Tên dự án

2

TT

Xã La Bằng, huyện
Đại Từ

Xã Quân Chu, xã Cát
Nê, xã Tiên Hội, xã
Hoàng Nông, huyện
Đại Từ.

Dự án sản xuất
chè công nghệ
cao

Dự án xây dựng
vùng cây ăn quả
ứng dụng công
nghệ cao

Tên dự án

4

TT

Xã Tân Phú, Thị xã
Phổ Yên

Dự án Xây dựng
vùng sản xuất
rau chất lượng
cao

Xã Quy Kỳ, huyện
Định Hóa

Xã Quy Kỳ, Tân
Thịnh, Lam Vỹ,
huyện Định Hóa.

Thị trấn Sông Cầu,
huyện Đồng Hỷ.

Dự án hỗ trợ đầu
tư sản xuất cây
dược liệu tập
trung

Dự án hỗ trợ đầu
tư sản xuất chè
tập trung, ứng
dụng công nghệ
cao

9

10

11

Vị trí, địa điểm
đầu tư

Xã Phúc Thuận, thị
xã Phổ Yên.

Dự án vùng sản
xuất cây ăn quả
tập trung ứng
dụng công nghệ
cao tại xã Phúc
Thuận

Tên dự án

Vị trí, địa điểm
đầu tư

Phường Tích Lương,
TP Thái Nguyên.

Dự án Khu
sản xuất nông
nghiệp công
nghệ cao

Tên dự án

Xã Phục Linh, huyện
Đại Từ

Dự án sản xuất
nông nghiệp
công nghệ cao

Dự án đầu tư xây
dựng cánh rừng
mẫu lớn

TT

8

7

TT

6

5

3

Vị trí, địa điểm
đầu tư

xã Tiên Hội, xã Khôi
Kỳ, huyện Đại Từ.
2

TT

Dự án sản xuất
nông nghiệp
công nghệ cao

Các xã Tân Đức, Úc
Kỳ, Xuân Phương,
huyện Phú Bình.

Vị trí, địa điểm
đầu tư

Dự án sản xuất
nông nghiệp
công nghệ cao

Lĩnh vực nông nghiệp

Xã Bình Sơn, thành
phố Sông Công.

Dự án khu du
lịch sinh thái Hồ
Ghềnh Chè

Tên dự án

1

V

4

3

Xã Thành Công,
huyện Phổ Yên

Dự án Hồ Suối
Lạnh

Vị trí, địa điểm
đầu tư

Xã Thành Công, xã
Phúc Thuận, thị xã
Phổ Yên

Dự án khu du
lịch sinh thái
Đông Tam Đảo

1

Phường Thịnh Đán,
TP Thái Nguyên; gần
đường Quang Trung
và cao tốc Hà Nội
Thái Nguyên.

Dự án chợ vùng
Việt Bắc Trung
tâm hội chợ triển
lãm và cảng nội
địa ICD

Lĩnh vực thương mại du lịch

IV

Thành phố Sông
Công.
Cách trung tâm
thành phố Thái
Nguyên khoảng
30km.

1

Lĩnh vực Y tế

III

Vị trí, địa điểm
đầu tư

Dự án đầu tư xây
dựng cơ sở khám
và điều trị bệnh
chất lượng cao
thuộc bệnh viện
C Thái Nguyên

Tên dự án

TT

- Quy mô dự án: 100ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Đầu tư,
sản xuất nông nghiệp sạch, công
nghệ cao.

- Hiện trạng đất: Đất đã giao trồng rừng sản xuất cho
các hộ dân.
- Giao thông hiện trạng: Có trục đường liên xóm đã
được đổ bê tông với mặt đường rộng 3m.
- Giao thông kết nối: Quốc lộ 3C

- Quy mô dự án: 100ha
- Mời gọi đầu tư: Trồng rừng, trồng
cây dược liệu dưới tán rừng
trồng; thu mua, chế biến dược
liệu.

12

- Quy mô dự án: 150ha
- Mời gọi đầu tư: Sản xuất, chế
biến chè an toàn, chất lượng cao.

