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GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương tiền thân là doanh nghiệp nhà nước được UBND tỉnh Sông
Bé (nay là tỉnh Bình Dương) thành lập theo Quyết định số 62/QĐ-UB ngày 13/01/1993 trực thuộc Sở Công nghiệp tỉnh.
Năm 2016, thực hiện chủ trương của Nhà nước, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã thoái
toàn bộ phần vốn sở hữu Nhà nước tại Công ty ra bên ngoài và Công ty chính thức trở thành công ty cổ phần với
100% vốn tư nhân.
Trải qua gần 30 năm hoạt động và phát triển không ngừng, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, công
ty đã mạnh dạn đầu tư, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến nhất trong khai thác khoáng sản do các
chuyên gia nước ngoài thực hiện và chuyển giao cùng đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm. Các sản phẩm của BIMICO đã
và đang tạo ra nền móng vững chắc cho nhiều công trình trọng điểm của khu vực Đông Nam bộ; đồng thời tạo dấu ấn
tốt đẹp và sự tin cậy của khách hàng và nhà đầu tư trong, ngoài nước.
Trong xu hướng hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nắm bắt nhanh các cơ hội và xu hướng dịch chuyển của các
nhà đầu tư trong tình hình mới, BIMICO chủ trương đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực bất động sản công nghiệp, điển hình
là Khu công nghiệp KSB (KSIP) do BIMICO làm chủ đầu tư đã không ngừng phát triển, tiếp nhận nhiều nhà đầu tư
lớn, uy tín góp phần đáng kể vào quá trình phát triển của địa phương, trở thành điểm đến lý tưởng của các nhà đầu
tư cả trong và ngoài nước...
Một số thành tích tiêu biểu:
•
•
•
•
•
•

Bimico vinh dự nhận giải thưởng Top 100 Sao Vàng Đất Việt 2018 do TW Hội Doanh nhân trẻ Việt
Nam tổ chức.
Bimico vinh dự nhận giải thưởng Top 200 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả của Châu Á do Tạp
chí Forbes bình chọn trong 03 năm liền.
Bimico được vinh danh Doanh nghiệp Vật liệu xây dựng BMF 2018 do Diễn đàn doanh nghiệp
VLXD bình chọn.
Bimico vinh dự nhận giải thưởng Rồng Vàng 2018 & Thương hiệu mạnh Việt Nam 2017 – 2018
do Thời báo Kinh tế Việt Nam bình chọn.
Bimico vinh dự nhận Huân Chương Lao Động Hạng II. III do Chủ tịch nước trao tặng.
Và nhiều Bằng khen của Bộ, Ban, Ngành Trung ương
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Tel: +84 (0274) 3822 602
Fax: +84 (0274) 3823 922
Website: www.bimico.com.vn

ABOUT BINH DUONG MINERAL AND CONSTRUCTION JSC
Binh Duong Mineral and Construction JSC (BIMICO) was formerly a state-owned company established on January
13th 1993 under Decision 62/QD-UB of the People's Committee of Song Be province (Now Binh Duong province).
Following the policy of the government, the State Capital Investment Corporation (SCIC) has fully divested from
BIMICO since 2016. The company officially became a joint stock company with 100 per cent private capital.
After nearly 30 years of continuous operation and development, in order to meet market demand, BIMICO has
significantly invested and applied the latest technological advances into minerals exploitation which is responsible
by foreign experts and experienced engineers. Its products have been creating solid foundations for many key projects
in Southeast region, while leaving good impression and trust on local and foreign investors as well as clients.
In the context of increasingly international integration, BIMICO has heavily invested industrial real estate, particularly
KSP Industrial Park (KSIP) to quickly grab opportunities and relocation trends of investors. The industrial park has been
constantly developing and attracting many large and reputable investors, making significant contribution to the local
development. KSIP has become the ideal destination for both domestic and foreign investors.
Remarkable achievements:
•
•
•
•
•

Bimico was awarded Top 100 Vietnam Gold Star Award 2018 by the Central Committee of Vietnam
Young Entrepreneurs Association
Bimico was among Top 200 high-performing Asia-Pacific companies by Forbes Magazine for three
consecutive years.
Bimico was awarded Best Building Material Business by the Building Material Forum 2018
Bimico was awarded The Golden Dragon Award and Vietnam Strong Brand Award 2017 by Vietnam
Economic Times.
Bimico was awarded the second-class and third-class Labour Medal by Prime Minister and many
certificates of merit from ministries, departments and central branches.
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