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Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh là thành viên thuộc Tập đoàn TTC, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp số 1100782200 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Long An cấp ngày 09/05/2007 với vốn điều lệ 450 tỷ đồng. 
Trải qua chặng đường hơn một thập kỷ hình thành phát triển, chúng tôi không ngừng đẩy mạnh mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng dịch vụ với 
mục tiêu trở thành một trong những công ty uy tín hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ logistics, đầu tư xây dựng kinh doanh bất động sản và 
khai thác cảng thủy nội địa. Sự hài lòng và tin tưởng của quý khách hàng và đối tác luôn là giá trị cao nhất mà Đặng Huỳnh đạt được đồng thời là động 
lực lớn nhất cho sự phát triển của chúng tôi. 

04 Công ty con/ 04 Chi Nhánh/ 12 Cụm  Kho/ 01 
Khu công nghiệp/ 01 Cụm công nghiệp/ 01 Bến 
Cảng/ 01 Khu dân cư

Nâng vốn điều lệ: 450 tỷ đồng

Tổng diện tích: 52,41 ha
Thời gian cho thuê: đến năm 2060.

Vốn điều lệ: 150 tỷ đồng

Hiện nay

2018

2013

2007 2010

2014

Sáp nhập Công ty CP Kho Vận
Thiên Sơn

Khởi công xây dựng dự án 
Tân Kim Mở RộngThành lập Công ty Cổ phần Khai 

thác và Quản lý KCN Đặng Huỳnh

Thành lập Chi nhánh Bình Dương
Thành lập Chi nhánh Tp.HCM
Thành lập Chi nhánh Long An

Thành lập Chi nhánh Bến Kéo



TTC ĐẶNG HUỲNH
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01 Khu Công Nghiệp 52,41 ha
KCN Tân Kim Mở Rộng tại Cần Giuộc – Long An

01 Khu Dân Cư 18,22 ha
KDC Tân Phước tại Cần Giuộc – Long An

01 Cụm Công Nghiệp 51,80 ha
Cụm Công Nghiệp Tân Hội 1tại Tây Ninh

01 Bến Cảng 19.088 m2

Cảng Bến Kéo tại Tây Ninh

450 Tỷ VNĐ
Vốn điều lệ

04 Công ty con
Thái Tôn, Tân Hội, Land Long An, S & D

04 Chi nhánh
Tp.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Tây Ninh

12 Cụm Kho > 250.000m2

Diện tích Kho – Bãi – Nhà xưởng

> 10 xe Container
Đa phương thức vận tải



TỔNG QUAN
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Thương hiệu uy tín trong lĩnh vực bất động sản và logistics nội địa.

• Thỏa mãn nhu cầu Khách hàng và Đối tác.

• Mang lại thịnh vượng cho Nhân viên.

• Tối đa hóa giá trị Cổ đông.

• Góp phần vào sự phát triển chung của Xã hội.

• C:  Chuyên nghiệp trong từng dịch vụ.
• T:  Trách nhiệm với công việc được giao, trách nhiệm đối với khách hàng. 
• Đ:  Đoàn kết làm việc theo định hướng, chiến lược của công ty và của Tập đoàn. 
• T:  Tự tin về nhiệm vụ được giao và tự tin với khách hàng, đối tác khi tác nghiệp.
• M:  Minh bạch trong công tác quản trị điều hành và hoạt động tài chính.



www.ttcdanghuynh.vn 11

BẤT ĐỘNG SẢN

DỊCH VỤ LOGSITICS

KHO BÃI, NHÀ XƯỞNG

CẢNG THỦY NỘI ĐỊA



LĨNH VỰC KINH DOANH
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BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ

KHU CÔNG NGHIỆP TÂN KIM MỞ RỘNG

CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN HỘI 1

KHU DÂN CƯ TÂN PHƯỚC52,41 ha 18,22 ha

51,80 ha
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KHU CÔNG NGHIỆP TÂN KIM MỞ RỘNG 52,41 ha

Khu công nghiệp Tân Kim Mở Rộng được khởi công vào năm 2010.
Khu công nghiệp có vị trí tốt, giao thông thuận lợi về đường bộ và đường 
thủy, nằm trên trục Quốc lộ 50 giúp di chuyển nhanh đến các khu vực 
Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long. Nằm Thị 
trấn Cần Giuộc, nơi cung cấp nguồn nhân lực với tay nghề cao và chi phí 
hợp lý, là yếu tố quan trọng cho sự phát triển bền vững của các doanh 
nghiệp trong khu công nghiệp.

