DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI THU HÚT ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)
Tổng số 75 dự án
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DANH MỤC DỰ ÁN TIẾP TỤC KÊU GỌI THU HÚT ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 27/4/2017
I. LĨNH VỰC GIAO THÔNG (tổng số 03 dự án)
1

Cảng Vạn Gia

Móng Cái

Đầu tư nâng cấp xây dựng cảng đạt công suất
đến năm 2020: 1.000.000T/năm

1000 tỷ đồng

PPP, ODA

Sở Giao thông
Vận tải

2.350 tỷ đồng

PPP, 100%
vốn NĐT

Sở Giao thông
Vận tải

NĐT đề xuất

PPP, 100%
vốn NĐT

Sở Giao thông
Vận tải

505 tỷ đồng

100% vốn
NĐT

Sở Giao thông
Vận tải

2

Đường bộ ven biển Hải Hà
- Móng Cái

KKTCK Móng Cái

Hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch
được duyệt, kết nối giao thông trong địa bàn
Khu KTCK Móng Cái,Tổng chiều dài khoảng
26,4 km, tiêu chuẩn kỹ thuật đương cấp 2 đồng
bằng mặt cắt B=28,5m

3

Cảng tổng hợp Hòn Nét –
Con Ong

Khu Hòn Nét Cẩm Phả - hòn
Con Ong Cửa Ông

Xây dựng cảng tổng hợp tại Hòn con Ong, khu
chuyển tải Hòn Nét cho tàu từ 70.000 đến
120.000 tấn hoặc lớn hơn

4

Cảng Mũi Chùa

Xã Tiên Lãng, Tiên Yên

- Đầu tư xây dựng bến cảng và các hạng mục hạ
tầng kỹ thuật, kho, bãi chứa hàng...theo Quy
hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 đã được
UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số
3005/QĐ-UBND ngày 07/8/2018.
- Công suất thông qua 0,5-01 triệu tấn/năm.
- Phương tiện ra vào cảng: Tàu biển trọng tải
đến 3.000 DWT; tàu thủy nội địa trọng tải đến
2.000 DWT.

1

II. LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT KCN VÀ ĐÔ THỊ (tổng số 03 dự án)
1

Xây dựng hạ tầng Khu phi
thuế quan

KKTCK Hoành Mô - Đồng
Văn

Diện tích nghiên cứu 50,45 ha

440 tỷ đồng

PPP, 100%
vốn NĐT

Ban Quản lý Khu
kinh tế

2

Khu đô thị và trung tâm
thương mại dịch vụ bến
xe phía Tây, thành phố
Uông Bí

khu Bí thượng, phường
phương Đông, thành phố
Uông Bí

- Mục tiêu: Phục vụ nhu cầu về nhà ở và
dịch vụ, phát triển du lịch trong quần thể
khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử;
Quy mô 51 ha

350 tỷ đồng

PPP, 100%
vốn nhà đầu
tư

UBND thành
phố Uông Bí

3

Khu đô thị mới phía tây
Đầm Hà

Xây dựng khu đô thị mới hiện đại. Diện tích
180ha

Nhà đầu tư đề
xuất

100% vốn
nhà đầu tư

UBND huyện
Đầm Hà

xã Dực Yên, huyện Đầm Hà

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA, DỊCH VỤ DU LỊCH, THƯƠNG MẠI ( tổng số 11 dự án)
1

Khu du lịch Cái Chiên
huyện Hải Hà

Cái Chiên, huyện Hải Hà

Xây dựng hạ tầng khu du lịch, các công trình
dịch
vụ
trong
khu
du
lịch
- Diện tích đất nghiên cứu: 380ha

7.600 tỷ đồng

PPP, 100%
vốn NĐT,
Liên doanh

UBND huyện Hải
Hà

2

Khu du lịch Trà Cổ thành
phố Móng Cái

Trà Cổ, thành phố Móng Cái

Xây dựng hạ tầng khu du lịch, các công trình
dịch
vụ
trong
khu
du
lịch
- Diện tích đất nghiên cứu: 104ha

15.000 tỷ đồng

PPP, 100%
vốn NĐT,
Liên doanh

UBND thành phố
Móng Cái

3

Khu du lịch (đi bộ khám
phá) huyện Bình Liêu

Hhuyện Bình Liêu

800 tỷ đồng

PPP, 100%
vốn NĐT,
Liên doanh

Sở Xây dựng

4

Khu du lịch Cao Ba Lanh

Xã Đồng Văn, huyện Bình
Liêu

800 tỷ đồng

100% vốn
nhà đầu tư

UBND huyện
Bình Liêu

5

Sân golf An Biên

Thị trần Trới, xã Lê Lợi,
Hoành Bồ

NĐT đề xuất

PPP, 100%
vốn NĐT,
Liên doanh

IPA

Xây dựng hạ tầng khu du lịch, các công trình
dịch vụ trong khu du lịch;
- Diện tích đất nghiên cứu: 40ha
Xây dựng hạ tầng khu du lịch, các công trình
dịch vụ trong khu du lịch; Diện tích đất nghiên
cứu: 48,15 ha
Xây dựng sân golf và các dịch vụ đi kèm, diện
tích
nghiên
cứu
khoảng
100
ha
- Đầu tư xây dựng sân golf 18 lỗ