- Hiện trạng đất: Đất do dân quản lý và canh tác
- Hiện trạng giao thông: có 3 tuyến đường
lâm nghiệp gồm: Tuyến Đăng Mò dài 5km;
Khuôn Câm 1 dài 5km, Khuôn Câm 2 dài 3km,
- Giao thông kết nối: Quốc lộ 3C.
- Đất: Đất lâm nghiệp giao cho Ban Quản lý rừng ATK
Định Hóa quản lý.

- Quy mô dự án: 459ha
- Mời gọi đầu tư: Chuyển đổi
phương thức và nâng cao giá trị
sản xuất lâm nghiệp, ứng dụng
khoa học kỹ thuật trong thâm
canh rừng, tăng hiệu quả sử
dụng đất.

- Hiện trạng đất: Đất đã giao cho các hộ dân quản lý,
trồng và thu hoạch.
- Hiện trạng giao thông: có trục đường liên xóm
được đổ bê tông, với mặt đường rộng từ 3,5m ÷ 5m.
Đường nội đồng giữa các đồi chè hiện là đường đất
do nhân dân tự mở để phục vụ sản xuất
- Giao thông kết nối: Quốc lộ 1B
- Thủy lợi: Có nguồn nước tưới tiêu; Chưa có hệ
thống thủy lợi vùng đồi.

Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật
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- Hiện trạng đất: Đất do dân quản lý và canh tác
- Hiện trạng giao thông: Đã có một số tuyến đường
giao thông trục chính vào khu sản xuất, một số
tuyến đường vẫn là đường đất; chưa có đường giao
thông nội đồng.
- Giao thông kết nối: Quốc lộ 3.
- Thủy lợi: Có nguồn nước tưới tiêu; Chưa có hệ
thống thủy lợi vùng đồi.

- Hiện trạng đất: Hiện do các hộ dân quản lý và canh
tác.
- Hiện trạng giao thông: Đã có một số tuyến đường
giao thông trục chính vào khu sản xuất, một số
tuyến đường vẫn là đường đất; chưa có đường giao
thông nội đồng.
- Giao thông kết nối: Tỉnh lộ 261
- Thủy lợi: Có nguồn nước tưới; Chưa có hệ thống
thủy lợi tưới vùng đồi

Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

Quy mô (công suất, diện tích)
lĩnh vực mời gọi đầu tư

- Quy mô dự án: 47ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Sản
xuất sản phẩm nông nghiệp
công nghệ cao.

- Quy mô dự án: 70ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Đầu tư
(trồng, chăm sóc), thu mua, chế
biến sản phẩm.

Quy mô (công suất, diện tích)
lĩnh vực mời gọi đầu tư
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- Hiện trạng đất: Các hộ dân quản lý và canh tác (bao
gồm đất đồi và đất ruộng).
- Hiện trạng giao thông: chủ yếu là đường đất; hiện
thành phố đang giải phóng mặt bằng, đầu tư đường
giao thông, hệ thống tưới tiêu vào khu vực dự án.
- Giao thông kết nối: Quốc lộ 3
- Thủy lợi: Có nguồn nước tưới tiêu thuận lợi.

- Hiện trạng đất: Do các hộ dân quản lý, trồng và thu
hoạch
- Hiện trạng giao thông: Đã có một số tuyến đường
giao thông trục chính vào khu sản xuất, một số
tuyến đường nhánh vẫn là đường đất.
- Giao thông kết nối: Quốc lộ 37
- Thủy lợi: nguồn nước tưới tiêu thuận lợi; Hệ thống
thủy lợi chưa được xây dựng đồng bộ. Có một số
tuyến kênh đã được xây dựng kiên cố hóa, còn lại
là kênh đất
- Quy mô dự án: Diện tích 50ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Sản xuất
sản phẩm nông nghiệp công
nghệ cao.

Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

Quy mô (công suất, diện tích)
lĩnh vực mời gọi đầu tư

9

- Quy mô dự án: 300ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Đầu tư
(trồng, chăm sóc), thu mua, chế
biến sản phẩm.