Thị trấn 
Cần Giuộc

 

2 km

Trung tâm
Tp.Hồ Chí Minh

18 km

Cảng SPT
Hiệp Phước

 10 km

Sân bay
Tân Sơn Nhất

20 km

Bình Chánh

10 km

Thị trấn 
Bến Lức

 

20 km

KHU CÔNG NGHIỆP TÂN KIM MỞ RỘNG
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Cơ sở hạ tầng hoàn thiện:

Tổng diện tích 52,41 ha trong đó:

Đất nhà máy, kho tàng

35,99 ha

Đất khu kỹ thuật

1,54 ha

Đất công trình hành chính

0,68 ha

Đất giao thông, bến bãi

7,56 ha

Hệ thống cấp nước sạch và xử lý nước thải đạt chuẩn:
* Hệ thống cung cấp nước sạch: 2.100m3/ ngày-đêm
* Hệ thống xử lý nước thải: 1.100m3/ ngày-đêm

Nguồn điện:
* Hệ thống trạm điện 3 pha từ trạm điện 110 Kv

Hệ thống đường giao thông hoàn thiện:
* Đường chính: rộng 20m
* Đường nội bộ: rộng 8m

Hệ thống viễn thông:
* Hệ thống internet và điện thoại

Đất cây xanh

6,64 ha

Các chính sách ưu đãi, thuế:

Các dịch vụ hỗ trợ:

Công nghệ cao Ngành khác

4 năm đầu 2 năm đầu

4 năm tiếp theo9 năm tiếp theo

Miễn thuế thu 
nhập doanh nghiệp

Giảm 50% số
thuế phải nộp

* Ưu đãi thuế cho dự án đầu tư mới tại Khu Công Nghiệp.

* Đăng ký thành lập doanh nghiệp/ thông báo mẫu dấu
* Đăng ký giấy chứng nhận đầu tư
* Đăng ký giấy phép xây dựng
* Đăng ký lao động nước ngoài
* Xin phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
* Xin thẩm duyệt PCCC
* Các thủ tục pháp lý và tư vấn khác Khu công nghiệp Tân Kim Mở Rộng
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May mặc Hóa mỹ phẩmChế biến đồ uống Đồ gỗ - nội thất

Cơ khí Điện tử Nhựa – các sản phẩm từ nhựa

Tiếp nhận đầu tư



BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP
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CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN HỘI 1 51,80 ha
Cụm công nghiệp Tân Hội 1 tọa lạc tại ấp Hội An, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. 

Cụm công nghiệp với quy mô 51,80 ha nằm trong vùng nguyên liệu mía, mì (sắn), cao su, giáp biên giới Campuchia. 

* Doanh nghiệp thành lập mới trong Cụm công nghiệp Tân Hội 1 

được ưu đãi về thuế nhập khẩu: Được áp dụng  theo quy định của 

Nghị định 149/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

Các chính sách ưu đãi, thuế:

Ưu đãi

Hưởng thuế suất

Miễn thuế 

10%

  0%

50%

10% 02 năm còn lại

09 năm tiếp theo

04 năm đầu

15 năm 

Giảm thuế 

Nộp thuế suất

Tỷ lệ Thời gian
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Tiếp nhận đầu tư

- Công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp hóa dược, mỹ phẩm, thực phẩm

- Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng không nung

- Công nghiệp nhẹ: may mặc, giày dép 

Giày dép SX vật liệu xây dựng không nung Công nghiệp hóa dược, 
mỹ phẩm, thực phẩm

Cơ khí nhỏSửa chữa máy móc thiết bị 
công nghiệp, nông nghiệp

Chế biến mủ cao su

- Cơ khí nhỏ, dịch vụ sửa chữa máy móc thiết bị công nghiệp, nông nghiệp

- Công nghiệp chế biến nông, lâm sản; Sản xuất nước sạch

- Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP

May mặc

Chế biến thức ăn 
gia súc, gia cầm



BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ
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KHU DÂN CƯ TÂN PHƯỚC 18,22 ha

VỊ TRÍ

GIỚI THIỆU

Khu dân cư Tân Phước được xây dựng nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở 
ổn định cho người dân tái định cư và người lao động làm việc tại các 
KCN. Quy hoạch gồm đầy đủ các công trình công cộng như: trường 
học, trung tâm y tế, khu thương mại, chợ, khu dịch vụ… và công viên 
cây xanh thoáng mát.

