III

Lĩnh vực nông nghiệp (17 dự án)

III.1 Thị xã Phổ Yên (01 dự án)
Dự án đầu
tư vào Khu
nông
nghiệp ứng
dụng công
nghệ cao
Thái
Nguyên để
thực hiện
việc nghiên
cứu, ứng
dụng, đào
tạo nhân
lực công
nghệ cao,
- Quy mô: 154,36 ha
sản
xuất
- Mời gọi các nhà Đang làm các thủ tục đầu tư xây
sản phẩm
Xã Tiên
1
đầu tư sản xuất nông dựng hạ tầng kĩ thuật
nông
Phong
nghiệp ứng dụng
nghiệp ứng
công nghệ cao
dụng công
nghệ cao
(rau, hoa,
chè, dược
liệu, giống
cây
lâm
nghiệp,
giống thủy
sản nước
ngọt…),
dịch
vụ
công nghệ
cao trong
nông
nghiệp
III.2 Huyện Phú Bình (01 dự án)
- Hiện trạng đất: Hiện do các hộ
dân quản lý và canh tác
Dự án đầu
- Quy mô: 200 ha
- Hiện trạng giao thông: Đường
tư sản xuất Các xã: Nhã - Mời gọi các nhà
giao thông liên xóm vào khu sản
rau an toàn, Lộng,
Tân đầu tư sản xuất nông
xuất
1
hữu
cơ; Đức,
Bàn nghiệp ứng dụng
- Giao thông kết nối: Quốc lộ 37,
ứng dụng Đạt, Đào Xã, công nghệ cao; liên
đường vành đai V, đường ĐT 266
công nghệ Thanh Ninh
kết sản xuất nông
- Thủy lợi: Các kênh mương thủy
cao
nghiệp
lợi cơ bản đảm bảo phục vụ tưới
tiêu
III.3 Huyện Đồng Hỷ (02 dự án)

Ông Bùi Tiến
Chính - Giám
đốc BQL đầu
tư xây dựng
các công trình
nông nghiệp
và PTNT Thái
Nguyên;
ĐT:
0913.029.900

Ông Dương
Văn Hưng Chủ tịch
UBND huyện
Phú Bình,
ĐT:
0912.961.637

Dự án liên
kết trồng,
chế biến, Các
xóm:
tiêu thụ chè Hòa Khê 1,
1
an
toàn; Ấp Chè, xã
hữu
cơ, Văn Hán
chất lượng
cao
Dự án đầu
tư
trồng
rừng
gỗ Các xã: Cây
lớn,
gắn Thị,
Hợp
2
với
chế Tiến,
Văn
biến
sâu Hán
sản phẩm
gỗ
III.4 Huyện Đại Từ (04 dự án)
Dự án liên
kết trồng,
chế biến,
tiêu thụ chè
an
toàn, Các
xã:
1
hữu
cơ; Hoàng Nông,
ứng dụng La Bằng
công nghệ
cao gắn với
Du
lịch
sinh thái

- Hiệng trạng đất: Hiện do do hộ
gia đình, cá nhân đang quản lý sử
dụng
- Hiệng trạng giao thông: Đường
bê tông nông thôn rộng 3,5 m
- Giao thông kết nối: Đường ĐT
269D.
- Thủy lợi: Có nguồn nước tưới
- Hiện trạng đất: Hiện do hộ gia
đình, cá nhân đang quản lý sử
- Quy mô: 2.000 ha
dụng; có quy hoạch đất đối với khu
- Mời gọi các nhà
chế biến
đầu tư sản xuất chế
- Hiện trạng giao thông: Có đường
biến gỗ; liên kết sản
giao thông, cứng hóa đến xóm,
xuất chế biến gỗ
đường nội vùng cơ bản đường đất
- Giao thông kết nối: Quốc lộ 1B
- Quy mô: 40 ha
- Mời gọi các nhà
đầu tư sản xuất nông
nghiệp ứng dụng
công nghệ cao; liên
kết sản xuất nông
nghiệp

Ông Vũ
Quang Dũng Chủ tịch
UBND huyện
Đồng Hỷ, ĐT:
0912.386.446
Ông Vũ
Quang Dũng Chủ tịch
UBND huyện
Đồng Hỷ, ĐT:
0912.386.446

- Quy mô: 100 ha
- Mời gọi các nhà
đầu tư sản xuất nông
nghiệp ứng dụng
công nghệ cao; liên
kết sản xuất nông
nghiệp

- Hiện trạng đất: Hiện do các hộ
dân quản lý và canh tác.
- Hiện trạng giao thông: Có đường
giao thông liên xóm vào khu sản
xuất.
- Giao thông kết nối: Quốc lộ 37
- Hiện trạng thủy lợi: Có nguồn
nước tưới tiêu.