2

100

ha

Nhà đầu tư đề
xuất

PPP, 100 %
vốn NĐT,
liên doanh

IPA

500 tỷ đồng

100% vốn
NĐT

UBND huyện
Đầm Hà

6

Sân golf Khe Chè

Xã An Sinh, tx Đông Triều

Diện tích nghiên cứu khoảng
Đầu tư xây dựng sân golf 27 lỗ

7

Khu du lịch sinh thái đảo
Đá Dựng

Xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà

mục tiêu: xây dựng khu du lịch dịch vụ biển đảo
sinh thái. Diện tích 63ha

8

Khu du lịch sinh thái cao
cấp Lựng Xanh

Phường Thanh Sơn, thành phố
Uông Bí

- Mục tiêu: Hình thành khu du lịch sinh thái cao
Nhà đầu tư đề
cấp với các loại hình nghỉ dưỡng, giải trí...;
xuất
- Diện tích nghiên cứu khoảng 150 ha

100% vốn
nhà đầu tư

UBND thành phố
Uông Bí

9

Khu du lịch nghỉ dưỡng
cao cấp phía Đông đảo
Vĩnh Trung, Vĩnh Thực
thành phố Móng Cái

Đảo Vĩnh Thực, thành phố
Móng Cái

Xây dựng khu du lịch đảo sinh thái. Diện tích
nghiên cứu khoảng 358ha

2.238 tỷ đồng

100% vốn
nhà đầu tư

UBND thành phố
Móng Cái

10

Xây dựng nghĩa trang nhân
dân huyện Hải Hà

Xã Quảng Thành, huyện Hải
Hà

99 tỷ đồng

PPP, 100%
vốn nhà đầu
tư

UBND huyện Hải
Hà

11

Trung tâm hội chợ triển
lãm quốc tế tại thành phố
Móng Cái

Thành phố Móng Cái

4.200 tỷ đồng

PPP, 100%
vốn nhà đầu
tư

UBND thành phố
Móng Cái

- Quy mô khoảng 200 – 400 giường bệnh.
+ Giai đoạn 1: 2020: 200-300 giường bệnh.
+ Giai đoạn 2: 2020-2030: phát triển lên quy mô
400 giường bệnh.
- Diện tích: 7,0 ha

Khoảng
800 tỷ đồng

PPP,100%
vốn nhà đầu
tư,

Sở Y tế

- Tại thành phố Cẩm Phả: 02 điểm công suất
34,000m3/ngày đêm và 29,000 m3/ngày đêm
- Tại Vân Đồn:
02 điểm công suất
3
30,000m /ngày đêm và Xây dựng đường ống
thu gom, thoát nước thải

Nhà đầu tư đề
xuất

Mục tiêu: Giải quyết nhu cầu về an táng và
chôn cất. Quy mô khoảng 45,23 ha

Diện tích sử dụng đất 5 ha

IV. LĨNH VỰC Y TẾ, GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO (tổng số 01 dự án)

1

Bệnh viện quốc tế Móng
Cái

Phường Ninh Dương,
TP Móng Cái

V. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG (tổng số 03 dự án).

1

Xây dựng hệ thống xử lý
nước thải tại các thành
phố: Cẩm Phả và huyện
Vân Đồn

Cẩm Phả, Vân Đồn

PPP, BOT

Sở Tài nguyên và
Môi trường

3

2

Xây dựng hệ thống xử lý
nước thải cho huyện Hải Huyện Hải Hà
Hà

Dự án xem xét xây dựng hệ thống xử lý nước
thải tập trung cho khu vực huyện Hải Hà:
NMXLNT công suất 3.000 m3/ngày đêm và
tuyến đường ống thu gom dài 19 km

2.741 tỷ đồng

PPP, BOT

Sở Tài nguyên và
Môi trường

3

Chế biến cát xây dựng từ
nguồn đá vụn trong chế
biến đá Ryolit, cát kết, cuội
Khu vực miền Đông và các địa
sỏi ở khu vực miền Đông
phương có sản xuất than
và cát kết, cuội kết trong
đá thải các mỏ than trên
địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nhằm khai thác triệt để, sử dụng tiết kiệm, hiệu
quả nguồn tài nguyên khoáng sản gắn với bảo
vệ môi trường, khuyến khích chế biến sâu để
sản xuất các sản phẩm mới có giá trị cao đáp
ứng thị trường tiêu dùng trong nước và xuất
khẩu tạo giá trị gia tăng cao của khoáng sản

1.034 tỷ đồng

PPP,100%
vốn nhà đầu
tư

Sở Tài nguyên và
Môi trường

- Mục tiêu: Xây dựng vùng nguyên liệu chè với
các giống có chất lượng cao phù hợp thay thế
dần diện tích chè cũ năng suất và phẩm chất chè
thấp. Xây dựng nhà máy chế biến hiện đại với
công suất từ 8000 - 10.000 tấn búp tươi/năm.
- Quy mô: Diện tích chè hiện có 1200 ha đến
năm 2020 đạt 1500 ha.

