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THÔNG TIN CHUNG

� Phânkhu:Cảngbiểnvàkhobãi logistics
� Diện tích:171ha

� Sẵnsàngbàngiao:31.63ha
Tình trạng mặt bằng: đãsẵnsàngbàn giao100%
đầyđủhạ tầng

� Phânkhu: Phi thuếquan

� Diện tích: 210 ha

� Sẵnsàngbàngiao: 0 ha

� Phânkhu:Cảngdầukhívàcácsảnphẩmdầukhí
� Diện tích:31ha
� Sẵnsàngbàngiao:0ha

� Phânkhu:Khucôngnghiệp
� Diện tích:917ha

� Sẵnsàngbàngiao:26.31ha(Giaiđoạn1)
� Giai đoạn 2 dự kiến tháng 6/2020 có thể bàn giao

210hađầyđủhạ tầng



Nội dung

Cập nhật tiến độ dự án

Hoạt động của các Nhà đầu tư

Theo dòng sự kiện

Chính sách pháp luật

Môi trường đầu tư



TIẾN ĐỘ DỰ ÁN TẠI KCN NAM ĐÌNH VŨ
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Cảng Nam Đình Vũ đầu tư giai đoạn 2, tổng công 
suất khai thác năm 2019  bằng 150% năm 2018

Khởi công xây dựng cầu cảng hàng lỏng, dự kiến 
đưa vào hoạt động đầu năm 2021

Một số nhà máy đã đi vào hoạt động

Giai đoạn 2 KCN Nam Đình Vũ hiện đang trong quá trình san lấp 
50% mặt bằng, dự kiến tháng 6/2020 có thể bàn giao 210ha đất 
có hạ tầng cho khách hàng

Giai đoạn 1 KCN đạt tỷ lệ lấp đầy hơn 75%, cơ sở hạ tầng 
đồng bộ, hoàn thiện, tính đến nay đã thu hút được 24 dự án 
nâng tổng số vốn thu hút đầu tư lên 500 triệu USD



TIẾN ĐỘ DỰ ÁN TẠI KCN NAM ĐÌNH VŨ

Quang cảnh công trường xây dựng CFS giai đoạn 2 của Pan Hải An
Quy mô 2 kho CFS diện tích 1ha/kho – đạt kỷ lục kho CFS lớn nhất 
Việt Nam đến thời điểm hiện tại 

Nhà xưởng xây sẵn tại KCN Nam Đình Vũ đã được bàn giao cho 
khách hàng và hiện đi vào hoạt động ổn định
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HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ QUÝ 4/2019

CẢNG NAM ĐÌNH VŨ KHỞI CÔNG GIAI ĐOẠN 2 
Ngày 16/11/2019: Liên doanh đầu tư giữa Gamendept và Tập đoàn Sao Đỏ chính thức khởi công triển khai đầu tư giai đoạn 2 Cảng Nam Đình Vũ. 
Việc đầu tư xây dựng thêm 2 cầu cảng mới không chỉ đóng góp thêm nửa triệu TEU công suất hàng năm cho Cảng Nam Đình Vũ, còn nối dài hệ thống 
cầu tàu của cụm cảng lên gần 1km.
Nằm tại vị trí đắc địa (là cảng đầu tiên tính từ biển Đông vào hệ thống Cảng Hải Phòng), thuộc khu công nghiệp Nam Đình Vũ với cơ sở hạ tầng thuận 
tiện, dự án sở hữu lợi thế cạnh tranh rất lớn trong việc thu hút khách hàng, đặc biệt khi các hãng tàu trên thế giới có xu hướng sử dụng tàu có trọng 
tải lớn hơn.
Dự kiến giai đoạn 2 sẽ được hoàn thành và đưa vào khai thác từ đầu năm 2021.
KCN Nam Đình Vũ vẫn được biết tới là KCN có Cảng biển nội khu duy nhất tại Việt Nam, việc đầu tư mở rộng quy mô Cảng biển chắc chắn sẽ đem 
lại rất nhiều lợi thế cạnh tranh cho KCN Nam Đình Vũ. Đặc biệt khi kinh tế Việt Nam năm 2019 chứng kiến kỷ lục cột mốc xuất nhập khẩu hàng hoá 
của Việt Nam đạt mốc 500 tỷ USD và kế hoạch đề ra năm 2020 tối thiểu đạt 300 tỉ USD. Trong những năm tới, chính sách thúc đẩy xuất nhập khẩu 
của Chính Phủ sẽ tạo nên lợi thế cho hoạt động Cảng biển được mở rộng. Cảng Nam Đình Vũ nói riêng và KCN Nam Đình Vũ nói chung có lẽ sẽ nhộn 
nhịp giao thương hơn bao giờ hết.
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HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ QUÝ 4/2019

