
 

 

 

NGÀNH NGHỀ TIẾP NHẬN 
(Không mùi nặng, không nước thải bẩn, không ô nhiễm môi trường) 

 

1.  Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và trang trí nội thất (các loại hính ít gây ô 

nhiễm môi trường) 

2.  Công nghiệp sản xuất các sản phẩm phục vụ nông nghiệp, thức ăn gia súc 

(nguyên liệu khô) 

3.  Công nghiệp cơ khí, chế tạo máy móc, cơ khí đúc, nông ngư cơ 

4.  Chế biến thực phẩm, thức uống, nông lâm 

5.  Công nghiệp sản xuất phụ tùng ô tô, phụ tùng xe máy và lắp ráp các thiết bị linh 

kiện xe máy, sản xuất thiết bị kỹ thuật cho ngành vận tải (không xi mạ) 

6.  Công nghiệp sản xuất linh kiện thiết bị điện tử, thiết bị thông tin và viễn thông 

7.  Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu: Đồ dùng gia đình, 

mỹ phẩm, đồ gỗ, gốm, sứ, thủy tinh, may mặc 

8. Nhóm các dự án về giao thông: Dự án sản xuất bê tông nhựa nóng 

9. Nhóm các dự án chế biến gỗ, ván ép (không ngâm, tẩm) 

10. Nhóm các dự án chế biến thức ăn thức ăn gia súc, gia cầm, thủy cầm: Ngoại trừ 

dự án chế biến bột cá, bột xương, thịt 

11. Nhóm các dự án dược phẩm, mỹ phẩm, hóa chất: Dự án xây dựng cơ sở hóa mỹ 

phẩm, chất tẩy rửa; Dự án sản xuất sơn nước (không tiếp nhận ngành nghề sơn dầu). 

Nước thải sản xuất do khách thuê tự xử lý trước khi thải ra ngoài 

12. Nhóm các loại hình sản xuất dịch vụ khác: Dự án sản xuất keo công nghiệp, Dự 

án sản xuất bao bì; Ngành dệt; Dự án sản xuất dược phẩm, thuốc thú y; Dự án sản 

xuất dây, cáp điện; Dự án kho chứa nông sản. 

13. Dự án trạm cung cấp và san chiết khí hóa lỏng LPG và CNG 

14. Công nghiệp chế biến, chế tạo khác: Sản xuất nhạc cụ; Sản xuất dụng cụ thể dục, 

thể thao; Sản xuất đồ chơi, trò chơi; Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh 

hình và phục hồi chức năng; Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 



 

 

 

15. Công nghiệp sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy (trừ công nghiệp sản xuất 

bột giấy) 

16. Công nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học: Sản 

xuất linh kiện điện tử; Sản xuất máy vi tính; Sản xuất thiết bị truyền thông; Sản xuất 

sản phẩm điện tử dân dụng; Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học; Sản xuất băng, 

đĩa từ tính và quang học 

17. Công nghiệp sản xuất thiết bị điện: Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết 

bị phân phối và điều khiển điện; Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác; Sản xuất thiết 

bị dây dẫn điện các loại; Sản xuất thiết bị chiếu sáng; Sản xuất đồ điện dân dụng; Sản 

xuất thiết bị điện khác, dây chuyền đồng bộ, hoàn thiện sản phẩm 

18. Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị): Sản xuất các cấu 

trúc điện kim loại; Rèn, dập, ép và cán kim loại; Gia công cơ khí; Xử lý và tráng phủ 

kim loại; Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng; Sản xuất sản 

phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (có xi mạ trong dây chuyền sản 

xuất, không tiếp nhận dự án gia công xi mạ) 

19. Công nghiệp sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác: Sản xuất thuỷ tinh 

và sản phẩm từ thuỷ tinh; Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác. 

20. Công nghiệp sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế, và các sản phẩm có nguồn gốc 

từ dầu mỏ: nhựa đường, nước hoa, sợi nhân tạo 

21. Công nghiệp sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu: Sản xuất máy 

bơm, máy nén, vòi và van khác; Công nghiệp sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng 

(trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính); Sản xuất máy cho ngành dệt, may 

và da 

22. Công nghiệp sản xuất sản phẩm may mặc từ da lông thú; Sản xuất da thành 

phẩm và các sản phẩm có liên quan (đã qua công đoạn chế biến, thuộc da); Sản xuất 

vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm từ da, lông thú thành phẩm; quần 

áo, dây nịt, túi da, lông thành phẩm 

23. Công nghiệp sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ 

xe ( xe điện, xe gắn máy và ôtô) 

 