Nhà đầu tư đề
xuất

PPP, 100%
vốn NĐT,
Liên doanh

Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông
thôn

- Mục tiêu: Nhằm đưa ngành chăn nuôi trên địa
bàn trở thành ngành sản xuất chính, góp phần
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
- Quy mô: 150ha (trong đó thu hồi diện tích của
Công ty cổ phần chè Phương Đông 80ha; đất
GPMB 70ha)

460 tỷ đồng

100% vốn
NĐT

Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông
thôn

VI. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP (tổng số 02 dự án).

1

2

Phát triển vùng nguyên
liệu và nhà máy chế biến
chè cao cấp xuất khẩu

huyện Hải Hà, Đầm Hà

Đầu tư xây dựng trung tâm
xã Quảng Phong, huyện Hải
phát triển chăn nuôi công
Hà
nghiệp tập trung

PHẦN DANH MỤC DỰ ÁN BỔ SUNG MỚI TỪ NĂM 2019
I

LĨNH VỰC GIAO THÔNG (tổng số 07 dự án)

4

- Mục tiêu nhằm kết nối giao thông trọng điểm
của địa phương, hiện đại hệ thống hạ tầng kỹ
thuật thiết yếu.
- Quy mô: Đường phố gom dài 3,6 km, với quy
mô Bn=28m, Bm=14m. Đường ngoài đô thị dài
4,43 km, quy mô đường cấp III, đồng bằng,
Bn=12m, Bm=11m. Xây dựng 02 cầu, 01 cầu
qua sông Cầm có sơ đồ nhịp 5x33m; 1 cầu có sơ
đồ nhịp 2x24m.

679 tỷ đồng

PPP (BT)

UBND thị xã
Đông Triều

- Mục tiêu: Xây dựng bến thủy nội địa;
- Quy mô: diện tích 6,66 ha

81 tỷ đồng

100% vốn
nhà đầu tư

UBND thị xã
Đông Triều

Thôn Bắc, xã Vạn Ninh, thành
phố Móng Cái

- Mục tiêu: Phục vụ vận chuyển hàng hóa khu
vực sông KaLong, thay thế hệ thống cảng thủy
nội địa phía Tây KaLong hiện nay.
- Quy mô: 100 ha; công suất 4-5 triệu tấn hàng
hóa/năm; tiếp nhận tàu có trọng tải 500-1.000
tấn

1.500 tỷ đồng

PPP,100%
vốn nhà đầu
tư

UBND thành phố
Móng Cái

Phường Trà Cổ, thành phố
Móng Cái

- Mục tiêu: Hoàn thiện hạ tầng giao thông theo
quy hoạch được duyệt, thúc đẩy phát triển, khai
thác tiềm năng du lịch khu vực ven biển Trà Cổ
- Bình Ngọc. Tổng chiều dài L=17 km,
Bm=24,5m

700 tỷ đồng

PPP,100%
vốn nhà đầu
tư

UBND thành phố
Móng Cái

Vĩnh Thực, Móng Cái

Kết nối giao thông trong địa bàn khu KTCK
Móng Cái thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội
giao lưu thương mại, dịch vụ.
Tổng chiều dài L=Km, quy mô tiêu chuẩn kỹ
thuật đường cấp II đồng bằng, mặt bằng đường
B=m.

600 tỷ đồng

PPP,100%
vốn nhà đầu
tư

UBND thành phố
Móng Cái

Thành phố Uông Bí

- Mục tiêu: Xây dựng tuyến đường đạt tiêu
chuẩn đô thị theo quy hoạch được duyệt phục
vụ nhu cầu đi lại, nâng cao chất lượng cuộc
sống của nhân dân tại khu vực.
- Quy mô: Đường phố chính đô thị chủ yếu với
chiều dài tuyến: 5,68km; quy mô 4 làn xe với
mặt cắt ngang 77 m; tốc độ thiết kế 80km/giờ.

