồ, 02 sân Golf  tiêu chuẩn
quốc tế,…)

+ Các công trình nhà ở xã hội, kí túc xá cho công
nhân tại các khu công nghiệp được chú trọng đầu tư,
giải quyết kịp thời nhu cầu của người lao động.

Hiện nay, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn (SNP)
đơn vị kinh doanh cảng biển, vận tải biển và dịch vụ
logistics lớn nhất Việt Nam đã quyết định đầu tư
“Cảng thông quan nội địa và dịch vụ công nghiệp
(ICD)” tại Khu Công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà
Nam, tạo điều kiện giải quyết nhanh việc xuất nhập
khẩu hàng hóa cho các tổ chức, doanh nghiệp trên
địa bàn tỉnh Hà Nam và các địa phương lân cận.

+교육: 유치원, 초등학교, 중고등학교, 대학교, 전문
대학교 및 직업 훈련소 등 각 형식을 다양하게 발전시키
는 교육 요구에 적극 대응하며 전체적인 교육의 질이 점
점 발전되고 있습니다. 

+ 보건: 성/현급 보건소망을 제외하고 베트남 정부는
면적940ha 에 병석 7,000개 규모의 고급의료센터를 푸
리시에 계획하였습니다. 현재 푸리시에서는 국내 대형병
원의 제2병원이 건설 중입니다. 예를 들어 제2비엣 독일
병원(병석 1,000개), 제 2바익마이 병원 (병석 1,000개),
제 2 노인병원 등이 있으며 지속적으로 국제적 병원과 특
수질환 치료연구소를 유치하고 있습니다.   

+ 성내 각 지역의 은행, 보험, 금융 시스템은 모든 기
업과  개인에게 훌륭한 금융서비스를 제공합니다.  그 중
에. VietinBank, Vietcombank, BIDV, Agribank, MB,
ACB, SacomBank 등 베트남 국가 대형은행이 있습니다.  

+ 하남은 공단 내에 세관 사무소가 있으며 기업용 수
출입 절차를 실행합니다.    

+ 숙박, 식사 및 오락을 제공하는1000여실의 3~5성
급 호텔과 식당시스템이 있습니다. 

현재, 빈그룹과 므엉타인 그룹 등 대형 투자자들이 푸
리시에 복합 쇼핑몰과 5성급 호텔을 건설 중에 있습니다
.  모두 2017년 말에 완공될 예정이고 투자 기업들과 시
민들의 수요를 만족시킬 것입니다.

+ 국가 주요 관광지구인 땀축 관광단지에서는 인프
라 및 국내외 관광객의 관광, 놀이, 오락, 휴양 수요에 부
응하는 건축물 들의 건설에 투자를 유치 하였습니다(여
기에는 호수 관광과 국제 골프장 2곳이 있습니다) 

+ 공단에서 근무하는 근로자용 기숙사 및 기타 상업
시설의 건설에도 투자의 초점을 맞추고 있어서 근로자의
수요를 적시에 해결할 것입니다.

현재 베트남에서 가장 큰 규모의 컨테이너 터미널 운
영사이며 항만 운영회사인 Saigon Newport 사는 하남성
동반 III 공단에 내륙 컨테이너 기지와 세관사무소 건설
에 투자를 하기로 결정하였습니다.  이 프로젝트가 가동
되면 하남성과 주변 성에 있는 기업들의 수출입 절차가
신속하게 처리될 것입니다.

하남의 인구는 80만명 이상이
고, 913명/km2 인구 밀도로 근로
연령에 속한 인원수가 총인구의
55%를 차지하며 매년1.3-1.45
만명이 근로 연령으로 진입하고
있습니다.  30km 반경 내에 약 2
백만명의 인구가 살고 있으며 근
로 연령의 인구는 약1백1만 명이
있습니다.  하남성의 젊은 노동력
은 중학교 이상의 학력을 가지고
있으며 그 중에 대부분은 고등학
교 학습 수준입니다. 또한 고급
인력으로 전문 대학교 대학교와
대학원 이상의 학력을 가진 인구
가 약 12,000명 이상으로 비교적
과학기술 노동력이 풍부하다는
장점이 있습니다. 이들은 전체 노
동력의 3%를 차지하고 있으며 중
등교육 이상을 받은 근로자의 비
율이 50% 이상이기 때문에 생산
력을 향상 시키기 좋은 장점이 있
습니다.  

하남에는 다양한 전공과목을
가르치는 종합대학, 단과대학 그리
고 직업훈련기관이 있습니다. 특히
남까오대학교는 면적이754ha로 베
트남 정부(수상)가 승인한 국가 우
수 교육기관입니다.  인기가 많은
몇몇 대학교들은 기업의 고학력 인
재들을 재교육하여 좋은효과를 거
두고 있으며 앞으로도 계속해서 노
동자 등을 재교육을 시킴으로써 기
업과 사회에 큰 역할을 담당할 것으
로 기대합니다.  교육기관으로는 하
노이공업대학교, 하노이건설대학
교, 하노이 자원 – 환경대학교, 무역
대학교, 하노이 공업 전문 대학교,
하남 직업 훈련 전문대학교 등이 있
습니다.

그 외에 인력교육의 센터인 수
도 하노이와 근접하기 때문에 하
남은 기업들에게 고품질의 인력
을 제공할 수 있어서 투자에 매우
유리합니다.

Dân số Hà Nam trên 80 vạn
người, với mật độ dân số là 913
người/km2, số người trong độ tuổi
lao động chiếm 55% dân số, hàng
năm có khoảng 13÷14,5 ngàn người
đến tuổi lao động. Dân số trong vùng
bán kính 30km khoảng 2 triệu người
và số người trong độ tuổi lao động
khoảng 1,1 triệu người. Lực lượng
lao động của Hà Nam trẻ, có trình độ
văn hoá từ trung học cơ sở trở lên,
trong đó: đa số là trình độ bậc trung
học phổ thông. Lực lượng khoa học
- kỹ thuật dồi dào với khoảng 12.000
người có trình độ Cao đẳng, Đại học
và trên Đại học (chiếm 3% lực lượng
lao động). Tỷ lệ lao động qua đào
tạo chiếm trên 50%.

Trên địa bàn tỉnh Hà Nam hiện có
các trường đại học, cao đẳng và
nhiều cơ sở đào tạo nghề với nhiều
lĩnh vực đào tạo khác nhau. Đặc biệt
Khu Đại học Nam Cao của tỉnh với
diện tích 754ha đã được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt, một số trường
đại học có thương hiệu đang và sẽ
đào tạo, cung cấp phần lớn lao động
có trình độ cao cho các doanh
nghiệp (Trường đại học Công
nghiệp Hà Nội, Đại học Xây dựng
Hà Nội, Đại học Tài nguyên và Môi
trường Hà Nội, Đại Học Thương
mại, Đại học Sư phạm I Hà Nội, Cao
đẳng Kỹ thuật công nghiệp Hà Nội,
Cao đẳng nghề Hà Nam,…).

Ngoài ra, Hà Nam giáp với thủ đô
Hà Nội là trung tâm đào tạo nguồn
nhân lực lớn, nên rất thuận lợi trong
việc cung cấp, thu hút nguồn nhân
lực có chất lượng cao cho các
doanh nghiệp.

사회 인프라 및 여타 편의 서비스
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Vị trí: Thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên,
tỉnh Hà Nam. Nằm liền kề với quốc lộ 1A,
đường cao tốc Hà Nội - Ninh Bình, Quốc lộ 38,
đường sắt Bắc - Nam; cách trung tâm Hà Nội
40km, sân bay Nội Bài 70km và cách cảng Hải
Phòng 90km.