* Phía Bắc    : giáp khu tái định cư Tân Kim
* Phía Nam  : giáp KCN Tân Kim Mở Rộng
* Phía Đông: giáp sông Cần Giuộc
* Phía Tây    : giáp đất nông nghiệp và dân cư
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BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ

TIỆN ÍCH

 Hệ thống đường giao thông nội bộ hoàn thiện

 Hệ thống cung cấp, thoát nước và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, hiện đại.

 Hệ thống điện ngầm, hệ thống chiếu sáng đường giao thông tiêu chuẩn: Gồm 2 trạm điện hạ thế

15-22/0.4 KV từ trạm hạ thế của KCN Tân Kim Mở Rộng.

 Hệ thống viễn thông, thông tin liên lạc hiện đại, được xây dựng riêng thuộc mạng lưới Bưu điện

trung tâm tỉnh Long An.

 Trạm trung chuyển và xử lý rác thải. Hệ thống PCCC chuyên nghiệp.

 Dịch vụ bảo vệ 24/24 giờ.

SẢN PHẨM

 Nhà ở liên kế có sân vườn

 Nhà phố

 Căn hộ chung cư 9 tầng

 Biệt thự đơn lập, song lập



LĨNH VỰC KINH DOANH
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ƯU THẾ

DỊCH VỤ
Cho thuê kho bãi/ nhà xưởng
Quản lý hàng hóa
Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa

Hệ thống rộng khắp với quy mô hơn 
250.000m2 diện tích Kho Bãi, Nhà xưởng 
trải dài từ Thành Phố Hồ Chí Minh, Long 
An, Bà Rịa, Bình Dương, Tây Ninh

Vị trí giao thông thuận tiện, phù hợp cho 
việc lưu giữ, phân phối hàng hóa, nguyên 
vật liệu sản xuất đi các tỉnh Miền Đông và 
Miền Tây Nam Bộ …

Kiểm kê hàng hóa định kỳ cho khách 
hàng theo tháng/quý/năm. Cung cấp 
báo cáo tồn kho hoặc các báo cáo khác 
theo nhu cầu khách hàng.

KHO BÃI, NHÀ XƯỞNG

QĐ Hoàng Sa

QĐ Trường Sa

Côn Đảo



KHO BÃI, NHÀ XƯỞNG
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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tổng kho Bình Tân 
1185, Quốc lộ 1A, Phường Bình Trị Đông B, Quận 
Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Tổng kho Tấn Hưng 
17 An Lạc, Phường 16, Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh



KHO BÃI, NHÀ XƯỞNG
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LONG AN

Tổng kho K2 
Đường số 6, KCN Tân Kim 
Mở Rộng, Thị trấn Cần 
Giuộc, Huyện Cần Giuộc, 
Tỉnh Long An

Tổng kho K3
Đường số 5, KCN Tân Kim 
Mở Rộng, Thị trấn Cần 
Giuộc, Huyện Cần Giuộc, 
Tỉnh Long An



KHO BÃI, NHÀ XƯỞNG
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BÀ RỊA VŨNG TÀU

Tổng kho S&D
Đường số 5, KCN Mỹ Xuân A, 
Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng 
Tàu



KHO BÃI, NHÀ XƯỞNG
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BÌNH DƯƠNG

Tổng kho VSIP
24/1 Đại Lộ Bình Dương, Phường Bình Hòa, Tp.Thuận An

Tổng kho Phước Lộc Thọ
40/3 Đại Lộ Bình Dương, Phường Bình Giao, Tp.Thuận An

Tổng kho Thái Tôn
301 DT743, Phường Bình Hòa, Tp.Thuận An



KHO BÃI, NHÀ XƯỞNG
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TÂY NINH

Tổng kho Bến Kéo 
Cảng Bến Kéo, Huyện Hòa 
Thành, Tỉnh Tây Ninh
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GIÁM SÁT
ÁP TẢI