670 tỷ đồng

PPP; 100%
vốn nhà đầu
tư

UBND thành phố
Uông Bí

1

Đường trung tâm thị xã
Đông Triều

Xã Xuân Sơn, Kim Sơn, Tràng
An, Bình Khê, An Sinh

2

Bến thủy nội địa neo đậu,
xếp dỡ hàng hóa

Khu Xuân Viên 3, phường
Xuân Sơn

3

4

5

6

Hạ tầng cụm cảng thủy nội
địa

Đường ven biển Trà Cổ Bình Ngọc

Tuyến đường Móng Cái –
Vĩnh Thực

Xây dựng tuyến đường
tránh phía Nam thành phố
Uông Bí

5

7

Trạm
dừng
nghỉ
Km99+500 trên tuyến
đường cao tốc Vân Đồn –
Móng Cái

II

LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT KCN, CCN VÀ ĐÔ THỊ (tổng số 18 dự án)

1

Đầu tư xây dựng và kinh
doanh hạ tầng KCN Đông
Triều

Xã Hồng Thái Đông, thị xã
Đông Triều

2

Đầu tư xây dựng và kinh
doanh hạ tầng CCN Kim
Sen

Phường Kim Sơn, thị xã Đông
Triều

Thôn Yên Sơn, xã Dực Yên,
huyện Đầm Hà

3

Khu dân cư tại thôn Đạm
Thủy, xã Thủy An, thị xã
Đông Triều (phía Tây
trường THPT Lê Chân)

Thôn Đạm Thủy, xã Thủy An

4

Khu dân cư tại khu Vĩnh
Thông, phường Mạo Khê,
thị xã Đông Triều

khu Vĩnh Thông, phường Mạo
Khê, thị xã Đông Triều

5

Khu dân cư hai bên đường
tránh Đông Triều tại
phường Đức Chính, thị xã
Đông Triều

Khu Yên Lâm 1, phường Đức
Chính và khu Mễ Xá, phường
Hưng Đạo, thị xã Đông Triều

6

Khu dân cư tại khu Nhuệ
Hổ, phường Kim Sơn, thị
xã Đông Triều

khu Nhuệ Hổ, phường Kim
Sơn, thị xã Đông Triều

7

Khu dân cư và dịch vụ phía
Bắc thị trấn Tiên Yên,

Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên
Yên

Xây dựng để cung cấp các dịch vụ phục vụ
người và phương tiện tham gia giao thông trên
tuyến đường cao tốc

NĐT đề xuất

PPP; 100%
vốn nhà đầu
tư

Sở Giao thông
Vận tải

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN.
- Diện tích sử dụng đất 150 ha.

NĐT đề xuất

100% vốn
nhà đầu tư;
Liên doanh

UBND thị xã
Đông Triều; Ban
Quản lý Khu kinh
tế

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN.
- Diện tích sử dụng đất 70,78 ha.
- Loại hình sản xuất: VLXD, tiểu thủ công
nghiệp.

55 tỷ đồng

PPP (BT)

UBND thị xã
Đông Triều

477 tỷ đồng

100% vốn
nhà đầu tư

UBND thị xã
Đông Triều

589 tỷ đồng

100% vốn
nhà đầu tư

UBND thị xã
Đông Triều

3.264 tỷ đồng

100% vốn
nhà đầu tư

UBND thị xã
Đông Triều

448 tỷ đồng

100% vốn
nhà đầu tư

UBND thị xã
Đông Triều

505 tỷ đồng

PPP, 100%
vốn nhà đầu

UBND huyện
Tiên Yên

Quy mô diện tích 98.091,3 m2. Trong đó:
Đất ở 27.098,5 m2, đất dịch vụ thương mại
6.073,2 m2, đất bãi đỗ xe 1.504 m2, đất cây xanh
mặt nước 14.985,3 m2, đất giao thông nội bộ, hạ
tầng kỹ thuật 38.475,1 m2, đất giao thông đối
ngoại 9.955,2 m2.
Quy mô diện tích 107.926,3 m2. Trong đó:
Đất ở 37.500,27 m2, đất công trình công cộng
6.435,33 m2, đất công trình dịch vụ hỗn hợp
3.904,13 m2, đất cây xanh mặt nước, giao thông,
hạ tầng kỹ thuật 60.086,57 m2.
Quy mô diện tích 597.710 m2. Trong đó:
Đất ở 149.982 m2, đất công trình công cộng
5.916 m2, đất công trình dịch vụ hỗn hợp 26.751
m2, đất cây xanh 188.350 m2, đất giao thông, hạ
tầng kỹ thuật 226.711 m2.
Quy mô diện tích 82.196 m2. Trong đó:
Đất ở 29.265 m2, đất công trình công cộng
6.751 m2, đất công trình dịch vụ hỗn hợp 5.581
m2, đất cây xanh mặt nước 5.688 m2, đất giao
thông, hạ tầng kỹ thuật 34.911 m2.
- Mục tiêu: Là khu chức năng đô thị quy hoạch
cải tạo, chỉnh trang, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật

6

huyện Tiên Yên

8

Đầu tư xây dựng hạ tầng
Xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên
CCN huyện Tiên Yên

9

Đầu tư xây dựng và kinh
doanh hạ tầng KCN phụ
trợ ngành than

10

Xây dựng lại chung cư 5
tầng tại cột 8, phường
Hồng Hà, thành phố Hạ
Long

Phường Hồng Hà, thành phố
Hạ Long

11

Các hạng mục hạ tầng khu
cửa khẩu Bắc Phong Sinh

Xã Quảng Đức, huyện Hải Hà
(Khu KTCK Bắc Phong Sinh)