- Khu công nghiệp Đồng Văn I: Diện tích
221ha. Đã hoàn thành cơ sở hạ tầng, đã thu
hút 77 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký là
390 triệu USD. Trong đó có 38 dự án FDI (gồm
30 dự án Hàn Quốc, còn lại là Nhật Bản, Sin-
gapore,...), tổng vốn đầu tư là 619 triệu USD.
Hiện KCN này đã được lấp đầy trên 95%. Đến
năm 2020 mở rộng thêm khoảng 150 ha về
phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình,
nâng tổng diện tích KCN Đồng Văn I lên 371ha

- Khu công nghiệp Đồng Văn II: Diện tích
320ha. Đã hoàn thành cơ sở hạ tầng, đã thu
hút 68 dự án đầu tư với tổng vốn đăng là 1.116
triệu USD. Trong đó có 60 dự án FDI (gồm 12
dự án Hàn Quốc, còn lại là Nhật Bản, Mỹ,...),
tổng vốn đầu tư là 1.102 triệu USD.

Vị trí: Thành phố Phủ Lý,
tỉnh Hà Nam. Cách QL1A và
đường sắt Bắc - Nam khoảng
1,0km, đường cao tốc Hà Nội
- Ninh Bình 4,0km; cách trung
tâm Tp. Hà Nội 58km, sân bay
Nội Bài khoảng 1,5 giờ, cảng
Hải Phòng khoảng 2,0 giờ ôtô.

Diện tích 325,7ha. Đã hoàn
thành cơ sở hạ tầng, đã thu
hút 82 dự án đầu tư, với tổng
vốn đầu tư đăng ký là 646
triệu USD. Trong đó có 35 dự
án FDI (gồm 26 dự án Hàn
Quốc, còn lại là Nhật Bản, Đài
Loan, Hà Lan, Úc,...) vốn đầu
tư là 208 triệu USD. Đến năm
2020, mở rộng thêm khoảng
42ha, nâng tổng diện tích
KCN Châu Sơn lên 377ha.

Vị trí: Thị trấn Hoà Mạc,
huyện Duy Tiên, tỉnh Hà
Nam. Giáp với Quốc lộ 38 và
cách đường cao tốc Hà Nội -
Ninh Bình 6km.

Tổng diện tích 131ha.
Hiện nay cơ sở hạ tầng đã
được xây dựng cơ bản đồng
bộ và thu hút được 24 dự án,
với tổng vốn đầu tư đăng ký
là 172 triệu USD. Trong đó
có 17 dự án FDI (gồm 09 dự
án Hàn Quốc, còn lại là Nhật
Bản,…) vốn đầu tư là 131
triệu USD. Đến năm 2020,
mở rộng thêm 72ha về phía
Bắc của KCN nâng tổng diện
tích lên thành 203ha.

Vị trí: Huyện Kim Bảng,
tỉnh Hà Nam. Nằm cạnh
Quốc lộ 38 và Quốc lộ 1A
(đoạn tuyến tránh thành phố
phủ Lý); cách Quốc lộ 1A cũ
và đường sắt Bắc Nam 2km,
đường cao tốc cầu Giẽ -
Ninh Bình 4km; cách trung
tâm Tp. Hà Nội 42km, sân
bay Nội Bài khoảng 1,5 giờ,
cảng Hải Phòng khoảng 2,0
giờ ôtô

Diện tích 300ha. Đến nay
đã cơ bản đầu tư xong hạ
tầng 100ha và đã thu hút
được 03 doanh nghiệp Hàn
Quốc vào đầu tư; diện tích
đất công nghiệp sẵn sàng
cho thuê khoảng 80ha. Trong
năm 2018 sẽ hoàn thành
đồng bộ hạ tầng khu công
nghiệp với diện tích 300ha.

* 동반 IV 공단

위치: 하남성 킴방현에 있
으며 국도 38번과 1A(푸리시
우회로)에 근접해 있고 옛 1A
과 북남 철도로선에서 각각
2km, 꼬지에-닌빙 고속도로
에서 4km, 하노이시 중앙에서
42km 거리에 있으며 노이바
이 국제공항까지 1.5시간 그
리고 하이퐁 항구까지는 2시
간이 걸립니다. 

총 면적은 300ha이며 각
종 인프라 공사가 거의 완공되
었고 이미 한국기업 3곳이 입
주해 있습니다.  현재 임대가
능한 지역은 80ha이고 2018
년 인프라가 완공되면 총 면적
이 임대가능하게 됩니다.

- Khu công nghiệp Thái Hà: Diện tích
300ha, nằm dọc theo đường nối 2 cao
tốc Hà Nội - Ninh Bình và Hà Nội - Hải
Phòng, thuộc khu vực nút giao cầu Thái
Hà và cầu Hưng Hà thuộc địa bàn
huyện Lý Nhân; Cách đường cao tốc
cầu Giẽ - Ninh Bình 12km, sân bay Nội
Bài 90km và cách cảng Hải Phòng
80km.

- Khu Công nghiệp Thanh Liêm: Diện
tích 200ha, nằm cạnh quốc lộ 1A và
đường vành đai thành phố Phủ Lý
thuộc địa bàn huyện Thanh Liêm. Cách
sân bay Nội Bài 80km và cách cảng Hải
Phòng 90km.

* 동반 I, 동반 II공단

위치: 하남성 쥐띠엔현 동반읍에 있습니다.  국
도 1A 호선, 하노이 닌빈 고속도로, 국도 38호선
, 남북철도 노선으로의 접근이 용이합니다.  하노
이시 중심과의 거리가 40km, 노이바이 국제공항
과의 거리가70km이고 하이풍 항구와의 거리가
90km입니다.

- 동반 I공단: 221ha의 총면적을 보유하고 있
습니다.  각종 인프라 구축이 완성되었고 3억9천
만불의 총투자 자본에 77개의 프로젝트를 유치하
였습니다.  그 중 38개는 FDI프로젝트이며 총투
자 자본이 6억1,9만불의 성과를 달성하였습니다
(30개의 한국 프로젝트와 나머지 일본, 싱가포르
등의 프로젝트가 포함됨).  현재 이 공단에는 95%
이상이 입주해 있습니다.  2020년까지 닌빈 고속
도로의 동쪽으로 향하는 까오지 닝빙에 약 150ha
의 면적을 확장할 계획이며 완공되면 이 공단의
총 면적은 371 ha 가 됩니다.

- 동반 II공단: 320ha의 면적으로 각종 인프라
구축이 완성되었고, 11억1,600만불의 총투자 자
본의 68개의 프로젝트를 유치하였습니다.  그 중
60개는 FDI프로젝트이며 총투자 자본이 11억
0,200만불입니다 (12개의 한국 프로젝트와 나머
지 일본, 미국 등의 프로젝트가 포함됨)

* DoNg VAN (동반) III 지원 공단 

동반 I공단, 동반 II공단과 인
접한 곳으로 면적이 300ha입니다
.  본 공단은 베트남 정부가 승인
한 특별 우대 정책 지원을 받고 있
습니다.  현재까지 131ha 면적에
기본적인 인프라가 투자되어 있
습니다.  2020년까지 까오지에는
약 300ha의 총면적이 닌빈 고속
도로의 서쪽으로 향해 인프라 구
축이 완성될 예정이며 약223ha의
면적을 동쪽으로 향해 확장할 계
획 이어서 이 공단이 완성되면 총
면적은 523 ha 이 될 것입니다.

공단의 인프라 시스템(교통,
전기 공급, 폐수 처리)은 현대식
으로 건설되기 때문에 매우 편리
합니다.

남북 철도노선과 ICD항구 내
륙 컨테이너 기지 옆에 위치하기
때문에 더욱 더 편리합니다. 

특히 소기업인 투자용 공장
임대 수요에 부응하는 임대 공장
구역이 별도로 있습니다.   

