
TAN THUAN EXPORT PROCESSING ZONE 
KHU CHẾ XUẤT TÂN THUẬN 

新順加工出口區 

C&D STANDARD FACTORY 
NHÀ XƯỞNG TIÊU CHUẨN C&D 

C&D高樓標準廠房  

Address: Road Tan Thuan, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong Ward, District 7, HCMC 
Tel: +84 (08) 3770 – 1777; 3770 – 1888 

Fax: +84 (08) 3770 – 1999 
Email: marketing@tanthuan.com.vn 

FACTORY & WAREHOUSE 
INTEGRATED 

STRATEGIC LOCATION 
 

VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC 
位置優越 

COMPLETED 
INFRASTRUCTURE 

CƠ SỞ HẠ TẦNG HOÀN THIỆN 
基礎設施完善 

NHÀ XƯỞNG & KHO TÍCH HỢP 
廠房與倉庫合併 



NHÀ XƯỞNG TIÊU CHUẨN C & D 

Vị trí địa lý Đường 24, Khu Công nghiệp, KCX Tân Thuận 

Tổng Diện tích  
Nhà Xưởng C :  9505 m2 
Nhà Xưởng D :  8541 m2 

Chiều cao 
Trọng tải 

Tầng 1   :  8m; 2 tấn/sqm 
Tầng 2 & 3    :  7m, 1 tấn/sqm 

Cấu trúc 
Mỗi nhà xưởng có 3 tầng, 2 khu vực tải hàng và 1 khu vực để xe 
chung 

Thang máy hàng 
Mỗi tòa nhà được trang bị 2 tháng máy tải hàng với tải trọng 2000 
kg/thang 

Nhà xưởng C&D được kết cấu bằng bê tông cốt thép kiên cố với hệ thống kỹ 
thuật, PCCC tiêu chuẩn. Kiến trúc nhà xưởng hiện đại, rộng rãi, có thể linh động 
kết hợp hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng thành nhà kho và ngược lại. Ngoài ra, 
nhà xưởng được thiết kế với không gian thoáng mát, nằm trong Khu Công Nghiệp 
thuộc Khu Chế Xuất Tân Thuận có vị trí chiến lược thuận lợi cho việc tuyển dụng 
và vận chuyển hàng hóa. Nhà đầu tư có thể ngay lập tức đi vào sản xuất mà 
không cần thông qua thủ tục xin giấy phép xây dựng. Diện tích cho thuê linh hoạt 
từ 900m2 đến 3.000m2. Thời hạn thuê tối thiểu từ 3 năm trở lên. 

NHÀ XƯỞNG  
NHÀ KHO TÍCH HỢP 

TTC Administration Building Employee Training & Creation Center 



STANDARD FACTORY C&D 

Location Road 24, Industrial Park, Tan Thuan EPZ 

Total Area  
Factory C   :  9505 m2 
Factory D   :  8541 m2 

Floor height 
Loading capacity 

First floor   :  8m; 2tons/sqm 
2nd & 3rd floor:  7m; 1ton/sqm 

Structure Each factory has 3 floors, 2 cargo docks and a shared parking  

Loading elevator 
Each factory is equipped 2 cargo elevators with loading capacity 
2000kg/elevator 

Factory C&D have reinforced concrete structure with standardised technical 
system, fire security. The  is modern, spacious, flexibly able to integrate or 
convert into warehouse and revert. Beside, factory C&D is airy, located in 
Industrial Zone belong to Tan Thuan Export processing zone which has a strategic 
location for recruiting and logistics. Investors can immediately go into production 
without going through construction permit procedures. Leasing area is flexible 
from 900m2 to 3,000m2. Minimum lease term up from 3 years. 

INTERGATED  
FACTORY & WAREHOUSE 

Waste water treatment plant Clinic 



C & D 高樓標準廠房 

地理位置 新順加工出口區內工業區，24號路 

總面積 
C廠房      : 9,505平方米                                                                                              
D廠房      : 8,541平方米 

廠房高度 
載重 

第一層      : 8米, 2  頓/平方米 
第二與第三層 : 7米, 1  頓/平方米 

結構 每場房共三層樓，兩個卸貨平台,  共一棟停車場 

電梯 每棟大樓裝設兩部貨梯，載重2,000KG/平方米 

廠房與倉庫合併  

廠房為鋼筋混凝土結構並備有完備之消防及技術系統。廠房建築現代，

寬敞，可靈活結合或轉換成倉庫使用目的。此外，廠房設計空間通爽，

位於新順加工出口區之工業區，位置優越，便於召募人員及貨物運輸。

客戶可以馬上投入生產而不需要申請建築執照。廠房租賃面積彈性小

至900平方米，大至3000平方米。租賃期限自3年以上。 

Incubation Center (Office for lease)  Standard Factory A & B 



With more than 28 years of 
developing the first Export 
processing zone in Vietnam, Tan 
Thuan Export processing zone is 
always the pioneer  of promoting 
new industrial real estate 
products for evolving needs of 
domestic and international 
enterprises 

Với hơn 28 năm kinh nghiệm phát 
triển Khu chế xuất đầu tiên và thành 
công nhất tại Việt Nam, Khu chế 
xuất Tân Thuận Luôn dẫn đầu trong 
việc phát triển những sản phẩm bất 
động sản công nghiệp mới, kịp thời 
đáp ứng cho nhu cầu doanh nghiệp 
trong và ngoài nước 

經過28年之發展經驗，新順園區

為越南第一個且成功的加工出口

區，領先發展新的不動產產品，

及時滿足國內與國外企業之需求 



MASTER PLAN 



1st FLOOR 



2nd FLOOR 



3rd FLOOR 



ELEVATION 5-1 



ELEVATION 1-5 



ELEVATION M-A, A-M 



SECTION 1-1 



SECTION 2-2 



SECTION 3-3 