12

Khu đô thị khu vực phía
Nam quốc lộ 18A tại xã
Quảng
Long,
Quảng
Chính, huyện Hải Hà

Xã Quảng Long, Quảng
Chính, huyện Hải Hà

13

Khu đô thị mới phía Tây

Xã Dực Yên, huyện Đầm Hà

Phường Mông Dương, thành
phố Cẩm Phả

đảm bảo tiêu chí đô thị loại III, phát triển mới
các khu dân cư, dịch vụ tổng hợp đồng bộ về hạ
tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, liên kết chặt chẽ
với trung tâm đô thị hiện hữu của thị trấn Tiên
Yên và đáp ứng nhu cầu nhân dân về phát riển
kinh tế - xã hội.
- Quy mô diện tích: 23,3 ha
- Mục tiêu: Đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh
doanh CCN Tiên Yên với các lĩnh vực ngành
nghề: Điện tử; sản xuất hàng tiêu dùng; chế biến
nông, lâm, thủy sản, thực phẩm; hệ thống bến
bãi phục vụ lưu chuyển hàng hóa; logistic trực
tiếp cảng Mũi Chùa, KKT cửa khẩu và KKT
hành chính đặc biệt Vân Đồn

tư;

685 tỷ đồng

PPP, 100%
vốn nhà đầu
tư;

UBND huyện
Tiên Yên

>3.000 tỷ đồng

100% vốn
nhà đầu tư;

Ban QLKKT

1.100 tỷ đồng

PPP(BT)

UBND thành phố
Hạ Long

470 tỷ đồng

PPP; 100%
vốn nhà đầu
tư

UBND huyện Hải
Hà

Quy mô diện tích 527 ha. Trong đó:
Đất ở 17,43 ha, đất dịch vụ thương mại 16,76ha,
đất khu chế biến sản phẩm nông nghiệp 4,06 ha.

NĐT đề xuất

100% vốn
nhà đầu tư

UBND huyện Hải
Hà

Xây dựng khu đô thị mới hiện đại. Diện tích
180 ha

NĐT đề xuất

100% vốn
nhà đầu tư

UBND huyện
Đầm Hà

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN.
- Diện tích sử dụng đất 400 ha.
- Mục tiêu: Là công trình chung cư mới cao
tầng, đảm bảo nhu cầu sinh sống các hộ dân và
mỹ quan cho đô thị.
- Quy mô: Xây 02 khối nhà 27 tầng đến 31 tầng
và 02 tầng hầm
Quy mô: Tổng diện tích đất 436 ha. Bao gồm:
Khu trung tâm cửa khẩu diện tích 89 ha; khu
vực 2 là khu dân cư đô thị, nông thôn phía Đông
diện tích 109 ha; Khu đô thị mới, cụm kho, bến
bãi du lịch diện tích 238 ha

7

Xây dựng hạ tầng khu phi
thuế quan

Khu KTCK Hoành Mô – Đồng
Văn tại xã Hoành Mô, Đồng
Văn, huyện Bình Liêu

- Mục tiêu: Hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu phi
thuế quan phục vụ hoạt động thương mại, XNK.
- Quy mô diện tích khoảng 50,45 ha.

15

Khu đô thị Vũng Đục

Phường Cẩm Đông, Cẩm Sơn,
thành phố Cẩm Phả

16

Cụm công nghiệp phía Tây
huyện Đầm Hà

17

Khu đô thị mới Yên Thanh

18

Khu đô thị mới phía Tây

III

LĨNH VỰC VĂN HÓA, DỊCH VỤ DU LỊCH, THƯƠNG MẠI (tổng số 06 dự án)

14

450 tỷ đồng

PPP, 100%
vốn nhà đầu
tư;

Ban QLKKT

Xây dựng khu đô thị kiểu mẫu, được thiết kế
phong cách hiện đại đầy đủ chức năng

1800 tỷ

PPP, 100%
vốn nhà đầu
tư;

UBND thành phố
Cẩm Phả

Xã Dực Yên, huyện Đầm Hà

Xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp phía Tây
huyện Đầm Hà, quy mô diện tích khoảng 50 ha

NĐT đề xuất

100% vốn
nhà đầu tư;

UBND huyện
Đầm Hà

Phường Yên Thanh, thành phố
Uông Bí

- Mục tiêu: Là khu ở mới với hệ thống các hạng
mục công trình dịch vụ và hệ thống hạ tầng cơ
sở đảm bảo tiêu chuẩn của khu đô thị.
- Quy mô: diện tích 188 ha.