* 차우선공단

위치: 하남성 푸리시에 있
습니다.  국도 1A호선와 남북
철도 노선과의 거리가 1.0km이
며 하노이– 닌빈 고속 도로와의
거리가 4.0km이고 하노이시의
중심과의 거리가 58km이어서
자동차로 노이바이 공항까지1
시간 30분이 소요되며 하이풍
항구까지 2시간이 소요되기 때
문에 매우 편리한 교통의 요충
지로서 공단 이용 최적지로 손
꼽히는 지역입니다.  

면적은 325,7ha 이며 총 투
자자본이 6억4,600만불인 82
개의 프로젝트를 유치하였습니
다.  그 중 35개인 FDI프로젝트
는 총투자 자본이 2억0,800만
불입니다 (26개의 한국 프로젝
트와 나머지 일본, 대만, 네덜란
드, 호주 등의 프로젝트가 포함
됨).  2020년까지 42ha의 면적
을 더 확장하여 이 공단의 총멱
적은 377 ha 가 될 예정입니다.

* 화막공단

위치: 하남성 쥐띠엔현 화
막읍에 있습니다.  국도 38호
선와 접근하여 까우지에 닌빈
고속도로와의 거리가 6km입
니다.

총면적은 131ha입니다.
현재 공단에 시공 중인 인프
라가 거의 완성단계에 있습니
다.  현재까지 1억7,200만불
의 총투자 자본의 24개의 프
로젝트를 유치했습니다.  그
중 FDI 프로젝트는 17개로 1
억966만불을 투자 하였습니
다 (9개의 한국 프로젝트와 일
본의 프로젝트가 포함됨).  공
단의 북쪽 방향으로 2020년
까지 72ha의 면적을 확장하여
이 공단의 총면적은 203 ha
가 될 것입니다.

* 구획되어 인프라에 투자를 준비하는
각 공단들 

- 타이하 공단: 300ha의 면적입니다.
하노이-닌빈과 하노이- 하이풍 고속도로
간의 연결거리 축을 유지하는 위치에 있
습니다. 리냔현에 속한 타이하다리와 홍
하다리 간의 교차점 지역에 속하는 지역
입니다.  까우지에 닌빈 고속 도로와의 거
리가12km이며, 노이바이 공항과의 거리
가 90km, 하이풍 항구와의 거리가  80km
입니다. 

- 타인리엠 공단: 200ha의 면적입니
다.  국도 1A호선과 타인리엠현에 속한
푸리시의 환상 도로 옆에 위치합니다.  노
이바이 국제공항과의 거리가 80km, 하이
풍 항구와의 거리가  90km 입니다.

Diện tích 300ha, nằm liền kề
với khu công nghiệp Đồng Văn I,
II. Đây là khu công nghiệp hỗ trợ
với các chính sách ưu đãi đặc
biệt được Chính phủ Việt Nam
phê duyệt. Đến nay dã cơ bản
đầu tư xong hạ tầng 131ha. Đến
năm 2020 hoàn thành toàn bộ hạ
tầng 300ha phía Tây đường cao
tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và mở
rộng thêm khoảng 223ha về phía
Đông đường Cao tốc, nâng tổng
diện tích lên 523ha.

Hệ thống hạ tầng (giao thông,
cấp điện, nước, xử lý nước thải,
…) trong khu công nghiệp được
đầu tư đồng bộ, hiện đại rất
thuận tiện, nằm cạnh đường cao
tốc Bắc - Nam và cảng ICD.

Đặc biệt có khu vực nhà
xưởng cho thuê đáp ứng các
nhu cầu về diện tích nhà xưởng
cho nhà đầu tư là các doanh
nghiệp nhỏ.

caùc khU 
cOânG nGhIeÄp 
ñaõ ñöôÏc
qUy hOaÏch,
chUaån bò ñaÀU tö
haÏ taÀnG

caùc khU cOânG nGhIeÄp cUÛa tænh/      공 단

KHU CôNG NGHIệp Hỗ
TrỢ ĐồNG VăN III

KHU CôNG NGHIệp ĐồNG VăN I, II KHU CôNG NGHIệp
CHâU SơN

KHU CôNG NGHIệp 
HoÀ MạC

KHU CôNG NGHIệp
ĐồNG VăN IV



phaùt trIeån nOânG nGhIeÄp
cOânG nGheÄ caO

[ ĐIềU KIệN Tự NHIêN:
- Diện tích đất quy hoạch phát triển nông nghiệp: 54.409 ha;
Trong đó:
      + Đất SX nông nghiệp: 42.790 ha;
      + Đất nuôi trồng thủy sản: 4.873 ha;
      + Đất rừng: 6.252 ha;
      + Đất nông nghiệp khác: 494 ha.
- Diện tích đất phi nông nghiệp (CN, XD, đất khác): 28.040 ha.
- Đất dự trữ phát triển (đất chưa quy hoạch): 3.746 ha.
[ KHí HậU, THỦy VăN: 
+ Số giờ chiếu sáng trung bình trong năm 4.000 giờ;
+ Nhiệt độ trung bình 23-24oC; 
+ Lượng mưa trung bình năm 1.600-1700mm; 
+ Độ ẩm tương đối trung bình hàng năm là 85%; 
+ Nguồn nước mặt, nước ngầm dồi dào, phong phú được

cung cấp từ hệ thống sông Hồng, sông Đáy, sông Châu,
sông Sắt và một số hồ đập.

[ ĐẤT ĐAI: 
+ Địa hình đồng bằng chiếm diện tích lớn, tích tụ thuận lợi.
+ Đất nông nghiệp chủ yếu là đất phù sa bãi bồi ven sông

có các yếu tố thổ nhưỡng phù hợp với nhiều loại cây nông
nghiệp: Trồng rau, củ, quả, lúa, hoa…

고기술농업개발  

[ 자연조건:

- 농업개발 계획용 토지면적: 54,409
ha;

그 중에:

+ 농업생산 토지: 42,790 ha;

+ 수산물 재배 토지: 4,873 ha;

+ 산림 토지: 6,252 ha;

+ 기타 농업 토지: 494 ha.

- 비농업 토지면적 (공업, 건설, 기타 토
지): 28,040 ha.

- 개발용 예비 토지 (계획이 없는 토지):
3.746 ha.

[ 기후, 물: 

+ 1년당 평균 일조 시간: 4,000 시간;

+ 평균 온도: 23-24oC; 

+ 1년간 강수량: 1.600-1700mm; 

+ 매년 평균 상대 습도:  85%; 

+ 지상수, 지하수는 풍부하고 홍 (Hong)
강, 다이 (Day)강, 초우 (Chau)강, 쌋 (Sat)
강 및 몇 가지 호수로 부터 공급되고 있습
니다.  

[ 토지: 

+ 평지 지형이 큰 면적을 차지합니다.  

+ 농업토지는 주로 강변의 충적토이고,
토양요소가 야채, 과일, 수도작, 꽃 등의 농
업과 나무재배에 적합합니다.  

[ 재배:

- 수도작: 생산량410,000톤/년  ; 

- 옥수수: 생산량40,000톤/년  ;

- 대두: 생산량 7,000톤/년  ;

- 토마토: 생산량 10,000톤/년  ;

- 오이: 생산량 30,000톤/년  ;

- 동아, 호박: 생산량 32-35,000톤/년  .

상기 제품은 하남성 및 하노이 시에서 소비되
고, 토마토, 오이, 쌀 등 몇 가지 제품은 해외로
수출도 하고 있습니다.  

[ 축산:

- 가금: 5,000,000마리;

- 돼지: 450,000마리 이상;

- 소, 물소: 30,000마리.

