
TIÊU CHÍ NỘI DUNG

I TỔNG QUAN

a. Địa chỉ: Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

b. Điện thoại: 510.3812849

c. Fax: 510.3812842

d. Email: chulai.oez.@dng.vnn.vn

e. Website: www.chulai.gov.vn

f. Tổng diện tích (ha): 40.760ha

 - Diện tích quy hoạch 40.760ha

 - Diện tích để cho 

thuê
24.767ha

 - Diện tích đã cho 

thuê
908,13ha

 - Diện tích còn lại 23.585,87ha

g.  Tỷ lệ lấp đầy (%)

Trong 3 KCN đã đi vào hoạt động, KCN Bắc Chu Lai giai đoạn 1 đã lắp 

đầy 90% và đang khai thác giai đoạn 2, KCN Tam Hiệp giai đoạn 1 cũng 

đã lắp đầy khoảng 60%, KCN cơ khí ô tô Trường Hải đã lắp đầy 100%.

h. Chủ đầu tư

Trong 5 Khu công nghiệp đã có 3 Khu công nghiệp đi vào hoạt động. 

KCN Tam Hiệp: Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển

Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam

KCN Bắc Chu Lai: Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV PTHT KCN Chu Lai

KCN cơ khí ô tô Trường Hải: Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Đầu tư

Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp và Đô thị Chu Lai

1 Vị trí địa lý

1.1 Địa điểm Kéo dài từ Đô thị cổ Hội An đến Sân bay Quốc tế Chu Lai.

1.2 Tiếp giáp

Phía Đông: giáp biển Đông.

Phía Tây: giáp xã Tam Mỹ Tây, Tam Mỹ Đông, Tam Thạnh huyện Núi 

Thành. 

Phía Nam: giáp huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi.

Phía Bắc: giáp huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam.

2 Điều kiện tự nhiên

2.1 Nhiệt độ trung bình 25,4
o
C

2.2 Độ ẩm trung bình 84%

THÔNG TIN  KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI
Địa phƣơng: TỈNH QUẢNG NAM

mailto:chulai.oez.@dng.vnn.vn
http://www.chulai.gov.vn/


2.3 Lượng mưa trung bình
2000-2500mm

 - Khu kinh tế mở Chu Lai được thành lập vào năm 2003 và là khu kinh tế 

đầu tiên được chính phủ Việt Nam thành lập tại tỉnh Quảng Nam, nơi có 2 

Di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp cổ Mỹ Sơn và 

Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Đây là khu kinh tế tổng hợp, 

đa ngành, đa lĩnh vực.

 - Hơn 9 năm xây dựng và phát triển, nhiều nhà máy, công xưởng, khu du 

lịch đã hình thành và đi vào hoạt động. Năm 2012, mặc dù tình hình kinh 

tế Việt Nam và thế giới gặp nhiều khó khăn nhưng KKTM Chu Lai vẫn 

đạt được những kết quả đáng khích lệ, đặc biệt đã thu hút được dự án sản 

xuất động cơ của tập đoàn Trường Hải theo công nghệ Huynhdai - một 

trong những dự án công nghiệp động lực, có tính chất lan tỏa, kích thích 

các dự án công nghiệp khác cùng triển khai, góp phần phát triển ngành 

công nghiệp cơ khí ô tô Việt Nam. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các 

doanh nghiệp đều đạt hiệu quả cao, sản phẩm ô tô, kính xây dựng, điện tử, 

gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ...đã tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

 - Về hạ tầng, Ban Quản lý KKTM Chu Lai đã tập trung cho công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư; triển khai 

đầu tư nâng cấp bến cảng Kỳ Hà và xây dựng mới cảng Tam Hiệp, cầu 

Cửa Đại, tuyến đường ven biển nối Đô thị cổ Hội An với KKTM Chu Lai, 

hạ tầng các khu công nghiệp và hệ thống xử lý nước thải các khu chức 

năng...Ngoài ra, cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa kỳ (USTDA) đã 

tài trợ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức để nghiên cứu lập quy hoạch 

phát triển sân bay Chu Lai thành sân bay trung chuyển hàng hóa quốc tế và 

đề xuất giải pháp tài chính cho dự án này.