CÁC NHÀ ĐẦU TƯ HÀN QUỐC ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Quý 4/2019 vừa qua chứng kiến sự góp mặt đông đảo của các NĐT Hàn Quốc tại KCN Nam Đình Vũ. Kể từ khi 
dự án 100% vốn đầu tư Hàn Quốc của Công ty TNHH Chang Sung Precision Việt Nam được cấp giấy chứng 
nhận đầu tư, các dự án với vốn đầu tư Hàn Quốc liên tiếp được cấp chứng nhận đầu tư tại KCN Nam Đình Vũ. 
Các nhà đầu tư góp mặt trong danh sách này bao gồm: Công ty TNHH Hai One Corp, Công ty TNHH JTS Vina… 
Hiện tại, các NĐT Hàn Quốc đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý, xây dựng.

Thị trường Hàn Quốc được xác định là thị trường trọng điểm của KCN Nam Đình Vũ. Đặc biệt, qua chuyến thăm 
cấp quốc gia của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tháng 11/2019 tới Hàn Quốc đã mở ra một giai đoạn hợp tác 
mới giữa 2 quốc gia: thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao cũng như hợp tác kinh tế, thu hút đầu tư mạnh mẽ. Ở Việt 
Nam, Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất, đứng thứ hai về du lịch, thứ tư về thương mại. Việt 
Nam là đối tác trọng điểm trong chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc, là địa bàn đầu tư và thị trường xuất 
khẩu lớn thứ ba của Hàn Quốc và là đối tác kinh tế lớn nhất của Hàn Quốc trong ASEAN, chiếm hơn 40% tổng 
kim ngạch ASEAN - Hàn Quốc.
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THEO DÒNG SỰ KIỆN QUÝ 4/2019
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20/10 tại thành cổ Lệ Giang - Trung Quốc
Thăm Lệ Giang - Đại Nghiên Cổ Trấn với phong cảnh nên thơ hữu tình, 
được mệnh danh là Venizia của Phương Đông - Thăm "thung lũng huyền 
thoại" Shangrila được nhắc đến trong tác phẩm để đời của Jame Hilton - 
Lost Horizon - Ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp trong suốt hành trình, 
siết chặt tình đồng nghiệp, tình anh em và gửi đến chị em phụ nữ của Tập 
đoàn Sao Đỏ lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày Phụ nữ Việt Nam.
“Đến với nhau là một sự khởi đầu. Giữ được nhau là sự tiến triển. Làm việc 
cùng nhau là sự thành công.” (Henry Ford)



THEO DÒNG SỰ KIỆN QUÝ 4/2019

Đại diện KCN Nam Đình Vũ thường xuyên có những chuyến 
thăm hỏi các đối tác trên lãnh thổ Việt Nam để gắn kết sự hợp 
tác cùng phát triển. Không những duy trì các mối quan hệ với 
các đối tác dịch vụ, tư vấn, KCN Nam Đình Vũ cũng rất tích 
cực tạo mối liên hệ thân thiết với các đối tác hoạt động trực 
tiếp cùng lĩnh vực để trao đổi và học hỏi các kinh nghiệm xây 
dựng và quản lý  của nhau. 

HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC CÙNG CÁC ĐỐI TÁC
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THEO DÒNG SỰ KIỆN QUÝ 4/2019

Cũng trong tháng 11/2019, KCN Nam Đình Vũ vinh dự 
được tiếp đón chuyến thăm của đại diện SK E&C – trực 
thuộc tập đoàn SK – 1 trong 4 Chaebol lớn nhất Hàn Quốc. 
Đại diện SK E&C bày tỏ sự đánh giá cao vị trí đắc địa và lợi 
thế Logistics của KCN Nam Đình Vũ. Đây cũng là chuyến 
thăm đầu tiên của đại diện SK Group đến KCN Nam Đình 
Vũ.
Tại Việt Nam, tập đoàn SK không còn là cái tên xa lạ trong 
giới đầu tư khi một loạt các sự kiện M&A đình đám năm 
2019 có sự góp mặt của SK. Thông qua việc trở thành cổ 
đông lớn của 2 tập đoàn Vingroup và Masan Group, SK đã 
thể hiện chiến lược bài bản và đầu tư lâu dài tại thị trường 
Việt Nam. Dù xuất hiện muộn tại Việt Nam so với các tên 
tuổi lớn khác của Hàn Quốc, nhưng đến nay SK đã rót hơn 
1.5 tỷ USD đầu tư tại Việt Nam và sẽ không ngừng mở 
rộng quy mô và lĩnh vực đầu tư trong thời gian tới.
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THEO DÒNG SỰ KIỆN QUÝ 4/2019

Ngày 26/12/2019, tại khuôn viên Tập đoàn Sao Đỏ, toàn thể CBCNV 
Tập đoàn và hơn 200 đối tác và khách hàng đã có một buổi tối đáng 
nhớ và rực rỡ sắc màu.
Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, tư liệu tổng kết 1 năm hoạt động 
của Tập đoàn Sao Đỏ nói chung và KCN Nam Đình Vũ nói riêng, 
chương trình rút thăm may mắn tri ân khách hàng bằng những phần 
thưởng có giá trị đan xen nhau tạo nên một chương trình đa sắc màu.

Hoà chung không khí nhộn nhịp, tất bật của những ngày cuối năm, 
buổi tiệc tri ân của tập đoàn Sao Đỏ dành tặng cho các đối tác thân 
thiết đã song hành cùng nhau suốt 17 năm qua chính thức khép lại 
hoạt động của 1 năm cũ bằng những kỉ niệm đẹp khó quên.

ĐÊM TIỆC CUỐI NĂM TRI ÂN KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC 
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THEO DÒNG SỰ KIỆN QUÝ 4/2019

Với KCN Nam Đình Vũ, năm 2019 là 
một năm thuận lợi trong việc thu hút 
dòng vốn FDI. Trong năm qua, KCN đã 
thu hút mới 12 dự án đầu tư đăng ký 
mới, nâng tổng số vốn đầu tư thời điểm 
hiện tại gần 500 triệu đô, với tổng số 24 
dự án.
Bên cạnh các thị trường Nhật Bản, 
Trung Quốc, Việt Nam…thị trường Hàn 
Quốc đang hứa hẹn trở thành điểm đến 
trọng điểm của KCN Nam Đình Vũ. 
Hiện tại đã có 3 dự án Hàn Quốc được 
cấp phép hoạt động tại Nam Đình Vũ và 
1 loạt các dự án đang trong quy trình 
thủ tục. Thương hiệu KCN Nam Đình 
Vũ đến nay phủ sóng rất tốt trong cộng 
đồng các doanh nghiệp Hàn Quốc.
Giai đoạn 1 của dự án đã lấp đầy được 
khoảng 75%, dự kiến sẽ lấp đầy 100% 
trong năm 2020.
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THEO DÒNG SỰ KIỆN QUÝ 4/2019