매년 성의 축산분야는 돼지고기 55,000톤을
생산하고 성 외, 주로 하노이 시의 시장에 생산
량의 50%를 공급하고 있습니다.  

젖소 축산: 현재까지 지방 전체에 젖소는
2000마리 이상이 있습니다.  성의 젖소 축산은
우선적으로 개발되고 있으며 2020년 말까지 젖
소  15,000마 리 , 우 유 생 산 량 이  1년 간
45,000,000리터에 도달하는  목표를 세웠습니
다.  하남성에는 DUTCH LADY, NUTIFooD의
우유 가공공장이 있고 우유 가공공장 건설에 투
자를 유치하고 있습니다.  

[ TrồNG TrọT:
- Cây lúa: Sản lượng 410.000 tấn/năm; 

- Cây ngô: Sản lượng 40.000 tấn/năm;

- Đậu tương: Sản lượng 7.000 tấn/năm;

- Cà chua : Sản lượng 10.000 tấn/năm;

- Dưa chuột: Sản lượng 30.000 tấn/năm;

- Bí xanh, bí đỏ: Sản lượng 32-35.000 tấn/năm.

Các sản phẩm trên ngoài đáp ứng tiêu thụ
trong tỉnh và thành phố Hà Nội, đã xuất một số
sản phẩm ra nước ngoài như: cà chua, dưa
chuột, gạo…

[ CHăN NUôI:

- Đàn gia cầm gần 5 triệu con;

- Đàn lợn đạt trên 450 nghìn con;

- Đàn trâu bò 30 nghìn con.

Mỗi năm ngành chăn nuôi của tỉnh sản xuất
trên 55 nghìn tấn thịt lợn, 50% sản lượng cung
ứng cho thị trường ngoài tỉnh chủ yếu là thành
phố Hà Nội.

Chăn nuôi bò sữa: Đến nay toàn tỉnh có trên
2.000 con bò sữa. Chăn nuôi bò sữa của tỉnh
đang được ưu tiên phát triển, với mục tiêu phấn
đấu đến cuối năm 2020 sẽ đạt 15.000 con bò
sữa với sản lượng 45 triệu lít sữa/năm. Trên địa
bàn tỉnh hiện có các nhà máy chế biến sữa
Dutch Lady và Nutifood, đang thu hút các nhà
đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sữa.

농업개발을 위한 편리한 조건  

주로 농업 제품:
CÁC ĐIềU KIệN THUậN lỢI ĐỂ pHÁT TrIỂN
NôNG NGHIệp

CÁC SảN pHẩM NôNG NGHIệp
CHỦ yẾU:



[ TrồNG TrọT:
Tỉnh Hà Nam ưu tiên kêu gọi các doanh

nghiệp trong và ngoài nước đầu tư phát triển
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, để sản
xuất các sản phẩm rau, củ, quả, lúa, hoa màu,
cây dược liệu gắn với chế biến.

- Các khu nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao: Quy hoạch 03 khu nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao tại 02 vùng nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Lý
Nhân và Bình Lục với tổng diện tích mặt bằng
quy hoạch cho 03 khu là 480ha.

- Các vùng sản xuất rau, củ, quả tại các xã
ven sông Châu Giang thuộc các huyện Duy
Tiên, Lý Nhân, Bình Lục và thành phố Phủ Lý
với diện tích trên 1.100ha.

- Vùng trồng lúa: 30.000ha tại khắp các địa
bàn trong tỉnh.

- Vùng trồng các cây dược liệu và hoa màu
khác: gần 10.000ha.

[ CHăN NUôI:
- Bò sữa, bò thịt, bò sinh sản: Tâp trung tại

các xã ven sông Hồng, sông Đáy thuộc huyện
Duy Tiên, Lý Nhân, Kim Bảng và Thanh Liêm.

- Chăn nuôi Lợn: Tập trung tại các xã thuộc
huyện Bình Lục, Thanh Liêm và Lý Nhân.

* Hiện nay tại Hà Nam đã thu hút được các
nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án
nông nghiệp công nghệ cao như Tập đoàn
VinGroup, Tổng công ty giống cây trồng Trung
ương, Công ty An Phú Hưng và một số doanh
nghiệp Nhật Bản,...

[ 재배:

하남성은 국ㆍ내외의 기업들이 하이테크를 응용하여 농업
에 투자하고 개발하여 야채, 과일, 수도작, 농작물, 약초의 제
품을 생산 가공하는 투자를 우선적으로 유치하고 있습니다.    

- 하이테크 응용 농업구역: 3개의 하이테크 응용 농업구역
은 리냔 (Ly Nhan ), 빈룩 (Binh Luc)현의 하이테크 응용 농
업 지역에서 계획되고 있으며 총면적이 480ha에 달합니다.  

- 야채, 과일 생산구역은 초우장 (CHAU gIANg)강 주변
에 있는 쥐띠엔 (DUY TIEN), 리냔 (LY NHAN), 빈룩 (BINH
LUC) 현 및 푸리 (PHU LY)시에 위치하고 면적은 1,100ha
이상이 있습니다.  

- 수도작 재배구역: 성의 전 지역에 위치하고 있으며 면적
은 30,000ha입니다.  

- 약초 나무 및 기타 농작물 재배 구역: 10,000ha미만.

[ 축산:

- 젖소, 육우, 종우: 홍 (HoNg)강, 다이 (DAY)강 주변에
쥐띠엔 (Duy Tien), 리냔 (Ly Nhan), 김방 (Kim Bang), 타인
리엠 (Thanh Liem)현에 집중되어 있습니다.  

- 돼지 축산: 빈룩 (Binh Luc), 타인 리엠 (Thanh Liem),
리냔 (Ly Nhan)현에 집중되어 있습니다.

* 하남성은 근래 빈그룹, 안푸훙 합자회사, 비나 종자회사
와 여러 일본기업의 하이테크를 적용하는 농업 프로젝트를
유치하였습니다

QUy HoạCH SảN xUẤT pHÁT
TrIỂN NôNG NGHIệp ứNG
dụNG CôNG NGHệ CAo

고기술을 응용하는 농업 생산, 발전에 대한 계획 lónh VöÏc öU tIeân môøI GOÏI ñaÀU tö              
투자 호소 분야

lĩNH VựC SảN xUẤT CôNG NGHIệp

Tỉnh Hà Nam ưu tiên thu hút các dự án đầu tư
không gây ảnh hưởng xấu tới môi trường, có công
nghệ tiên tiến, đảm bảo hiệu quả đầu tư, trong đó chú
trọng các ngành:

+ Ngành cơ khí chế tạo, lắp ráp, ô tô, xe máy
+ Ngành điện, điện tử, viễn thông, công nghệ thông

tin
+ Ngành công nghiệp phụ trợ, vật liêu mới
+ Ngành chế biến, bảo quản nông sản, thực phẩm,

đồ uống, sữa

* lĩNH VựC ĐẦU TƯ xây dựNG VÀ KINH
doANH Hạ TẦNG KHU CôNG NGHIệp

Tỉnh Hà Nam mong muốn thu hút các doanh nghiệp
có kinh nghiệm, tiềm lực tài chính trong và ngoài nước
đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng các khu công
nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
như: 

+ Mở rộng Khu công nghiệp Đồng Văn III - huyện
Duy Tiên, quy mô lên 800ha;

+ Khu công nghiệp Thanh Liêm - huyện Thanh liêm,
quy mô 200ha;

+ Khu công nghiệp Thái Hà - huyện Lý Nhân, quy
mô 300ha;

+ Đầu tư xây dựng cảng thông quan nội địa (ICD);
+ Đầu tư các nhà máy cung cấp nước sạch, xử lý

chất thải rắn, xử lý nước thải tập trung cho các khu
công nghiệp, đô thị.