QUẢN CHẤP
HÀNG HÓA

GIAO NHẬN 
&

VẬN CHUYỂN

Lập bộ chứng từ, thủ tục khai báo hải quan cho hàng xuất nhập khẩu, thanh lý thuế 
hàng nguyên liệu sản xuất xuất khẩu.
Làm thủ tục xuất nhập khẩu trọn gói cho các doanh nghiệp sản xuất thuộc khu công 
nghiệp, khu chế xuất. 
Vận chuyển hàng hóa đi các tỉnh trong nước: miền Tây, Tây Nguyên, miền Trung, 
miền Bắc. 
Vận chuyển nội bộ trong kho và phân phối hàng hóa từ kho lưu trữ đến nơi tiêu thụ.

Dịch vụ giám sát áp tải hàng hóa từ cảng về kho hay ngược lại đối với hàng hóa cầm 
cố Ngân hàng. 
Dịch vụ giám sát áp tải hàng hóa đường bộ và đường thủy.

Nhân sự giám sát 24/24 hàng hóa cầm cố để tại kho khách hàng hoặc bên thứ ba.
Quản lý, xuất nhập hàng hóa ký gửi/cầm cố/thế chấp Ngân hàng.
Cung cấp các báo cáo về tình hình hàng hóa quản chấp và cảnh báo rủi ro.

DỊCH VỤ LOGISTICS



DỊCH VỤ LOGISTICS
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Dịch vụ đa dạng, phí dịch vụ cạnh tranh, đặc biệt hỗ trợ tạm ứng 100% chi phí làm 
hàng cho khách hàng; Đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm trong công tác 
xuất nhập khẩu.
Đảm bảo giao nhận hàng hóa từ cảng đến nơi yêu cầu trong thời gian nhanh 
chóng và an toàn, đảm bảo quá trình sản xuất kinh doanh của khách hàng luôn 
được thực hiện liên tục.
Hỗ trợ quy trình cấp phát tín dụng, công tác kiểm soát, quản lý rủi ro của Ngân 
hàng đối với hàng hóa cầm cố, thế chấp được chặt chẽ và an toàn, giảm thiểu rủi ro.  

ƯU ĐIỂM
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CẢNG THỦY NỘI ĐỊA

VỊ TRÍ

Chiều dài: 145 m – Chiều rộng: 30 m. 
Bến bãi rộng, tiếp nhận được nhiều loại tàu, xà lan 
có công suất chở lên đến 2.000 tấn.
Tải trọng – Chiều dài – Mớn nước tàu tiếp nhận: 
1.200 tấn – 65 m – 2 m
Trang thiết bị chuyên dụng có thể đáp ứng nhu 
cầu giải phóng hàng nhanh.

NĂNG LỰC

Nằm trên trục quốc lộ 22B. Thuộc bờ trái sông Vàm 
Cỏ Đông trên địa bàn xã Hòa Thành, tỉnhTây Ninh
 Vị trí từ km: 130+355 đến km: 136+500

CẢNG BẾN KÉO 19.088 m2



CẢNG THỦY NỘI ĐỊA
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Cho thuê kho, bến bãi neo đậu tàu thuyền, bãi đậu xe, bãi trung chuyển.
Xếp dỡ hàng hóa trung chuyển qua cảng bằng nhân công hoặc thiết bị cơ giới, 
bằng gàu cạp và cẩu trượt từ phương tiện vận chuyển đường thủy nội địa sang 
phương tiện vận chuyển đường bộ và ngược lại.
Cân xe và hàng hóa.
Vận chuyển hàng hóa đường thủy bằng xà lan, quá bộ qua cảng nội địa ra cảng 
quốc tế và ngược lại, từ cảng về kho và ngược lại.

DỊCH VỤ



CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP

ĐẶNG HUỲNH

info@ttcdanghuynh.vn www.ttcdanghuynh.vn0931 331 766

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
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