9.800 tỷ đồng

100% vốn
nhà đầu tư

UBND thành phố
Uông Bí

Xã Dực Yên, huyện Đầm Hà

Xây dựng khu đô thị mới hiện đại. Diện tích
180 ha

NĐT đề xuất

100% vốn
nhà đầu tư

UBND huyện
Đầm Hà

200 tỷ đồng

100% vốn
nhà đầu tư;

UBND huyện
Hải Hà

4.798,9 tỷ
đồng

100% vốn
nhà đầu tư

Sở TTTT

50 tỷ đồng

100% vốn
nhà đầu tư

Huyện Tiên Yên

1

Xây dựng khu du lịch hồ
Trúc Bài Sơn

Xã Quảng Sơn, huyện Hải
Hà

2

Khu công viên công nghệ
thông tin tập trung

Phường Tuần Châu, thành
phố Hạ Long

3

Du lịch sinh thái, bảo tồn
rừng ngập mặn

Xã Đồng Rui, huyện Tiên
Yên

- Mục tiêu: Trở thành trọng điểm du lịch của
huyện, hình thành các khu vui chơi giải trí của
nhân dân trong và ngoài huyện
- Mục tiêu, quy mô: Xây dựng, hình thành Khu
CNTT tập trung nhằm tạo ra môi trường làm
việc về CNTT tập trung đạt tiêu chuẩn quốc tế,
đồng bộ, hiện đại để thu hút các doanh nghiệp
đến làm việc nghiên cứu, phát triển sản phẩm,
giải pháp phần mềm… thúc đẩy phát triển lĩnh
vực công nghệ thông tin của tỉnh.
- Mục tiêu: Bảo tồn và phát triển hệ sinh thái
rừng ngập mặn ven biển đặc thù tại nơi đây, tạo
cảnh quan hoang dã sông nước rừng thiên nhiên
phục vụ khách du lịch trong và ngoài tỉnh
- Quy mô: 100 ha

8

4

5

Các dự án thành phần của dự
án tôn tạo, bảo tồn và phát
huy giá trị của di tích lịch sử
chiến thắng Bạch Đằng

Khu liên hợp thể thao thành
phố Móng Cái

Phường Quảng Yên, Yên
Giang, Phong Cốc, thị xã
Quảng Yên

Mục tiêu: Bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch
sử cấp quốc gia đặc biệt

200 tỷ đồng

PPP

Thị xã Quảng Yên

Khu 1, phường Hải Hòa,
thành phố Móng Cái

- Mục tiêu: Đầu tư phát triển hạ tầng các dịch
vụ thể thao, du lịch phục vụ nhu cầu vui chơi,
giải trí của nhân dân, khách du lịch trong và
ngoài nước. Là một trong những tiêu chí hạ tầng
đô thị, để thành phố Móng Cái trở thành đô thị
loại II trước năm 2020.
- Quy mô: Do NĐT đề xuất

2.600 tỷ đồng

PPP, 100%
vốn nhà đầu
tư

UBND thành phố
Móng Cái

IV

LĨNH VỰC Y TẾ, GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO (tổng số 0 dự án)

V

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG (tổng số 03 dự án).

1

Xây dựng trạm xử lý nước
thải khu vực I

Phường Quảng Yên, thị xã
Quảng Yên

- Mục tiêu: Xử lý ô nhiễm môi trường khu vực
Hà Bắc, đáp ứng tiêu chí đô thị loại III

90 tỷ đồng

PPP

UBND thị xã
Quảng Yên

2

Xây dựng các trạm xử lý
nước thải khu vực Hà Nam

Phường Phong Cốc, thị xã
Quảng Yên

- Mục tiêu: Xử lý ô nhiễm môi trường khu vực
Hà Nam, đáp ứng tiêu chí đô thị loại III

110 tỷ đồng

PPP

UBND thị xã
Quảng Yên

Xã Yên Than, huyện Tiên Yên

- Mục tiêu: Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, đồng
bộ nhà máy cung cấp nước bằng công nghệ tiên
tiến, hiện đại theo mô hình khu liên hợp khéo
kín đảm bảo vệ sinh môi trường, cung cấp
nguồn nước cho nhu cầu sử dụng, sản xuất, phát
triển kinh tế cho nhân dân và CCN, tránh phụ
thuộc nguồn nước từ các sông bắt nguồn từ
Trung Quốc.
- Quy mô: Diện tích khoảng 3 ha

NĐT đề xuất

PPP, 100%
vốn nhà đầu
tư

Huyện Tiên Yên

3

VI

Nhà máy nước Yên Than

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP (tổng số 07 dự án).

1

Cơ sở giết mổ gia súc, gia
cầm tập trung

2

Đầu tư xây dựng trang trại
chăn nuôi bảo tồn và phát
triển giống gà Tiên Yên

Hải Hà, Móng Cái, Đầm Hà,
Đông Triều, Quảng Yên, Tiên
Yên, Bình Liêu

Quy mô công suất từ 100-200 con/ngày

48 tỷ đồng

PPP, 100%
vốn nhà đầu
tư;

Sở NNPTNT,
Huyện Đầm Hà,
TP Móng Cái

Xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên

- Mục tiêu: Xây dựng khu bảo tồn, chăn nuôi
sinh sản theo quy mô công nghiệp và nuôi
thương phẩm bán chăn thả giống gà Tiên Yên
nhằm góp phần nâng cao uy tín thương hiệu gà