* 산업 생산

하남성은 환경을 해치지 않는 선진 기술
로 투자 효과를 보장한 투자 프로젝트를
우선적으로 유치하고 있습니다.

그 중 다음과 같은 분야에 관심을 가지
고 있습니다.

+ 자동차, 오토바이, 조립, 기계업

+ 전기, 전자, 정보 통신 분야

+ 보조 산업, 신규 재료업

+ 식품, 농산물, 음료수, 우유의 제조
산업

* 공단 인프라 공사 투자

하남성의 공단은 여러 가지 인프라를 현
실에 맞추어 구축하였고 외국 투자 자본을
유치하여 양국의 이익에 맞도록 실천한 경
험을 가지고 있기 대문에 국내외에 투자자
들의 잠재력을 최고도로 상승시킬 수 있으
며 최고의 재정 등 모든 분야에서 잠재력
이 있기 때문에 하남성에서 공단 이용에
따르는 산업 클러스터의 인프라를 구축할
수 있습니다.

+ 쥐띠엔현의 동반III 공단의 규모 확대
: 800ha까지

+ 타인리엠현의 타인리엠 공단의 규모:
200ha

+ 리냔현의 타이하 공단의 규모: 300ha

+ 내륙 컨테이너기지 공사 투자 (ICD)

+ 정수, 쓰레기 처리, 폐수 처리 시설
투자



* 하이테크 응용 농업 생산 가공 

- 청결한 야채 과일을 재배하고
가공하여 대형 슈퍼마켓에 공급하
고 해외로 수출하고 있습니다.  

- 돼지, 젖소, 일반 소, 가금류 등
집중적 축산구역 및 돼지고기 소고
기로 제조된 제품을 가공하는 구역
에 투자자를 유치하고 있습니다.  

- 농업 연구 및 개발분야 (R &
D).

* 보건, 교육, 인적자원 양성

하남성은 남까오(Nam Cao)대
학교와 고급 보건소에 투자를 희망
하고 있으며 아래와 같은 분야에서
우선적으로 투자자 유치를 하고 있
습니다. 

+ 교육의 질이 좋고 국제 기준
에 맞는 직업훈련소, 대학교, 교육
센터, 전문 학교의 공사, 

+ 국내외의 노인 지원센터와 고
급 병원의 공사, 그리고  고급 보건
소에 있는 보조 서비스(약, 약품의
제조, 의료설비, 과학 연구 등.)

* 관광, 서비스, 도시개발

+ 땀축( Tam Chuc) 관광지 공
사 투자: 인프라, 식당, 오락, 땀축
호수의 놀이공원, 수상 스포츠 구
역, 등산구역, 골프장 등 공사.

+ 관광용 인프라 공사 투자: 도
시개발, 고급 리조트, 백화점, 국제
호텔 등.

+ 인민, 근로자, 전문가의 구매,
소비, 숙식, 오락의 수요에 부응하
는 식당(일식, 한식 등의 사업), 백
화점, 소형 슈퍼마켓을 각 공단에
투자유치를 하고 있습니다.

PHỐI CẢNH - CHÙA TAM CHÚC - HÀ NAM

* lĩNH VựC SảN xUẤT, CHẾ bIẾN
NôNG NGHIệp ứNG dụNG CôNG
NGHệ CAo

- Trồng và chế biến các sản phẩm rau,
củ, quả sạch có giá trị gia tăng cao phục vụ
cho các siêu thị lớn và xuất khẩu.

- Đầu tư xây dựng các khu chăn nuôi tập
trung như chăn nuôi lợn sạch, bò sữa, bò
thịt, bò sinh sản, gia cầm và chế biến các
sản phẩm từ thịt lợn, thịt bò,….

- Lĩnh vực nghiên cứu và phát triển
ngành nông nghiệp (R & D).

* lĩNH VựC y TẾ, GIÁo dụC, ĐÀo
Tạo NGUồN NHâN lựC

Tỉnh Hà Nam ưu tiên kêu gọi, thu hút đầu
tư vào Khu Đại học Nam Cao và Khu y tế
chất lượng cao cấp vùng với các lĩnh vực: 

+ Đầu tư xây dựng các cơ sở đào tạo
nghề, các cơ sở giáo dục đại học chất
lượng cao, tiêu chuẩn quốc tế

+ Đầu tư xây dựng các bệnh viện cao
cấp và cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc người
già (dành cho người nước ngoài và trong
nước) và các dịch vụ phụ trợ (sản xuất
thuốc, dược phẩn, thiết bị y tế, nghiên cứu
khoa học,…) trong Khu y tế chất lượng cao

* lĩNH VựC dU lịCH, dịCH Vụ, Đô THị

+ Đầu tư xây dựng khu du lịch Tam Chúc:
hạ tầng, khu dịch vụ ăn uống, khu vui chơi
giải trí lòng hồ Tam Chúc, khu thể thao dưới
nước và leo núi, đầu tư xây dựng sân
golf,...

+ Đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ du
lịch như: khu đô thị, khu nghỉ dưỡng cao
cấp, khu trung tâm thương mại, khách sạn
tiêu chuẩn quốc tế

+ Đầu tư các nhà hàng (kinh doanh đồ
ăn Nhật Bản, Hàn Quốc,…), khách sạn,
khu trung tâm thương mại, siêu thị mini tại
trung tâm các huyện, thành phố, các khu
công nghiệp để phục vụ nhu cầu mua sắm,
tiêu dùng, nghỉ ngơi và giải trí của người
dân, công nhân, chuyên gia làm việc tại các
khu công nghiệp



토지 임대료에 관한 우대

* 동반 III 보조공단에서는 보조산업에 적용되는 특
별 혜택장치를 누릴 수 있습니다.

- 임대기간 70년 까지

- 임대료:부지 임대료율 6,000 vnd/m2/년 정도 적용

- 투자 장려 조치:건설기간(3년 까지)과 완공 후 운
영개시부터 20년 간 면세.

* 기타 공단에서:

- 임대 기간: 최대50년.

- 임대료: 부지임대료율6,000vnd/m2/년정도적용

- 투자장려조치: 건설기간(3년 까지)과 그 후 지역과
투자내용에 따라7년에서15년까지면세:

+투자 격려 특별분야의 항목(하이테크 제품 생산,
하이테크 기술 응용, 보조산업 제품 생산의 프로젝트;
공단의 인프라 건설 및 인프라 구조 사업 등) 에 속한
프로젝트일 경우 공단에 투자할 시 운영일 이후부터 15
년 임대료 면제.

+공단의 투자 격려 분야 항목에 속한 프로젝트일 경
우, 공단에 투자할 시 운영된 날짜 이후 부터 11년간 임
대료 면제.

+기타 공단 내 투자 프로젝트일 경우 공단 내 투자
시 운영일 이후 7년간 임대료 면제.

*하이테크 응용 농업생산 프로젝트

- 임대 기간이 20년이고 만료시 연장할 수 있음. 

- 토지 개조 기간에 임대료가 면제(1년).

- 토지 임대료: 2,500동/ha/년

인프라 임대 우대

* 공업단지:주변의 성보다 저렴한 임대료 적용.동반
III 보조공단에서는 프로젝트 기간 70년에 대한 임대료
가 미화55불/m2을 초과하지 않음.기업이 공장을 임대
할 경우 임대료를 3개월에서 6개월 까지 면제. 공장임
대료는 미화4.5불/m2/월 정도.

*하이테크 응용 농업 생산지역: 투자한 이후에 프로
젝트내의 인프라 공사비용의 일부를 현금으로 지원한다
.  최대 지원액은 50억동/프로젝트이다. (2013.12.19일
부로 정부의 제210/2013/NĐ-CP호 의정서에 의거함).