Để hỗ trợ các khách hàng tốt nhất, Quý 4/2019 phía Chủ đầu tư đã khởi công giai đoạn 2 cảng Nam Đình Vũ và cảng hàng 
lỏng để sớm đưa các dự án mở rộng mới đi vào hoạt động, phục vụ tốt nhất quý khách hàng
Trong bài phát biểu của mình, ông Nguyễn Thành Phương – Tổng giám đốc Tập đoàn Sao Đỏ đã nhấn mạnh bên cạnh 
mục tiêu phát triển kinh tế, Sao Đỏ cũng rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện tại địa phương và trong thời gian 
sắp tới, Sao Đỏ hi vọng được đồng hành cùng các đối tác và khách hàng trong các chương trình vì cộng đồng ý nghĩa và 
thiết thực để chung tay xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn với phương châm “ Không ai bị bỏ lại phía sau”

Đêm tiệc kết thúc, cũng chính là lúc chúng ta cùng đón những khoảnh khắc năm mới đến gần. Xin thay mặt cho Ban biên 
tập KCN Nam Đình Vũ – Tập đoàn Sao Đỏ, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các đối tác khách hàng, tập 
thể CBCNV Tập đoàn Sao Đỏ.
Chúc cho KCN Nam Đình Vũ ngày càng được biết đến nhiều hơn và định vị thương hiệu trở thành một điểm đến chất lượng 
với các nhà đầu tư trong và ngoài nước!
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CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

1. Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định 
về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:

 1. Thời điểm bắt buộc đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử: Từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải 
đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử. (Khoản 3 Điều 26)
2. Thông tư cũng quy định về cách xử lý khi hóa đơn điện tử có sai sót:
a) Đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế: Điều 11
b) Đối với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế: Điều 17.
3. Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với các trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, cung cấp điện nước, dịch vụ viễn thông,... được quy định chi tiết 
tại Điều 4 của Thông tư
Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định về: nội dung hóa đơn điện tử, định dạng hóa đơn điện tử, cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, quản lý sử dụng hóa đơn 
điện tử, xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử và tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.
Thông tư này có hiệu lực từ 14/11/2019 
Link: 
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-68-2019-TT-BTC-huong-dan-thuc-hien-Nghi-dinh-119-2018-ND-CP-ve-hoa-don-dien-tu-40514
1.aspx

2. Nghị định 90/2019/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động:
 
Trong Nghị định này, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động sẽ tăng lên. Theo đó, đối với người lao 
động làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn quận Hải An (Vùng I), mức lương tối thiểu vùng sẽ là 4,420,000 VNĐ (mức lương tối thiểu vùng hiện 
tại là 4,180,000 VNĐ).
 
Nghị định này thay thế cho Nghị định 157/2018/NĐ-CP và có hiệu lực từ 01/01/2020
Link: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-90-2019-ND-CP-muc-luong-toi-thieu-vung-418807.aspx
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CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

3. Thông tư Số 07/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2016/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng 
trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng:
 
Thông tư này có các nội dung chính:
-      Sửa đổi một số khái niệm về công trình xây dựng
-      Ban hành mới bảng phân cấp công trình xây dựng
 
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020. 
Link: 
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-07-2019-TT-BXD-sua-doi-Thong-tu-03-2016-TT-BXD-phan-cap-cong-trinh-xay-dung-427960.a
spx?ac=emails

4. Nghị định  91/2019/NĐ-CP ban hành ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai có hiệu lực từ 
ngày 05/01/2020. Theo đó, chậm làm sổ đỏ, chủ đầu tư có thể sẽ bị phạt đến 1 tỷ đồng.
Nghị định nêu rõ, tổ chức thực hiện dự án kinh doanh bất động sản không nộp hồ sơ để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người mua, thuê mua nhà, công 
trình xây dựng, người nhận chuyển quyền sử dụng đất hoặc không cung cấp, cung cấp không đủ giấy tờ cho người mua, thuê mua thì có những mức xử phạt 
sau:

Link: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/Nghi-dinh-91-2019-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-dat-dai-379364.aspx

Dưới 30 căn hộ, công trình, thửa đất

Từ sau 5 – 6 tháng

Từ trên 6 – 9 tháng

Từ trên 9 – 12 tháng

Từ 12 tháng trở lên

10-30 triệu đồng

30-50 triệu đồng

50-100 triệu đồng

100-300 triệu đồng

30-50 triệu đồng

50-100 triệu đồng

100-300 triệu đồng

300-500 triệu đồng

50-100 triệu đồng

100-300 triệu đồng

300-500 triệu đồng

500triệu-1 tỷ đồng

Từ 30 đến dưới 100 căn hộ, công
trình, thửa đất

Từ 100 căn hộ, công trình, thửa đất
trở lên
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MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ

CHUYẾN THĂM HÀN QUỐC CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC

Chuyến công tác “3 trong 1” diễn ra từ ngày 24 – 28/11 tại Hàn Quốc, Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có lịch hoạt động rất phong phú, gồm cả song 
phương và đa phương, mở ra chương mới cho quan hệ Việt Nam – Hàn 
Quốc với văn kiện hợp tác được ký kết trị giá hàng tỷ USD, góp phần mở 
rộng hợp tác đa dạng ASEAN – Hàn Quốc và hướng tới tầm cao mới.

Trong chuyến thăm này, Thủ tướng đã có các cuộc toạ đàm, tiếp cận các 
tập đoàn kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc trong các lĩnh vực: công nghiệp, 
tài chính, xây dựng và tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Hàn 
Quốc. Thủ tướng đã chứng kiến hai bên trao các biên bản ghi nhớ hợp tác, 
giấy chứng nhận đầu tư với 33 dự án có tổng số vốn gần 20 tỷ USD. Trước 
hơn 700 doanh nghiệp dự Diễn đàn, Thủ tướng mong muốn rằng nếu Hàn 
Quốc có “kỳ tích sông Hàn” vĩ đại thì “các nhà đầu tư Hàn Quốc sẽ có một 
kỳ tích mới trong quan hệ hợp tác với Việt Nam”.

Thủ tướng cũng bày tỏ ít có doanh nhân nước nào lợi thế bằng các nhà đầu 
tư Hàn Quốc về sự tương đông văn hoá, sự đồng cảm của người Việt Nam 
đối với Hàn Quốc. Việt Nam sẽ hợp tác với các bạn Hàn Quốc, phát huy 
những thế mạnh về văn hoá để đầu tư kinh doanh thành công, và trở nên 
giàu có hơn tại Việt Nam như Samsung, LG, Huyndai, KIA, Lotte…
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MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ

XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM ĐẠT MỨC 500 TỶ USD NĂM 2019

Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2019 đạt trên 516 tỷ USD, tăng 7,6% so với năm ngoái. Đây là lần đầu tiên kim ngạch xuất 
nhập khẩu Việt Nam vượt trên 500 tỷ USD.

Theo Tổng cục Hải quan, trong những năm qua, hoạt động XNK của 
Việt Nam đã có bước tiến mạnh mẽ. Tổng trị giá XNK hàng hóa trong 
gần 20 năm (giai đoạn 2000 - 2019) của Việt Nam đã đạt 3.995 tỷ USD. 
Trong đó, chỉ tính riêng 5 năm từ năm 2015 đến năm 2019, XNK của 
Việt Nam đạt 2.106 tỷ USD, đồng thời cao hơn XNK của cả 15 năm về 
trước cộng lại (giai đoạn 2000 - 2014).