46 tỷ đồng

100% vốn
nhà đầu tư

Huyện Tiên Yên

9

Tiên Yên.
- Quy mô: Gà giống thương phẩm 215.000
con/năm; Gà thương phẩm bán chăn thả 30.000
con/năm; Diện tích khoảng 30 ha
3
4
5
VII

Chuỗi liên kết sản xuất
dược liệu
Liên kết sản xuất và tiêu
thụ sản phẩm nông sản
theo quy mô hàng hóa
Chăn nuôi gia súc, gia cầm
theo hình thức công nghiệp

Xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên
Thị trấn Quảng Hà, huyện Hải
Hà
Xã Quảng Chính, huyện Hải
Hà

Quy mô: 1.800 ha

80 tỷ đồng

100% vốn
nhà đầu tư

Huyện Tiên Yên

Quy mô diện tích 2.500 m2

40 tỷ đồng

100% vốn
nhà đầu tư

Huyện Hải Hà

Quy mô diện tích 20 ha

50 tỷ đồng

100% vốn
nhà đầu tư

Huyện Hải Hà

NĐT đề xuất

100% vốn
nhà đầu tư

Ban QLKKT

NĐT đề xuất

100% vốn
nhà đầu tư

Ban QLKKT

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP (tổng số 11 dự án).

1

Dự án thứ cấp đầu tư vào
KCN Hải Yên

KCN Hải Yên, phường Hải
Yên, thành phố Móng Cái

2

Dự án thứ cấp đầu tư vào
KCN Đông Mai

KCN Đông Mai, phường Đông
Mai, thị xã Quảng Yên

- Mục tiêu: Kêu gọi các dự án đầu tư thứ cấp
vào KCN Hải Yên đối với các lĩnh vực: SX
VLXD, trang trí nội thất; Sản xuất hàng tiêu
dùng; công nghiệp may, thêu xuất khẩu; công
nghiệp cơ khí, chế tạo máy; Công nghiệp lắp
ráp điện tử; Chế biến nông lâm sản; Kho tàng,
bãi tập kết nguyên vật liệu.
- Quy mô: Tổng diện tích của KCN là 182,4 ha,
trong đó đất dành cho công nghiệp là 124 ha
(diện tích mặt bằng sạch có thể đáp ứng nhu cầu
thuê đất của các NĐT năm 2019 là >20 ha)
- Mục tiêu: Kêu gọi các dự án đầu tư thứ cấp
vào KCN Đông Mai đối với các lĩnh vực: Ứng
dụng công nghệ cao; Sản xuất sản phẩm công
nghiệp phụ trợ; Công nghệ thông tin; Sản xuất
vật liệu mới, VLXD nhẹ, vật liệu quý hiếm, dự
án tiết kiệm năng lượng, dự án thân thiện với
môi trường; Ngành điện tử; Ngành sản xuất lắp
ráp ô tô, phụ tùng ô tô; Sản xuất máy công cụ,
thiết bị, máy móc, phụ tùng phục vụ cho sản
xuất nông, lâm, ngư nghiệp; Sản xuất, chế biến
các sản phẩm nông nghiệp sạch, thân thiện với
môi trường, ứng dụng công nghệ cao; Sản xuất,
tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; Sản
xuất sản phẩm đồ uống...
- Quy mô: Quy mô: Tổng diện tích của KCN là
158,48 ha, trong đó đất dành cho công nghiệp là

10

116,31 ha (diện tích mặt bằng sạch có thể đáp
ứng nhu cầu thuê đất của các NĐT năm 2019 là
>45 ha)