ƯU ĐãI Về TIềN THUê ĐẤT

* Tại Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III: Được
hưởng các ưu đãi đặc biệt đối với lĩnh vực công nghiệp
hỗ trợ:

- Thời gian thuê đất kéo dài đến 70 năm.

- Giá thuê đất: Đơn giá thuê đất thô khoảng 6.000
đồng/m2/năm.

- Ưu đãi: Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng
cơ bản (tối đa là 03 năm) và 20 năm tiếp theo kể từ
ngày hoàn thành xây dựng đưa dự án vào hoạt động.

* Tại các khu công nghiệp khác:

- Thời gian thuê đất: Tối đa là 50 năm.

- Giá thuê đất: Đơn giá thuê đất thô khoảng 6.000
đồng/m2/năm.

- Ưu đãi: Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng
cơ bản (tối đa là 03 năm) và tiếp tục được miễn từ 7-
15 năm tiếp theo tùy lĩnh vực, địa bàn đầu tư, cụ thể:

+ Đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt
khuyến khích đầu tư (như dự án sản xuất sản phẩm
công nghệ cao; ứng dụng công nghệ cao; sản xuất sản
phẩm công nghiệp hỗ trợ;Xây dựng, kinh doanh kết
cấu hạ tầng khu công nghiệp,…) đầu tư vào địa bàn
các khu công nghiệp: Được miễn 15 năm, kể từ ngày
hoàn thành dự án đi vào hoạt động.

+ Đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến
khích đầu tư đầu tư vào địa bàn các khu công nghiệp:
Được miễn 11 năm, kể từ ngày hoàn thành dự án đi
vào hoạt động.

+ Đối với các dự án đầu tư khác đầu tư vào khu
công nghiệp: Được miễn 7 năm, kể từ ngày hoàn
thành dự án đi vào hoạt động.

* Tại các dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao:

- Thời gian thuê đất là 20 năm và tiếp tục gia hạn
khi hết thời gian.

- Miễn tiền thuê đất trong thời gian cải tạo đất (01
năm).

- Giá thuê đất khoảng: 29.000.000 đồng/ha/năm.

Về ƯU ĐãI THUê Hạ TẦNG:

* Tại các Khu công nghiệp: Áp dụng giá thuê cạnh
tranh nhất so với các tỉnh lân cận. Tại Khu công nghiệp
hỗ trợ Đồng Văn III giá thuê hạ tầng không quá
55USD/m2 đối với dự án 70 năm; nếu doanh nghiệp
thuê nhà xưởng được miễn tiền thuê nhà xưởng cho
các doanh nghiệp từ 03 đến 06 tháng, giá thuê nhà
xưởng là 4,5 USD/m2/tháng.

* Tại các khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao: Hỗ trợ bằng tiền (sau đầu tư) một phần các
chi phí làm hạ tầng trong hàng rào dự án. Mức hỗ trợ
tối đa là 05 tỷ đồng/dự án (Theo Nghị định
210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ).

cô cheá chính saùch / 정책

세무 정책

* 법인세: 

-하이테크 응용 프로젝트, 하이테크 제품 생산 프로젝
트, 보조산업 프로젝트, 하이테크 응용 농업 생산 프로젝
트: 15년간   10% 세율이 적용되나  그 중 첫 4년은 면세
되고 다음 9년은 5% 세율이 적용되며 나머지 2년은 10%
가 적용된다.

- 빈룩현, 타인리엠현, 리냔현에서의 투자 프로젝트:
10년간  17% 세율이 적용되나 첫2년은 면세되고 다음 4
년은 17% 세율의 50% 가 감소 되며 나머지 4년은 17%
세율이 적용된다.

*관세: 수입세, 수출세:

관세 (수입세, 수출세)는 다음과 같은 경우에서 면제될
것이다.

+ 외국 기업의 발주에 따른 제조용 수입 물품은 수입세
가 면제된다(베트남 법률에 따라 제조 계약서의 해지 이후
에 베트남 내에서 소멸이 승인된 외국 기업의 발주에 따른
제조용 수입 물품을 포함함).  또한 외국 기업에 납품할 때
수출세가 면제된다.  베트남 기업의 발주에 따른 제조용 해
외 수출 물품은 수출세가 면제되어 다시 수입될 시 계약서
에 따른 제조용 해외 수출 물품의 가치분에 따라 수입세가
면제된다.

+ 투자 우대를 받는 영역이나 지역에 투자되는 프로
젝트 및 공적개발원조(oDA)자금으로 투자되는 프로젝
트의 고정자산을 구축하기 위한 수입 물품은 수입세가 면
제된다.  구체적으로 국내에서 생산되지 않는 생산라인
전용 설비, 장비와 운송수단; 24인승이상의 자동차를 포
함하는 근로자 운송수단 및 수로운송 수단 등이 있다.

Về ƯU ĐãI THUẾ

* THUẾ THU NHập doANH NGHIệp:

- Đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án sản xuất
sản phẩm công nghệ cao, dự án công nghiệp hỗ trợ, dự
án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Áp
dụng thuế suất ưu đãi 10% trong vòng 15 năm; Miễn thuế
04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.

- Các dự án khác đầu tư vào khu công nghiệp, dự án
đầu tư vào địa bàn các huyện Thanh Liêm, Lý Nhân và
Bình Lục: Áp dụng thuế suất ưu đãi 17% trong vòng 10
năm; Miễn thuế 02 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong
04 năm tiếp theo.

* THUẾ xUẤT KHẩU, THUẾ NHập KHẩU: 

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được miễn trong các
trường hợp sau:

+ Hàng hoá nhập khẩu để gia công cho phía nước ngoài
được miễn thuế nhập khẩu (bao gồm cả hàng hóa nhập
khẩu để gia công cho phía nước ngoài được phép tiêu hủy
tại Việt Nam theo quy định của pháp luật sau khi thanh lý,
thanh khoản hợp đồng gia công) và khi xuất trả sản phẩm
cho phía nước ngoài được miễn thuế xuất khẩu. Hàng hóa
xuất khẩu ra nước ngoài để gia công cho phía Việt Nam
được miễn thuế xuất khẩu, khi nhập khẩu trở lại được
miễn thuế nhập khẩu trên phần giá trị của hàng hóa xuất
khẩu ra nước ngoài để gia công theo hợp đồng.

+ Hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự
án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn
được ưu đãi đầu tư, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ
phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu,
như: Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng
trong dây chuyền công nghệ trong nước chưa sản xuất
được; phương tiện đưa đón công nhân gồm ôtô từ 24 chỗ
ngồi trở lên và phương tiện thuỷ,...

+ Giống cây trồng, vật nuôi được phép nhập khẩu để
thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm
nghiệp, ngư nghiệp.



Cung cấp đủ điện 24/24 giờ cho các doanh
nghiệp.

Đảm bảo hạ tầng và cung cấp các dịch vụ thiết
yếu tới chân hàng rào doanh nghiệp gồm: cấp
điện, cấp nước, viễn thông, thu gom và xử lý
nước thải, chất thải cho các doanh nghiệp.

Giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, trong
đó, thời gian cấp Giấy chứng nhận đầu tư
không quá 3 ngày, thực hiện các thủ tục hành
chính, thủ tục thuế điện tử thuận lợi, chính xác.

Hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lao động và cung
cấp nguồn lao động có kỹ thuật và ý thức tổ
chức kỷ luật.

Giao đất sạch không thu tiền để các doanh
nghiệp xây dựng nhà ở cho công nhân; đáp
ứng nhu cầu về dịch vụ, hạ tầng xã hội, vui chơi
giải trí.

Hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp
khi có nhu cầu mở rộng sản xuất, thay đổi
phương án sản xuất kinh doanh, điều chỉnh
Giấy chứng nhận đầu tư.