Ông
Hoàng
Thái
Cương - Giám đốc Sở
KH&ĐT,
ĐT: 0912.452.345

Ông
Hoàng
Thái
Cương - Giám đốc Sở
KH&ĐT,
ĐT: 0912.452.345

Ông
Hoàng
Thái
Cương - Giám đốc Sở
KH&ĐT,
ĐT: 0912.452.345

Địa chỉ liên hệ

Ông
Hoàng
Thái
Cương - Giám đốc Sở
KH&ĐT,
ĐT: 0912.452.345

Ông
Hoàng
Thái
Cương - Giám đốc Sở
KH&ĐT,
ĐT: 0912.452.345

Địa chỉ liên hệ

Ông
Hoàng
Thái
Cương - Giám đốc Sở
KH&ĐT,
ĐT: 0912.452.345

Ông
Hoàng
Thái
Cương - Giám đốc Sở
KH&ĐT,
ĐT: 0912.452.345

Địa chỉ liên hệ

Ông
Hoàng
Thái
Cương - Giám đốc Sở
KH&ĐT,
ĐT: 0912.452.345

- Quy mô dự án: 100 ha
- Mời gọi đầu tư: Đầu tư nhà máy
sản xuất, chế biến chè an toàn,
chất lượng cao.

- Hiện trạng đất: Đất trồng cây ăn quả do các hộ gia
đình trồng và quản lý, thu hoạch.
- Hiện trạng giao thông: Có đường giao thông trục
chính vào khu sản xuất, nhưng chưa có đường giao
thông nội đồng.
- Giao thông kết nối: Tỉnh lộ 261
- Thủy lợi: Có nguồn nước tưới tiêu; Chưa có hệ thống
thủy lợi tưới vùng đồi.

- Hiện trạng đất: Đất chè do các hộ gia đình trồng và
quản lý, thu hoạch.
- Hiện trạng giao thông: Có đường giao thông trục
Ông Phạm Duy Hùng chính vào khu sản xuất, chưa có đường giao thông
Chủ tịch huyện Đại Từ,
nội đồng.
ĐT: 0983.272.069
- Giao thông kết nối: Tỉnh lộ 261
- Thủy lợi: Có nguồn nước tưới tiêu; Chưa có hệ thống
thủy lợi tưới vùng đồi.

Địa chỉ liên hệ
- Hiện trạng đất: Đã giao cho các hộ dân quản lý và
Ông Ngô Xuân Hải canh tác.
Giám đốc Sở NN&PTNT,
- Hiện trạng giao thông: Đã có nền đất.
ĐT: 0982.256.604
- Giao thông kết nối: Quốc lộ 37.
- Thủy lợi: Có nguồn nước tưới tiêu.

Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- Hiện trạng đất: Đã giao cho các hộ dân canh tác;
đã dồn điền đổi thửa 150ha, diện tích 1ha/1lô/thửa; Ông Ngô Xuân Hải diện tích còn lại 67ha đang được dồn điền đổi thửa Giám đốc Sở NN&PTNT,
ĐT: 0982.256.604
- Giao thông kết nối: Quốc lộ 37.
- Thủy lợi: Có nguồn nước tưới tiêu, có kênh mương
chính tưới tiêu nước.

Ông
Hoàng
Thái
Cương - Giám đốc Sở
KH&ĐT,
ĐT: 0912.452.345

Ông
Hoàng
Thái
Cương - Giám đốc Sở
KH&ĐT,
ĐT: 0912.452.345

- Quy mô dự án: 36ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Sản xuất
sản phẩm nông nghiệp sạch,
công nghệ cao.

Quy mô (công suất, diện tích)
lĩnh vực mời gọi đầu tư
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- Quy mô dự án: 226ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Đầu tư
sản xuất nông nghiệp sạch, công
nghệ cao.

- Hiện trạng: Đất đồi bãi, chưa đền bù giải phóng mặt
bằng.
- Điện: Có hệ thống điện đáp ứng yêu cầu.
- Giao thông: Kết nối Tỉnh lộ 262

- Hiện trạng: Đất đồi bãi, rừng sản xuất xen kẹp đất
trồng lúa 1 vụ.
- Điện: 22KV, 35KV
- Giao thông: Kết nối Tỉnh lộ 301

- Diện tích: 125ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Công
viên giải trí, công viên nước, bãi
tắm, cây xanh, vườn hoa, biệt
thự, nhà nghỉ, khu văn hóa ẩm
thực, khu du lịch sinh thái.