3

Dự án thứ cấp đầu tư vào
KCN Việt Hưng

KCN Việt Hưng, phường Việt
Hưng, thành phố Hạ Long

4

Dự án thứ cấp đầu tư vào
KCN Hải Hà

KCN Hải Hà tại phía Đông
Nam, huyện Hải Hà, thuộc
KKT cửa khẩu Móng Cái

5

Dự án thứ cấp đầu tư vào
KCN Nam Tiền Phong

KCN Nam Tiền Phong, xã
Tiền Phong, thị xã Quảng Yên

- Mục tiêu: Kêu gọi các dự án đầu tư thứ cấp
vào KCN Đông Mai đối với các lĩnh vực: Công
nghiệp lắp ráp, chế tạo cơ khí, nội thất tàu thủy;
Sản xuất VLXD; Chế biến các sản phẩm nông,
lâm, thủy sản; Sản xuất hàng tiêu dùng và một
số ngành công nghiệp khác.
- Quy mô: Quy mô: Tổng diện tích của KCN là
151,89 ha, trong đó đất dành cho công nghiệp là
105,99 ha (diện tích mặt bằng sạch có thể đáp
ứng nhu cầu thuê đất của các NĐT năm 2019 là
>30 ha)
- Mục tiêu: Kêu gọi các dự án đầu tư thứ cấp
vào KCN Hải Hà đối với các lĩnh vực: Dệt may,
tơ sợi, phụ trợ ngành dệt may; cơ khí, sửa chữa,
linh kiện ô tô (không khuyến khích các ngành
công nghiệp có nhu cầu sử dụng nước cao do
hạn chế nguồn cung trừ khi chứng minh được
giải pháp phù hợp; ngoài khu vực đã dự kiến
cho Tập đoàn Texhong đầu tư – giai đoạn 1).
- Quy mô: Tổng diện tích của KCN là 660 ha,
trong đó đất dành cho công nghiệp là 485,3 ha
(diện tích mặt bằng sạch có thể đáp ứng nhu cầu
thuê đất của các NĐT năm 2019 là >200 ha)
- Mục tiêu: Kêu gọi các dự án đầu tư thứ cấp
vào KCN Nam Tiền Phong đối với các lĩnh vực:
công nghiệp nhẹ; công nghiệp nặng; công
nghiệp hóa chất; công nghiệp thực phẩm; công
nghiệp cảng và cảng.
- Quy mô: Tổng diện tích của KCN là 487,4 ha,
trong đó đất dành cho công nghiệp là 317,2 ha
(diện tích mặt bằng sạch có thể đáp ứng nhu cầu
thuê đất của các NĐT năm 2019 là >150 ha)

NĐT đề xuất

100% vốn
nhà đầu tư

Ban QLKKT

NĐT đề xuất

100% vốn
nhà đầu tư

Ban QLKKT

NĐT đề xuất

100% vốn
nhà đầu tư

Ban QLKKT
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6

Dự án thứ cấp đầu tư vào
KCN Bắc Tiền Phong

KCN Bắc Tiền Phong, xã
Phong Cốc, Liên Hòa, xã Tiền
Phong (Bắc), thị xã Quảng
Yên

- Mục tiêu: Kêu gọi các dự án đầu tư thứ cấp
vào KCN Bắc Tiền Phong đối với các lĩnh vực:
công nghiệp nhẹ; công nghiệp nặng; công
nghiệp hóa chất; công nghiệp thực phẩm; công
nghiệp cảng, logistic và cảng.
- Quy mô: Tổng diện tích của KCN là 1.192,9
ha, trong đó đất dành cho công nghiệp là 351,5
ha (diện tích mặt bằng sạch có thể đáp ứng nhu
cầu thuê đất của các NĐT năm 2019 là >150 ha)

NĐT đề xuất

100% vốn
nhà đầu tư

Ban QLKKT

- Mục tiêu: Kêu gọi các dự án đầu tư thứ cấp
vào KCN Sông Khoai đối với các lĩnh vực: Các
ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thông
thường; Các ngành công nghệ cao theo Quyết
định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 và
13/2017/QĐ-TTg; Các ngành phụ trợ cho công
nghệ cao và công nghiệp chế biến, chế tạo
thông thường khác
- Quy mô: Tổng diện tích của KCN là 714 ha,
trong đó đất dành cho công nghiệp là 485,13 ha
(diện tích mặt bằng sạch có thể đáp ứng nhu cầu
thuê đất của các NĐT năm 2019 là >123 ha)

NĐT đề xuất

100% vốn
nhà đầu tư

Ban QLKKT

Xây dựng nhà máy phát điện bằng năng lượng
gió quy mô công suất khoảng 10MW, áp dụng
công nghệ Châu Âu

15-20 triệu
USD

100% vốn
nhà đầu tư

Sở Công Thương

NĐT đề xuất

100% vốn
nhà đầu tư

Huyện Ba Chẽ

- Mục tiêu: Kết hợp tận thu sản phẩm khai thác
từ nông, lâm nghiệp, phát huy hiệu quả tài
nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.
- Quy mô: Diện tích khoảng 10 ha

80 tỷ đồng

100% vốn
nhà đầu tư

Huyện Ba Chẽ

Quy mô diện tích 50 ha

100 tỷ đồng

100% vốn
nhà đầu tư

Huyện Hải Hà

7

Dự án thứ cấp đầu tư vào
KCN Sông Khoai

KCN Sông Khoai tại xã Sông
Khoai, phường Minh Thành,
phường Đông Mai và một
phần phường Cộng Hòa, thị xã
Quảng Yên

8

Xây dựng nhà máy điện
gió

Huyện Đảo Cô Tô

9

Đầu tư nhà máy sản xuất
chế biến lâm sản, nông sản,
dược liệu, sản xuất công
nghiệp

Cụm công nghiệp xã Nam
Sơn, huyện Ba Chẽ

10

Dự án sản xuất than sinh
học (viên than carbon) tận
thu từ sản phẩm nông
nghiệp, lâm nghiệp

Thôn Khe Sâu (thuộc CCN
Nam Sơn, xã Nam Sơn, huyện
Ba Chẽ)

11

Nhà máy sản xuất gạch
không nung

Xã Quảng Phong, huyện Hải
Hà

Quy mô diện tích khoảng 47,5 ha
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