Ông Phạm
Quang Anh Chủ tịch
UBND huyện
Đại Từ, ĐT:
0903.481.789

2

Dự án sản
xuất rau an
toàn, hữu Các xã: Tiên
cơ; rau ứng Hội, Khôi Kỳ
dụng công
nghệ cao

- Quy mô: 90 ha
- Mời gọi các nhà
đầu tư sản xuất nông
nghiệp ứng dụng
công nghệ cao; liên
kết sản xuất nông
nghiệp

- Hiện trạng đất: Hiện do các hộ
dân quản lý và canh tác.
- Hiện trạng giao thông: Có đường
giao thông liên xóm vào khu sản
xuất.
- Giao thông kết nối: Quốc lộ 37
- Hiện trạng thủy lợi: Có nguồn
nước tưới tiêu.

Ông Phạm
Quang Anh Chủ tịch
UBND huyện
Đại Từ, ĐT:
0903.481.789

3

Dự án đầu
tư
trồng
rừng
gỗ
lớn,
gắn
với
chế
biến
sâu
sản phẩm
gỗ

- Quy mô: 1.000 ha
- Mời gọi các nhà
đầu tư sản xuất chế
biến gỗ; liên kết sản
xuất gỗ

- Hiện trạng đất: Hiện do các hộ
dân quản lý và canh tác
- Hiện trạng giao thông: Có đường
giao thông liên xóm vào khu sản
xuất
- Giao thông kết nối: Quốc lộ 37

Ông Phạm
Quang Anh Chủ tịch
UBND huyện
Đại Từ, ĐT:
0903.481.789

4

- Quy mô: 100 ha
Dự án sản
- Mời gọi các nhà
Xã Văn Yên,
xuất nông
đầu tư chế biến
Lục Ba
nghiệp
nông nghiệp công
nghệ cao

- Hiện trạng đất: Hiện do các hộ
dân quản lý và canh tác
- Hiện trạng giao thông: Có đường
giao thông liên xóm vào khu sản
xuất

Ông Phạm
Quang Anh Chủ tịch
UBND huyện
Đại Từ, ĐT:
0903.481.789

Các xã: Yên
Lãng, Minh
Tiến, Phúc
Lương, Đức
Lương

III.5 Huyện Phú Lương (04 dự án)

1

Dự án liên
kết trồng,
chế biến,
tiêu thụ chè
an
toàn,
hữu cơ, sản
xuất nông
nghiệp,
ứng dụng
công nghệ
cao

Các xã: Vô
Tranh, Tức
Tranh, Phú
Đô, Yên Lạc,
Động
Đạt,
Phấn Mễ, Cổ
Lũng, Yên
Ninh

- Quy mô: 2.300 ha
- Mời gọi các nhà
đầu tư sản xuất nông
nghiệp ứng dụng
công nghệ cao; liên
kết sản xuất nông
nghiệp

- Hiện trạng đất: Hiện do các hộ
Ông Ngô
dân quản lý và canh tác
Thành Trung - Hiện trạng giao thông: Đường bê
Chủ tịch
tông nông thôn (mặt đường 3m)
UBND huyện
vào khu sản xuất
Phú Lương
- Giao thông kết nối: Quốc lộ 3
ĐT:
- Thủy lợi: Có hệ thống thủy lợi
0989.090.413
thuận tiện cho sản xuất

2

Dự án liên
kết
sản
xuất
lúa
gạo đặc sản
an
toàn,
hữu cơ có
giá trị kinh
tế cao

- Quy mô: 100 ha.
- Mời gọi các nhà
Các xã: Ôn
đầu tư sản xuất nông
Lương, Phủ
nghiệp ứng dụng
Lý,
Hợp
công nghệ cao; liên
Thành
kết sản xuất nông
nghiệp

- Hiện trạng đất: Hiện do các hộ
Ông Ngô
dân quản lý và canh tác
Thành Trung - Hiện trạng giao thông: Đường bê
Chủ tịch
tông nông thôn (mặt đường 3m)
UBND huyện
vào khu sản xuất
Phú Lương
- Giao thông kết nối: Quốc lộ 3
ĐT:
- Thủy lợi: Có hệ thống thủy lợi
0989.090.413
thuận tiện cho sản xuất, tưới tiêu

3

- Quy mô: 1.156 ha.
- Mời gọi các nhà
Dự án nông
Xã Yên Đổ, đầu tư sản xuất nông
nghiệp
Phủ Lý, Yên nghiệp ứng dụng
công nghệ
Trạch
công nghệ cao; liên
cao
kết sản xuất nông
nghiệp

4

- Quy mô: 140ha
- Mời gọi các nhà
Dự án nông
đầu tư sản xuất nông
nghiệp
Xã
Động
nghiệp ứng dụng
công nghệ Đạt, Yên Lạc
công nghệ cao; liên
cao
kết sản xuất nông
nghiệp

III.6 Huyện Võ Nhai (02 dự án)
Các xã: Cúc
Đường,
Dự án liên Nghinh
kết trồng, Tường, Sảng
1
chế
biến Mộc,
cây dược Thượng
liệu
Nung, Thần
Sa, Vũ Chấn,
La Hiên

- Quy mô: 200 ha
- Mời gọi các nhà
đầu tư sản xuất nông
nghiệp ứng dụng
công nghệ cao; liên
kết sản xuất nông
nghiệp