Ông
Hoàng
Thái
Cương - Giám đốc Sở
KH&ĐT,
ĐT: 0912.452.345

- Hiện trạng: Chưa có quy hoạch chi tiết; đất dân cư
xen kẹp đất nông nghiệp, lâm nghiệp, chưa đền bù
giải phóng mặt bằng.
- Điện: 22KV, 35KV
- Giao thông: Kết nối Tỉnh lộ 261

Địa chỉ liên hệ

Ông Nguyễn Ngô
Quyết - Giám đốc Sở
Công Thương,
ĐT: 0913.286.000

- Hiện trạng: Đã có quy hoạch chi tiết 1/500; chủ yếu
là đất đồi, đất lúa đang giải phóng mặt bằng.
- Điện: 22KV, 110 KV
- Giao thông: Kết nối Quốc lộ 3, Tỉnh lộ 262.

Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- Diện tích: 78ha.
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Khu du
lịch sinh thái.

Địa chỉ liên hệ

Ông
Hoàng
Thái
Hạ tầng kỹ thuật: Nằm trong khuôn viên của Bệnh
Cương - Giám đốc Sở
viện C, đáp ứng đầy đủ các điều kiện về điện, nước,
KH&ĐT,
xử lý nước thải chung của bệnh viện.
ĐT: 0912.452.345

Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

Quy mô (công suất, diện tích)
lĩnh vực mời gọi đầu tư
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- Diện tích: 5.000 ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Khu vui
chơi, giải trí, thể thao, du lịch.

- Diện tích: 16ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Đầu tư
kinh doanh chợ và cảng nội địa

- Quy mô, diện tích: 850m2 (Phần
mở rộng).
- Hình thức: PPP - BOT

Quy mô (công suất, diện tích)
lĩnh vực mời gọi đầu tư

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN
ƯU TIÊN MỜI GỌI
ĐẦU TƯ VÀO TỈNH THÁI NGUYÊN

www.thainguyen.gov.vn

Thành phố Thái
Nguyên và huyện
Đại Từ; cách TP. Thái
Nguyên 10 km

KCN Điềm Thuỵ
(Khu B)

KCN Quyết
Thắng

4

5

- Hiện trạng đất: Chủ yếu là đất nông nghiệp đang Ông Nguyễn Ngô
giải phóng mặt bằng.
Quyết - Giám đốc Sở
- Giao thông: Kết nối với Quốc lộ 37.
Công Thương, ĐT:
- Điện: 22KV, 110KV.
0913.286.000
- Quy mô, diện tích: 38ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Mời gọi
đầu tư kinh doanh hạ tầng và
sản xuất kinh doanh

Huyện Đại Từ; cách
TP. Thái Nguyên 37
km, Thủ đô Hà Nội
118 km

Vị trí, địa điểm
đầu tư
Thành phố Sông
Công; cách TP. Thái
Nguyên 13 km, Thủ
đô Hà Nội 78 km

Cụm công
nghiệp Phú Lạc 2

Tên dự án

Cụm công
nghiệp Lương
Sơn

Lĩnh vực giao thông

8

9

TT

10

II

Ông Tạ Văn Thuyết –
PGĐ Sở Giao thông
vận tải,
ĐT: 0912.024.782

Ông Tạ Văn Thuyết –
PGĐ Sở Giao thông
vận tải,
ĐT: 0912.024.782

Ông Tạ Văn Thuyết –
PGĐ Sở Giao thông
vận tải,
ĐT: 0912.024.782

- Hiện trạng đất: Đã có quy hoạch, đất chưa giải
phóng mặt bằng.
- Hiện trạng đường: Nền đường rộng 6,5m, mặt
đường rộng 3,5m.
- Quy mô dự kiến đầu tư: đạt tiêu chuẩn cấp III, Nền
đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m (cả gia cố
lề)
- Hiện trạng đất: Đã có quy hoạch, chưa giải phóng
mặt bằng
- Hiện trạng đường: Đường giao thông nông thôn
- Dự kiến quy mô đầu tư: đạt tiêu chuẩn cấp III; nền
đường rộng 12m, mặt đường thảm nhựa bê tông
rộng 5,5m

- Hiện trạng đất: Đã có quy hoạch, chưa bù giải
phóng mặt bằng.
- Hiện trạng đường: Nền đường rộng 6,5m, mặt
đường rộng 3,5m.
- Dự kiến quy mô đầu tư: đạt tiêu chuẩn cấp II; nền
đường rộng 22m.