Hải quan phục vụ Khu công nghiệp, thực hiện
thủ tục hải quan điện tử nhanh gọn.

Đảm bảo an ninh trật tự ngoài hàng rào doanh
nghiệp, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài
sản cho người lao động làm việc tại các doanh
nghiệp.

Đảm bảo không có đình công, bãi công.

Thành lập đường dây nóng của Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh, Trung tâm hỗ trợ doanh
nghiệp Hàn Quốc (Korea Desk) để tiếp nhận
thông tin và giải quyết ngay các kiến nghị từ
phía các doanh nghiệp.

기업에게  24/24 시간 전기를 공급한다.

기업의 공장까지 전기, 급수, 정보통
신, 쓰레기와 폐수 수집등  필요한 서
비스와 시설을 보장한다.

행정 절차를  빠르게 처리해준다.  투
자 허가서 발급 시간이  3일 초과하
지 않고 편리하고 정확한 전자 세무
절차를 제공한다. 

기술과 규율을 가진 근로자를 제공하
고 교육을 지원한다.

근로자의 숙소 건설을 위한 토지를
무상으로 제공하며 직원들에게 수준
높은 의료, 보안, 오락시설 등을 제공
한다.  

생산 확장이나 사업 변경 혹은 투자
허가서 개정등의 경우  기업을 최대
한 지원해준다.

세관은 공단을 지원하고 전자 통관
절차를 빠르게 진행한다. 

투자기업의 자본과 재산 및 파견 직
원에 대한 최대 안전을 보장한다.

파업이 없을 것을 보장한다.

성 인민 위원회장, 성의 의회장 및 한
국기업 지원센터 (Korea Desk)의 상
담전화를 설립하여 기업으로부터 제
안, 문제를 접수하여 해결한다.

+ Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để
sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và
phát triển công nghệ, bao gồm: Máy móc, thiết bị, phụ tùng,
vật tư, phương tiện vận tải trong nước chưa sản xuất được,
công nghệ trong nước chưa tạo ra được; tài liệu, sách báo,
tạp chí khoa học và các nguồn tin điện tử về khoa học và
công nghệ.

+ Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất
được nhập khẩu để sản xuất của các dự án đầu tư vào lĩnh
vực đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn có điều kiện kinh
tế - xã hội đặc biệt khó khăn (trừ các dự án sản xuất, lắp
ráp ôtô, xe máy, điều hòa, máy sưởi điện, tủ lạnh, máy giặt,
quạt điện, máy rửa bát đĩa, đầu đĩa, dàn âm thanh, bàn là
điện, ấm đun nước, máy sấy khô tóc, làm khô tay và những
mặt hàng khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ)
được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm, kể từ
ngày bắt đầu sản xuất.

+ Hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi
thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu
từ nước ngoài khi nhập khẩu vào thị trường trong nước
được miễn thuế nhập khẩu; trường hợp có sử dụng nguyên
liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài thì khi nhập khẩu
vào thị trường trong nước chỉ phải nộp thuế nhập khẩu trên
phần nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu cấu thành trong hàng
hóa đó.

* Về CHíNH SÁCH Hỗ TrỢ ĐÀo Tạo VÀ TUyỂN
dụNG lAo ĐộNG 

- Tỉnh Hà Nam hỗ trợ đào tạo và cung cấp nguồn nhân
lực có tay nghề cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn
tỉnh.

- Hỗ trợ trực tiếp cho các cơ sở đào tạo nghề và theo đề
án đào tạo nghề của tỉnh.

- Hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo nghề cho lao động:
1.000.000 đồng/lao động.

- Hỗ trợ miễn phí tuyển dụng lao động cho doanh nghiệp.

+ 농업 – 임업 – 어업 영역에서의 투자사업
을 수행하기 위해 수입이 허락되는 동식물.

+ 과학 연구와 기술 개발 활동에 직접적으
로 이용되는 수입 물품은 수입세가 면제된다.
국내에서 생산되지 않는 설비, 장비, 부품과 자
재 및 운송수단; 국내에서 제조되지 않는 기술;
과학과 기술에 관한 자료, 책, 신문, 과학 잡지
및 전자 자료 등이 포함된다.

+ 국내에서 생산되지 않음으로 인하여 투자
특별우대를 받는 영역이나 경제 – 사회상황이
열악한 지역의 프로젝트에서 제조되기 위하여
수입되는 원재료, 자재 및 부품은 제조 활동 시
작일로 부터 5년 수입세가 면제된다. (자동차,
오토바이, 에어컨, 냉장고, 세탁기, 선풍기, 식기
세척기, DVD, 음향 시스템, 헤어 드라이기, 핸
드 건조기 및 베트남 총리의 결정에 따른 기타
물품 등의 생산 – 조립 프로젝트 등을 제외함)   

+ 자유무역단지 내에서 가공, 생산, 재활용
되며 수입 원자재 및 부품을 사용하지 않는 제
품은 국내시장으로 수입될 시 수입세가 면제된
다.  단, 수입 원자재 및 부품을 사용할 경우 수
입세가 면제 되지 않는다. 

* 근로자 모집과  교육 지원 정책

- 하남성은 성내 투자 기업에게 잘 교육된 근
로자를 제공하고  근로자의 교육을 지원한다.

- 지방의 교육 프로젝트에 따라 직업훈련소
에 직접 지원한다.

- 근로자 훈련: 기업에게 근로자 1명당 1회
일백만동 지원.  

- 기업에게 근로자 채용서비스를 무료로 지
원한다.

기타 지원: 투자자에 대한  하남

성  정부의  서약 10대  이다.
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CAM KẾT CỦA CHíNH QUyềN TỉNH HÀ NAM 
ĐốI VớI NHÀ ĐẦU TƯ

Hỗ trợ khác: THôNG QUA THựC HIệN NHẤT QUÁN 
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dANH SÁCH MộT Số dự ÁN FdI ĐẦU TƯ VÀo TỉNH HÀ NAM
하남성에 투자하는 FDI프로젝트 리스트  

No. bUSINESS NAME
INVESTTor
CoUNTry

loCATIoN

KorEAN INVESTorS

1 Korea Copper Tech Viet Nam Co., Ltd Korea Dong Van I IZ

2 Dayeon Bi Jou Viet Nam Co., Ltd Korea Dong Van I IZ

3 Hankook Al Tec Vina Co., Ltd Korea Dong Van I IZ

4 KMW Viet Nam Co., Ltd Korea Dong Van I IZ

5 Jungang Industry Viet Nam Co., Ltd Korea Dong Van I IZ

6 Digitel Viet Nam Co., Ltd Korea Dong Van II IZ

7 Anam Electronics Viet Nam Co., Ltd Korea Dong Van II IZ

8 Sam Kyoung Vina Co., Ltd Korea Dong Van II IZ

9 Neov Co., Ltd Korea Dong Van II IZ

10 Ace Antenna Co., Ltd Korea Dong Van II IZ

11 Jaehyun Viet Nam Co., Ltd Korea Dong Van II IZ

12 Dream Plastic Co., Ltd Korea Chau Son IZ

13 Vina Korea Younhap Co., Ltd Korea Chau Son IZ

14 Enex Vina Co., Ltd Korea Chau Son IZ

15 SET Vina Co., Ltd Korea Chau Son IZ

16 Sunlin Electronics Co., Ltd Korea Chau Son IZ

17 JY Plasteel Vina Co., Ltd Korea Chau Son IZ

18 Kangyin Electronic Co., Ltd Korea Chau Son IZ

19 Dream Printing & Package Co., Ltd Korea Chau Son IZ

20 Dasan Vina Co., Ltd Korea Chau Son IZ

21 Finetek Viet Nam Co., Ltd Korea Hoa Mac IZ

22 Keyrin Electronics Viet Nam Co., Ltd Korea Hoa Mac IZ

23 Sebang Chain Vina Co., Ltd Korea Hoa Mac IZ

24 Cu tech Viet Nam Co., Ltd Korea Hoa Mac IZ

25 Dorco Living Vina Co., Ltd Korea Hoa Mac IZ
26 Seoun semi conductor vina Korea Dong Van II IZ

thủ tục đầU tư qUa kOrea desk
KoreA DesK를 통하여 진행하는 절차

Nhà đầu tư đề
nghị cấp Giấy
chứng nhận
đăng ký đầu tư

korea 
desk

UbNd tỉnh chấp
thuận chủ trương
(Sở Kế hoạch và
Đầu tư; Ban QL
các KCN tỉnh)