- Hiện trạng đất: Hiện do các hộ
dân quản lý và canh tác
- Hiện trạng giao thông: Đường bê
tông nông thôn (mặt đường 3m)
vào khu sản xuất
- Giao thông kết nối: Quốc lộ 3
- Thủy lợi: Có hệ thống thủy lợi
thuận tiện cho sản xuất, tưới tiêu
- Hiện trạng đất: Hiện do các hộ
dân quản lý và canh tác
- Hiện trạng giao thông: Đường bê
tông nông thôn (mặt đường 3m)
vào khu sản xuất
- Giao thông kết nối: Quốc lộ 3
- Thủy lợi: Có hệ thống thủy lợi
thuận tiện cho sản xuất, tưới tiêu
- Hiện trạng đất: Hiện do các hộ
dân quản lý và canh tác
Bà Bùi Thị
- Hiện trạng giao thông: Đường bê
Sen - Chủ tịch
tông liên xóm mặt đường rộng 3m
UBND huyện
vào khu sản xuất
Võ Nhai
- Giao thông kết nối: Quốc lộ 1B;
ĐT:
ĐT 271
0983.228.555
- Thủy lợi: Có nguồn nước tưới
tiêu

2

Dự án đầu
tư
trồng
rừng
gỗ
lớn,
gắn
với
chế
biến
sâu
sản phẩm
gỗ

Các xã: Cúc
Đường, Vũ
Chấn,
Nghinh
Tường, Sản
Mộc, Thần
Sa, Phương
Giao, Liên
Minh, Dân
Tiến, Bình
Long

- Quy mô: 1.000 ha
- Mời gọi các nhà
đầu tư trồng và sản
xuất các sản phẩm
gỗ

III.7 Huyện Định Hóa (03 dự án)
Dự án đầu
tư
xây
Cơ sở tập trung,
dựng cơ sở
công suất: Trâu, bò
giết mổ gia Xã
Bảo 35 con/ngày, đêm;
1
súc,
gia Cường
lợn 140 con/ngày,
cầm
tập
đêm và gia cầm
trung gắn
1.400
con/ngày,
với tiêu thụ
đêm
sản phẩm
Xây dựng
Khu
công
nhà máy
nghiệp nhỏ - Quy mô: 02 ha
chế
biến
Kim Sơn, xã - Công suất: Chế
2
tinh
dầu
Kim Phượng, biến 25 tấn cành, lá
quế và sản
huyện Định quế/ngày
phẩm
từ
Hóa
cây quế
Chăn nuôi
lợn,
gà
công nghệ
cao kết hợp Xóm Đầm - Quy mô: 150 ha
3
trồng cây Hề, xã Bình - Quy mô tối thiểu 1
lâu năm và Thành
dự án: 60 ha trở lên
sản
xuất
phân
vi
sinh
IV

Lĩnh vực khu đô thị - khu dân cư

- Hiện trạng đất: Hiện do các hộ
Bà Bùi Thị
dân quản lý và canh tác
Sen - Chủ tịch
- Hiện trạng giao thông: Đường bê
UBND huyện
tông liên xóm mặt đường rộng 3m
Võ Nhai
vào khu sản xuất
ĐT:
- Giao thông kết nối: Quốc lộ 1B;
0983.228.555
ĐT 271

- Hiện trạng đất: cơ sở tập trung
(đất lúa, hiện do các hộ dân quản
lý và canh tác)
- Hiện trạng giao thông: Có trục
đường liên xóm đã được đổ bê tông
với mặt đường rộng 3m
- Giao thông kết nối: Quốc lộ 3C

Ông Nguyễn
Minh Tú Chủ tịch
UBND huyện
Định Hóa
ĐT:
0983.678.142

- Giao thông: Thuận lợi, kết nối
Quốc lộ 3C, đường Hồ Chí Minh
- Điện: 35KV

Ông Nguyễn
Minh Tú Chủ tịch
UBND huyện
Định Hóa
ĐT:
0983.678.142

- Hiện trạng đất: Đất nông nghiệp
và đất rừng sản xuất
- Hiện trạng giao thông: Có trục
đường liên xóm đã được đổ bê tông
với mặt đường rộng 3m
- Giao thông kết nối: Quốc lộ 3C
- Thủy lợi: Có nguồn nước tưới

Ông Nguyễn
Minh Tú Chủ tịch
UBND huyện
Định Hóa
ĐT:
0983.678.142

1

Đầu tư xây
dựng khu
đô thị tại
các Huyện,
thành phố,
thị xã

Thành phố
Thái
Nguyên,
Sông Công
và các
huyện: Võ
Nhai, Đồng
Hỷ, Phú
Lương, Phú
Bình, Định
Hóa, Đại Từ
và thị xã Phổ
Yên

- Quy mô: Theo
quy hoạch

- Giao thông thuận tiện
- Điện: 35KV
- Có nguồn cung cấp nước

Ông Nguyễn
Linh - Giám
đốc Sở Kế
hoạch và Đầu
tư, ĐT:
0913.286.324