- Chiều dài: 11,23km
- Tổng mức đầu tư: Khoảng 280
tỷ đồng.
- Hình thức: PPP - BT

- Chiều dài: 28km
- Tổng mức đầu tư: Khoảng 700
tỷ đồng.
- Hình thức: PPP - BT
Ngã ba Bờ Đậu --->
sông Cầu ---> Quốc
lộ 1B --->Linh Nham

Km 53+100 cao tốc
Hà Nội Thái Nguyên
tới đỉnh đèo Nhe
của thị xã Phổ Yên.

Dự án cải tạo
nâng cấp đường
262

Dự án đầu tư
xây dựng đường
vành đai I

Dự án đầu tư
xây dựng đường
vành đai V Hà
Nội, đoạn nối từ
cao tốc Hà Nội Thái Nguyên với
đoạn đường nối
cao tốc Hà Nội Lào Cai

3

4

5

- Chiều dài: 17km
- Tổng mức đầu tư: Khoảng 875
tỷ đồng
- Hình thức: PPP - BT

6

Địa chỉ liên hệ
Từ ngã ba dốc Lim,
thành phố Thái
Nguyên đến đường
Cách mạng tháng
10, thành phố Sông
Công.

Quy mô (công suất, diện tích)
lĩnh vực mời gọi đầu tư

5

Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

Vị trí, địa điểm
đầu tư
Tên dự án

TT

2

Ông Tạ Văn Thuyết –
PGĐ Sở Giao thông
vận tải,
ĐT: 0912.024.782
Huyện Đại Từ đi Ba
Hàng, thị xã Phổ Yên

- Hiện trạng đất: Đã có quy hoạch, đất chưa giải
phóng mặt bằng
- Hiện trạng đường: Nền đường rộng 6,5m; mặt
đường rộng 3,5m.
- Dự kiến quy mô đầu tư: đạt tiêu chuẩn cấp III; nền
đường rộng 12m, mặt đường thảm nhựa bê tông
rộng 8m (cả gia cố lề)
Dự án cải tạo
nâng cấp đường
261

- Chiều dài: 50km
- Tổng mức đầu tư: Khoảng 1.300
tỷ đồng
- Hình thức: PPP -BT

1

Ông Tạ Văn Thuyết –
PGĐ Sở Giao thông
vận tải,
ĐT: 0912.024.782

- Hiện trạng đất: Đã có quy hoạch, đang đền bù giải
phóng mặt bằng.
- Hiện trạng đường: Nền đường rộng 7,5m; mặt
đường rộng 5,5m
- Dự kiến quy mô đầu tư: Nền đường rộng 42m, mặt
rộng 21m, dải phân cách giữa 3 m, vỉa hè 18m
Dự án cải tạo
nâng cấp đường
266

Ông Nguyễn Ngô
Quyết - Giám đốc Sở
Công Thương, ĐT:
0913.286.000

- Hiện trạng đất: Chủ yếu là đất nông nghiệp đang
giải phóng mặt bằng.
- Giao thông: Kết nối với Quốc lộ 3.
- Điện: 22KV, 110KV
- Nước: Nguồn cấp nước từ Nhà máy nước Sông
Công.

Đoạn từ ngã tư TP
Sông Công đến ngã
tư xã Điềm Thụy,
huyện Phú Bình.

- Chiều dài: 5km
- Tổng mức đầu tư: Khoảng 550
tỷ đồng.
- Hình thức: Đầu tư mở rộng theo
hình thức PPP - BT

- Quy mô, diện tích: 34,5ha.
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Mời gọi
đầu tư kinh doanh hạ tầng.

Quy mô (công suất, diện tích)
lĩnh vực mời gọi đầu tư

Địa chỉ liên hệ

- Hiện trạng đất: Chủ yếu là đất nông nghiệp đang Ông Nguyễn Ngô
giải phóng mặt bằng.
Quyết - Giám đốc Sở
- Giao thông: Kết nối với Quốc lộ 37.
Công Thương
- Điện: 22KV,110KV
ĐT: 0913.286.000

- Quy mô, diện tích: 52ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Kinh
doanh hạ tầng và đầu tư sản xuất
kinh doanh.