Trao Giấy chứng
nhận đăng ký
đầu tư cho nhà
đầu tư

시간이  근무일 3일 초과하지 않다

thôøi gian khoâng quaù 03 ngaøy laøm vieäc

è è
è ç

투자자는  투자

허가서 발급 신
청한다

투자자에게  투하

허가서를 발급하
여  전송한다

인민 위원회는

방안을 승인한다

(계획투자청; 

지방의 공단관리

위원회)

korea 
deskè è

è ç



No. bUSINESS NAME       INVESTor
CoUNTry 

loCATIoN

JApANESE INVESTorS 9

26 Sumi Viet Nam Wiring Systems Co., Ltd Japan Dong Van II IZ
27 Kalbas Viet Nam Limited Japan Dong Van II IZ
28 Showa Denko Rare-Earth Viet Nam Co., Ltd Japan Dong Van II IZ
29 Pomme International Co., Ltd Japan Dong Van II IZ
30 Honda Lock Viet Nam Co., Ltd Japan Dong Van II IZ
31 Viet Nam Tachibana Electronics Co., Ltd Japan Dong Van II IZ
32 Eidai Viet Nam Co., Ltd Japan Dong Van II IZ
33 Honda Viet Nam Co., Ltd Japan Dong Van II IZ
34 Shikoku Viet Nam Co., Ltd Japan Dong Van II IZ
35 Yokowo Viet Nam Co., Ltd Japan Dong Van II IZ
36 Arai Viet Nam Co., Ltd Japan Dong Van II IZ
37 Velbon Viet Nam Co., Ltd Japan Dong Van II IZ
38 M.O.TEC Viet Nam Co., Ltd Japan Dong Van II IZ
39 Technomeiji Rubber Viet Nam Co., Ltd Japan Dong Van II IZ
40 Tokai Rubber Hose Viet Nam Co., Ltd Japan Dong Van II IZ
41 T.Rad Viet Nam Co., Ltd Japan Dong Van II IZ
42 Drilube Viet Nam Co., Ltd Japan Dong Van II IZ
43 Kuwayama Viet Nam Co., Ltd Japan Dong Van II IZ
44 Nissho Viet Nam Co., Ltd Japan Dong Van II IZ
45 Nippon Thermostat Viet Nam Co., Ltd Japan Dong Van II IZ
46 Hashima Viet Nam Co., Ltd Japan Dong Van II IZ
47 Viet Nam Byron Holdings Co., Ltd Japan Hoa Mac IZ
48 Nitoku Vietnam Co., Ltd Japan Thi Son - Kim Bang
49 Meitoku Vietnam Co., Ltd Japan Dong Van II IZ

VIETNAMESE INVESTorS
64 Number One Ha Nam Co., Ltd Viet Nam Thanh Liem
65 Nutifood Nutrition Food JSC Viet Nam Thanh Liem
66 Ton Hoa Sen Ha Nam Viet Nam Thanh Liêm
67 Tan A Dai Thanh Ha Nam Viet Nam Kim bảng
68 Vissai Ha Nam  JSC Viet Nam Thanh Liêm
69 Hoa Sen Ha Nam Co., Ltd Viet Nam Thanh Liem
70 Vingroup JSC Viet Nam Phủ Lý
71 Muong Thanh Group Viet Nam Phủ Lý

THE oTHEr INVESTorS
50 Tai Yuen Viet Nam Co, Ltd Taiwan Dong Van II IZ
51 Frieslandcampina Ha Nam Co., Ltd Holland Chau Son IZ
52 Branch of Cargill Viet Nam Co., Ltd in Ha Nam United States Dong Van II IZ
53 Asean Aluminium Co., Ltd Taiwan Chau Son IZ
54 Norfolk  Hatexco JSC Singapore Dong Van I IZ
55 North Asia Printing JSC Singapore Dong Van I IZ
56 China Huafeng Steel and Iron Co., Ltd China Dong Van I IZ
57 Midway Metals Viet Nam Co., Ltd Australia Chau Son IZ
58 Gentherm Vietnam Co., Ltd Germany Dong Van II IZ
59 Greenfeed Vietnam Corporation - Hanam Branch Hongkong Dong Van II IZ
60 Guymarc'h - VCN Co., Ltd - Hanam Branch France Hoa Mac IZ
61 Grace Sun Vietnam Co., Ltd Hongkong Thanh Chau - Phu Ly
62 Fabi Secret Vietnam Co., Ltd China Thanh Ha - Thanh Liem
63 Kim Binh Garments Co., Ltd Hongkong Kim Binh - Phu Ly



* TrUNG TâM  dESK

Địa chỉ liên hệ: Số 15 - đường Trần Phú, phường
Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Điện thoại: +84-351.3589568  Fax: +84-351.3852701

Mr. Chun Sunghun
ĐT: +84-961 162 540 Email: shcemail@gmail.com

Mr. Đinh Ngọc duy
ĐT: +84-913 660 525 Email: ngocduydinh20@gmail.com

* Sở KẾ HoạCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NAM
Địa chỉ liên hệ: Số 15 – đường Trần Phú, phường

Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Điện thoại: +84-351.3852701  Fax: +84-351.3852701

Website: http://hanam.gov.vn/vi-vn/skhdt

* bAN QUảN lý CÁC KCN TỉNH HÀ NAM

Địa chỉ liên hệ: Số 209 - đường Lê Hoàn, phường
Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Điện thoại: +84-351.3857961  Fax: +84-351.3850569

Website: www.izhanam.gov.vn

* KoREA DESK 센터

주소: 하남성, 푸리시, 꽝쭝동, 짠푸거리, 15번지.

연락처: +84-351.3589568     패스: +84-351.3852701

Mr. Chun Sunghun

연락처: +84-961 162 540      이메일: shcemail@gmail.com

Mr. Dinh Ngoc Duy

연락처: +84-913 660 525   이메일: ngocduydinh20@gmail.com

*하남 투자 기획청

주소: 하남성, 푸리시, 꽝쭝동, 짠푸거리, 15번지.

연락처: +84-351.3852701  패스: +84-351.3852701

웹사이트: http://hanam.gov.vn/vi-vn/skhdt

* 하남성  공단 관리 위원회

주소: 하남성, 푸리시, 꽝쭝동, 레환거리, 209 번지.

연락처: +84-351.3857961  Fax: +84-351.3850569

웹사이트: www.izhanam.gov.vn

cô qUan ñaÀU mOáI tIeáp nhaÄn ñaÀU tö / 투자 접수 기관

TỉNH HÀ NAM lUôN SẵN SÀNG HỢp TÁC, ĐồNG HÀNH CùNG QUý Vị 
VÀ MoNG MUốN QUý Vị CHọN HÀ NAM lÀ ĐịA ĐIỂM ĐỂ ĐẦU TƯ.

하남성은 귀빈들과 같이 협력하고 동행하고 싶으며 귀빈들은 하남을    

투자장소로 선택하기를 원한다.  


