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CHƯƠNG I :
G IỚ I T H IỆ U S ự CẰN T H IẾ T Đ ÀU T ư
1/ K hái Quát tìn h h ìn h :
Chủ D ự ản: CÔNG TY TNHH L
IM PORT AND EX PO R T CO.,LTD.

Tên giao dịch:
Giảm đốc:

1

-Q u ố c tịch: VIỆT N AM .
, phường N hơn Phú, TP. Quy Nhơn, tỉnh

Địa chỉ:
Bình Định.

Fax:

Điện thoại

Công ty TNH H
là D oanh nghiệp ngoài quốc
doanh hoạt động theo theo Luật D oanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp số
do Sở kế hoạch và Đ ầu tư B ình Đ ịnh cấp, đăng ký lần
đầu ngày 27/3/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 10/6/2013. D oanh nghiệp
hoạt động kinh doanh sản xuất theo nguyên tắc tự quản lý, tự nguyện góp vốn và
chịu trách nhiệm về phần vốn góp của m ình về mọi hoạt động của Doanh
nghiệp. Trong quá trình hoạt động D oanh nghiệp phấn đấu đạt hiệu quả kinh tế
cao; đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ đối với N hà nước; chấp hành đầy đủ các chê
độ chính sách và pháp luật theo quy định hiện hành; chịu sự quản lý của Nhà
nước thông qua các ngành chức năng có liên quan trong tỉnh và các cấp chính
quyền địa phương tại tỉnh B ình Định.
Q ua thời gian tìm hiểu thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh nông
sản của các doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh B ình Đ ịnh và trên toàn quốc; Công ty
đã tiếp cận được m ột số đối tác, các đại lý
sản phẩm. Do đó, C ông ty đã tiến hành đầu tư xây dựng mới
và tiêu thụ nội địa. Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ hàng nông sản
rất lớn và tương lai còn phát triển manh đặc biệt kể từ khi V iệt Nam đã gia nhập
tổ chức thương mại thế giới WTO.
N hận thấy đây là cơ hội để đầu tư xây dựng
xuất khẩu và tiêu thụ nội địa phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp. Vì vậy, Công ty T N H H I
thống nhất đầu tư
xây dựng N hà máy tại Khu công nghiệp Long M ỹ để phục vụ nhu cầu trong nội
tỉnh và các tỉnh lân cận trên toàn quốc v à tiến đến xuất khẩu.
Với mục đích sản xuất và cung ứng dịch vụ đáp ứ ng nhu cầu của thị
trường, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường nâng cao năng lực sản xuất
kính doanh. V iệc đầu tư xây dựng
của Công ty là
phù hợp với định hướng phát triển kỉnh doanh; Đống thời giải quyết vỉệc làm
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cho người lao động và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước đem lại lợi ích
kinh tể cho xã hội.
2/ Các tài liêu lảm căn cứ lầp d ư án đầu tư :
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luât đầu tư;
- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng
kỷ kinh doanh;
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư
xây dựng công trình;
- Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ V/v
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành thi một số điều của Luật Thuế thu nhập
doanh nghiệp;
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số
do Sở kế hoạch
và Đầu tư Bình Định cấp, đăng ký lần đầu ngày 27/3/2009, đăng ký thay đổi lần
thứ 11 ngày 10/6/2013.
- Công văn số 468/BQL-ĐQLT ngày 08/4/2013 của Ban Quản lý Khu
kinh tế về việc đầu tư nhả máy chế biến nông sản tại lô5
, KCN Long

Mỹ.
3/ Sư cần thiết phải đầu tư :
Đất nước Việt Nam sau hơn 25 năm đổi mới thành công đã có những khởi
sắc về mọi mặt, đội ngữ doanh nghiệp ở các Tỉnh, Thành trong cả nước xuất
hiện đông đảo mạnh mẽ hơn bao giờ hết với khoảng hơn 480.000 doanh nghiệp
khu vực tư nhân, 4.500 doanh nghiệp nhà nước, 3 triệu hộ kinh doanh hoạt động
bên cạnh hàng ngàn nhà đầu tư nước ngoài khác hoạt động ở thị trường trong
nước, đồng thời ngày càng mở rộng hoạt động trên phạm vi toàn cẩu.
Đặc biệt, trong những năm gần đây nhờ có những chủ trương chính sách
mở cửa, hội nhập của Đảng và nhà nước thể hiện qua việc ban hành một sổ Luật,
Nghị định rất sát thực, bình đẳng, áp dụng cho tất cả các thành phần kinh tế
trong nước cũng như nước n g o à i... đã mở ra bước đột phá lớn cho tất cả các loại
hình kinh doanh trong cà nước cổ điều kiện phát triển; bình đẳng trong các hoạt
động kính doanh, trong cạnh tranh , trong quan hệ hợp đồng và xừ lý các tranh
chấp trước pháp luật... Tạo điều kiện và khuyến khích các nhà đầu tư trong và
ngoài nước tham gia đầu tư; giúp các nhà đầu tư giảm chi phí đầu tư, giảm giá
thành sản phẩm để tăng khả năng canh tranh trên thị trường. Khuyến khích các
thảnh phần kinh tế đầu tư sản xuất kinh doanh phù hợp với chiến lược và phát
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