Huyện Đại Từ; cách
TP. Thái Nguyên 35
km, Thủ đô Hà Nội
116 km
Cụm công
nghiệp Phú Lạc 1

7

Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- Hiện trạng đất: Chủ yếu là đất nông nghiệp đang Ông Nguyễn Ngô
giải phóng mặt bằng.
Quyết - Giám đốc Sở
- Giao thông: Kết nối Quốc lộ 3.
Công Thương
- Điện: 220V, 22KV
ĐT: 0913.286.000

- Quy mô, diện tích: 28ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Kinh
doanh hạ tầng và đầu tư sản
xuất kinh doanh.

Huyện Phú Lương;
cách TP. Thái Nguyên
52 km, Thủ đô Hà
Nội 134 km
Cụm công
nghiệp Yên Ninh

6

4

- Hiện trạng đất: Chủ yếu là đất nông nghiệp đang Ông Nguyễn Ngô
giải phóng mặt bằng.
Quyết - Giám đốc Sở
- Giao thông: Kết nối Quốc lộ 37.
Công Thương,
- Điện: 220V, 22KV
ĐT: 0913.286.000

- Quy mô, diện tích: 30ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Kinh
doanh hạ tầng và đầu tư sản
xuất kinh doanh

Huyện Phú Bình;
cách TP. Thái Nguyên
15 km, Thủ đô Hà
Nội 86 km
Cụm công
nghiệp Bàn Đạt

5

Ông Nguyễn Ngô
Quyết - Giám đốc Sở
Công Thương
ĐT: 0913.286.000

- Hiện trạng đất: Chủ yếu là đất nông nghiệp đang
giải phóng mặt bằng.
- Giao thông: Cạnh Quốc lộ 3, cao tốc Hà Nội - Thái
Nguyên
- Nước: Nguồn cấp nước từ Nhà máy nước Sông Công
- Quy mô, diện tích: 47ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Kinh
doanh hạ tầng và đầu tư sản
xuất kinh doanh.

Địa chỉ liên hệ
Huyện Phổ Yên; cách
TP. Thái Nguyên 15
km, Thủ đô Hà Nội
69 km

Quy mô (công suất, diện tích)
lĩnh vực mời gọi đầu tư

Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

Vị trí, địa điểm
đầu tư
Tên dự án

3

Ông Nguyễn Ngô
Quyết - Giám đốc Sở
Công Thương, ĐT:
0913.286.000

Cụm công
nghiệp Vân
Thượng

TT

4

- Hiện trạng đất: Đất nông nghiệp đang giải phóng
mặt bằng.
- Giao thông: Kết nối với Quốc lộ 3C, đường Hồ Chí
Minh.
- Điện: 220V, 35KV.
- Quy mô, diện tích: 20ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Kinh
doanh hạ tầng và đầu tư sản
xuất kinh doanh.

Huyện Định Hóa;
cách TP. Thái Nguyên
51 km, Thủ đô Hà
Nội 137 km
Cụm công
nghiệp Kim Sơn

3

- Hiện trạng đất: Chủ yếu là đất nông nghiệp đang Ông Nguyễn Ngô
giải phóng mặt bằng.
Quyết - Giám đốc Sở
- Giao thông: Kết nối với Quốc lộ 17
Công Thương, ĐT:
- Điện: 35KV.
0913.286.000

- Quy mô, diện tích: 35,5ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Kinh
doanh hạ tầng và đầu tư sản
xuất kinh doanh.

Huyện Đồng Hỷ;
cách TP. Thái Nguyên
13 km, Thủ đô Hà
Nội 92 km
Cụm công
nghiệp Nam Hòa

2

Ông Nguyễn Ngô
Quyết - Giám đốc Sở
Công Thương, ĐT:
0913.286.000

- Hiện trạng đất: Chủ yếu là đất nông nghiệp đang
giải phóng mặt bằng.
- Giao thông: Thuận lợi, kết nối với đường Quốc lộ 3
- Điện: 22KV, 35KV.
- Nước: Nguồn cấp nước từ Nhà máy nước Sông Công
Cụm công
nghiệp số 2 cảng
Đa Phúc

1

Địa chỉ liên hệ

- Quy mô, diện tích: 30ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Kinh
doanh hạ tầng và đầu tư sản
xuất kinh doanh.