Thời gian qua, Việt Nam cũng liên tiếp đạt được các mốc kỷ lục XNK 
hàng hoá. Nhờ đó, thứ hạng về XNK của Việt Nam (theo công bố xếp 
hạng của WTO) trên thế giới đã tăng lên rõ rệt. Cụ thể,năm 2006 Việt 
Nam xếp hạng thứ 50 trên thế giới về xuất khẩu và xếp thứ 44 về nhập 
khẩu. Đến năm 2018, Việt Nam xếp thứ 26 về xuất khẩu và thứ 23 về 
nhập khẩu. Với kết quả này, Việt Nam liên tục nằm trong nhóm 30 
nước, vùng lãnh thổ có trị giá XNK hàng hóa lớn nhất trên phạm vi toàn 
cầu. Trong nội khối ASEAN, Việt Nam có vị trí thứ 3 về XNK, chỉ sau 
Singapore và Thái Lan.
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Sáng 17-12, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, 
Chủ tịch HĐND thành phố tiếp và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Sumitomo (Nhật 
Bản) và Tập đoàn BRG về thực hiện các dự án đầu tư tại Hải Phòng. 

Trên cơ sở đề xuất, kiến nghị của 2 tập đoàn và yêu cầu thu hút đầu tư trong các lĩnh 
vực của thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy gợi ý 2 tập đoàn có thể nghiên cứu thực 
hiện dự án thành phố sân bay bao gồm: Đầu tư phát triển  Cảng Hàng không quốc tế Cát 
Bi và khu đô thị bao quanh thuộc địa bàn các quận Hải An, Dương Kinh, Đồ Sơn; phát 
triển đô thị khu vực Bắc sông Cấm và phát triển dịch vụ logistics… Thành phố Hải Phòng 
cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất, giới thiệu các địa điểm cụ thể, phù hợp nhu cầu đầu 
tư của các tập đoàn.
Trên cơ sở kết quả làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng và khảo sát thực tế, các 
tập đoàn sẽ nghiên cứu và triển khai dự án thành phố sân bay; phát triển cảng hàng hóa, 
dịch vụ logistics tại Hải Phòng.  

Ngày 28/12/2019:  Khánh thành cầu sông Hóa nối thành phố Hải Phòng với tỉnh Thái Bình: Mở 
rộng cơ hội liên kết, hợp tác phát triển giữa hai địa phương
Cầu sông Hóa được khánh thành là cụ thể hóa chương trình làm việc giữa thành phố Hải Phòng với 
tỉnh Thái Bình, nâng tầm kết nối giữa 2 địa phương trên các tuyến giao thông trọng điểm. Với quyết 
tâm cao, sau hơn 7 tháng thi công, công trình hoàn thành, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân, góp 
phần nâng cao năng lực giao thông trên tuyến quốc lộ 37. Bước sang năm 2020, thành phố Hải 
Phòng sẽ xây dựng thêm cầu Dinh, cầu Quang Thanh nối với tỉnh Hải Dương; cầu Lại Xuân, Bến 
Rừng nối với tỉnh Quảng Ninh, góp phần thúc đẩy liên kết phát triển kinh tế- xã hội trong vùng theo 
hướng bền vững

Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) và Tập đoàn BRG
khảo sát, đề xuất thực hiện dự án thành phố sân bay tại Hải Phòng
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Phòng Kinh doanh – Tập đoàn Sao Đỏ

Địa ch ỉ: Số 768B Ngô G ia Tự, phường Thành Tô, quận Hả i An, TP. Hả i Phòng

Email: sales@saodogroup.com

Hotline: (+84)965.469 .469

Webs i te: www.saodogroup.com/ www.namdinhvu.com

Fanpage : https://www.facebook.com /NAMD INHVUIP /

Youtube : https://www.youtube.com/NamdinhvuIP

L inked in: http://www.linkedin.com /company /nam-dinh-vu- industrial -park /

Liên hệ