Thị xã Phổ Yên; cách
TP. Thái Nguyên 40
km, Thủ đô Hà Nội
30 km

Cụm công
nghiệp Bá Xuyên

Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

Ông Nguyễn Ngô
Quyết - Giám đốc Sở
Công Thương, ĐT:
0913.286.000

Cụm Công nghiệp

I.2

Quy mô (công suất, diện tích)
lĩnh vực mời gọi đầu tư

2

- Hiện trạng đất: Chủ yếu là đất nông nghiệp, đang
đền bù giải phóng mặt bằng.
Ông
Phan
Mạnh
- Giao thông: Thuận lợi, kết nối đường Bắc Sơn,
Cường - Trưởng ban
đường Tố Hữu (Tỉnh lộ 270) và đường cao tốc Hà
QL các KCN,
Nội - Thái Nguyên
ĐT: 0912.735.380
- Nước: Nguồn cấp từ Nhà máy nước Thái Nguyên.
- Xử lý nước thải: Hệ thống xử lý nước thải tập trung

- Tổng diện tích: 170 ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Công
nghệ cao, cơ khí chính xác, sản
xuất linh kiện điện tử.

- Quy mô, diện tích: 105 ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Kinh
doanh hạ tầng và đầu tư sản
xuất kinh doanh.

- Hạ tầng kỹ thuật: 20 ha có hạ tầng, 150 ha đang giải
phóng mặt bằng.
- Giao thông: Thuận lợi, cạnh đường cao tốc Hà Nội - Ông Lê Quốc Thắng Thái Nguyên, Quốc lộ 3 và tỉnh lộ 266.
Giám đốc Công ty Cổ
- Điện: 22KV, 35KV và 110 KV
phần Đầu tư APEC
- Nước: Nguồn cấp từ Nhà máy nước Sông Công
- Xử lý nước thải: Hệ thống xử lý nước thải tập trung

- Hiện trạng đất: Chủ yếu đất nông nghiệp đang giải
- Quy mô, diện tích: 48,5ha
phóng mặt bằng.
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Kinh
- Giao thông: Thuận lợi, kết nối với đường tỉnh lộ 262
doanh hạ tầng và đầu tư sản xuất
- Điện: 22KV, 35KV.
kinh doanh.
- Nước: Nguồn cấp từ Nhà máy nước Sông Công
Thành phố Sông
Công; cách TP. Thái
Nguyên 18 km

Tên dự án

TT

Vị trí, địa điểm
đầu tư

Huyện Phú Bình;
cách TP. Thái Nguyên
20 km

KCN Yên Bình

3

Ông Hoàng Văn Long
- Giám đốc Công ty CP
Đầu tư và phát triển
Yên Bình,
ĐT: 0208.3764.720

- Hạ tầng kỹ thuật: 30ha có hạ tầng, 50ha đang giải
phóng mặt bằng.
- Giao thông: Thuận lợi, cạnh cao tốc Hà Nội - Thái
Nguyên, Quốc lộ 3 và đường Vành đai 5 Hà Nội.
- Điện: 22KV, 35KV và 110KV
- Nước: Nguồn cấp từ Nhà máy nước Yên Bình
- Xử lý nước thải: Hệ thống xử lý nước thải tập trung

Địa chỉ liên hệ

- Tổng diện tích: 400 ha
- Diện tích đã sử dụng: 320ha
- Diện tích còn lại: 80ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Phát
triển các ngành công nghiệp
sạch, các ngành công nghiệp
kĩ thuật cao và các ngành công
nghiệp phụ trợ.

Quy mô (công suất, diện tích)
lĩnh vực mời gọi đầu tư

Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

Vị trí, địa điểm
đầu tư

Tên dự án

Huyện Phú Bình và
thị xã Phổ Yên; cách
TP. Thái Nguyên trên
20 km

TT

1

Ông Phan Mạnh
Cường - Trưởng
ban QL các KCN, ĐT:
0912.735.380

Thành phố Sông
Công; cách thành TP.
Thái Nguyên 20km

Khu công nghiệp
Sông Công II

2

- Hạ tầng kỹ thuật: 50ha có hạ tầng, 130 ha đang giải
phóng mặt bằng.
- Giao thông: Thuận lợi, kết nối với đường cao tốc Hà
Nội - Thái Nguyên và Quốc lộ 3.
- Điện: 22KV, 35KV và 110KV
- Nước: Nguồn cấp từ Nhà máy nước Sông Công
- Xử lý nước thải: Hệ thống xử lý nước thải tập trung

- Tổng diện tích: 250 ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Các
ngành công nghiệp phụ trợ, mạ,
điện tử, thiết bị điện, ô tô, công
nghệ cao, thiết bị y tế, lắp ráp, cơ
khí, hàng tiêu dùng ...

Thành phố Sông
Công; cách TP. Thái
Nguyên 18 km

Khu Công
nghiệp Sông
Công I

1

Địa chỉ liên hệ

Ông Hoàng Công
Doãn - Chủ tịch HĐQT
Công ty CP Phát triển
hạ tầng các KCN Thái
Nguyên,
ĐT: 0912.334.205

Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- Giao thông: Thuận lợi, kết nối với đường cao tốc Hà
Nội - Thái Nguyên và Quốc lộ 3.
- Điện: 22KV, 35KV và 110KV
- Nước: Nguồn cấp từ Nhà máy nước Sông Công
- Xử lý nước thải: Hệ thống xử lý nước thải tập trung

Quy mô (công suất, diện tích)
lĩnh vực mời gọi đầu tư

- Tổng diện tích: 195 ha
- Diện tích đã sử dụng: 74,2 ha
- Diện tích mời gọi: 120,8 ha
- Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Sản xuất
điện, điện tử; sản xuất và lắp ráp
ô tô; công nghiệp phần mềm; cơ
khí chế tạo, luyện kim

Khu công nghiệp

I.1

Vị trí, địa điểm
đầu tư

Lĩnh vực công nghiệp

Tên dự án

I

TT

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ MỘT SỐ CƠ QUAN
CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN

1. VĂN PHÒNG UBND TỈNH
- Địa chỉ: Số 18 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên
- Thông tin liên hệ: Ông Bùi Thanh Hải-Chánh Văn phòng, ĐT: 0913.523.757;
Email: haibt@thainguyen.gov.vn
- Website: http://thainguyen.gov.vn

2. SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
- Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên
- Thông tin liên hệ: Ông Hoàng Thái Cương-Giám đốc, ĐT: 0912.452.345;
Email: cuonght@thainguyen.gov.vn
- Website: http://sokhdt.thainguyen.gov.vn

3. SỞ NGOẠI VỤ
- Địa chỉ: Số 9, đường Hùng Vương, Thành phố Thái Nguyên
- Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Đình Việt -Giám đốc, ĐT: 0983530000;
Email: vietnd@thainguyen.gov.vn
- Website: http://sngv.thainguyen.gov.vn

4. SỞ TÀI CHÍNH
- Địa chỉ: Số 5 đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên
- Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Minh Quang - Giám đốc, ĐT: 0912.003.959;
Email: quangnm.stc@thainguyen.gov.vn
- Website: sotc.thainguyen.gov.vn

5. CỤC THUẾ TỈNH
- Địa chỉ: Số 11-13, đường Cách mạng tháng Tám, phường Trưng Vương,
TP. Thái Nguyên
- Thông tin liên hệ: Ông Phạm Văn Chức - Cục trưởng, ĐT: 0913.256.989;
Email: pvchuc.tng@gdt.gov.vn

6. SỞ XÂY DỰNG
- Địa chỉ: Số 02, đường Nguyễn Du, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên
- Thông tin liên hệ: Ông Hoàng Đức Khánh-Giám đốc, ĐT: 0913.384.251;
Email: khanhhd@thainguyen.gov.vn

7. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
- Địa chỉ: Số 132, đường Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái
Nguyên
- Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Tuấn- Giám đốc, ĐT: 0975.818.018;
Email: tuannt.sotnmt@thainguyen.gov.vn
- Website: http://tnmtthainguyen.gov.vn

8. SỞ CÔNG THƯƠNG
- Địa chỉ: Số 4 đường Cách Mạng Tháng 8, thành phố Thái Nguyên.
- Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Ngô Quyết-Giám đốc, ĐT: 0913.286.000;
Email: ngoquyet369@gmail.com
- Website: http://congthuongthainguyen.gov.vn

9. TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
- Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên
- Thông tin liên hệ: Ông Chu Văn Khanh-Giám đốc; ĐT: 0913.517.252;
Email: khanhdpitn@gmail.com