 - Tận dụng những cơ hội trên và với định hướng xây dựng KKTM Chu 

Lai thành Khu kinh tế mang tầm quốc gia, trong những năm tiếp theo 

KKTM Chu Lai sẽ tập trung thu hút các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp 

cơ khí ô tô và công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp vật liệu xây dựng với 

nguồn nguyên liệu tại tỉnh Quảng Nam, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Lào; 

các lĩnh vực sản xuất hàng hóa vận chuyển qua đường hàng không; các dự 

án du lịch nghỉ dưỡng, đô thị sinh thái cao cấp...

Lịch sử hình thành 

và quá trình phát 

triển
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Ban Quản lý KKTM Chu Lai có các phòng ban và đơn vị trực thuộc sau:

- Văn phòng ban

- Phòng Xúc tiến đầu tư

- Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Phòng Kế hoạch- Tài chính

- Phòng Quản lý, Quy hoạch và Xây dựng

- Phòng Bồi thường và giải phóng mặt bằng

- Ban Quản lý dự án hạ tầng

- Trung tâm bồi thường và giải phóng mặt bằng

- Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng

II QUY HOẠCH

1 Quy hoạch chung

1.1
Quy hoạch sử dụng 

đất và xây dựng

Quỹ đất công nghiệp đã được phê duyệt theo quy hoạch chung đến năm 

2015 của các khu công nghiệp như sau:

* KCN Tam Hiệp: 718ha

* KCN Bắc Chu Lai: 360ha

* KCN cơ khí ô tô Trường Hải 243ha

* KCN Tam Anh: 1900ha

* KCN Tam Thăng: 300ha

1.2 Phân kỳ phát triển

Căn cứ phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Khu kinh tế 

mở Chu Lai, để đáp ứng nhu cầu đất đai phục vụ phát triển kinh tế, quy 

hoạch sử dụng đất được chia làm các phân kỳ sau:

+ Giai đoạn 2013-2015:

* Xây dựng kết cấu hạ tầng các khu  tái định cư, nhà ở cho công nhân, 

phục vụ giải phóng mặt bằng, nhu cầu ở của công nhân trong các khu công 

nghiệp thuộc Khu kinh tế mở (KCN Tam Anh, KCN Tam Hiệp).

* Xây dựng các tuyến giao thông.

* Xây dựng hạ tầng các khu chức năng: Khu công nghiệp Tam Anh giai 

đoạn 1 (200ha).

* Tiếp tục xây dựng các công trình đào tạo, dạy nghề.

+ Giai đoạn 2016-2020: 

* Tiếp tục hoàn thiện các khu tái định cư dang dở.

* Xây dựng các tuyến giao thông.

* Xây dựng hạ tầng các khu chức năng giai đoạn 2.

2 Quy hoạch chi tiết từng khu vực của KKT, KCN, KCNC

3 Bản đồ quy hoạch

4 Bản đồ tổng thể

4 Cơ cấu tổ chức



III CƠ SỞ HẠ TẦNG

1 Bên ngoài KKT, KCN, KCNC

1.1 Giao thông

 - Đường bộ (Quốc lộ, 

Tỉnh lộ)

 - Quốc lộ 1A: đoạn qua KKTM dài 26km là tuyến đường huyết mạch 

đóng vai trò giao lưu Khu kinh tế với các tỉnh trong khu vực. 

- Tỉnh lộ: bao gồm các tuyến đường ngang ĐT 615, ĐT 616, ĐT 617 nối 

Quốc lộ 1A với các xã trong Khu kinh tế. Tuyến ĐT 618 dài 7km nối 

Quốc lộ 1A với cảng Kỳ Hà đã được nâng cấp đảm bảo hoạt động vận tải 

phục vụ khu vực cảng Kỳ Hà và lân cận.

 - Đường sắt (cách 

nhà ga bao xa)

Tuyến đường sắt Bắc Nam chạy qua Khu kinh tế dài hơn 25km, có ga Chu 

Lai nằm trong khu đô thị Núi Thành.

 - Đường biển (cách 

cảng biển bao xa)

Cảng Kỳ Hà nằm cách Quốc lộ 1A khoảng 5km, là cảng kín có chế độ 

sóng và gió khá ổn định, có khả năng tiếp nhận tàu 20.000DWT. Quy 

hoạch đón tàu 30.000WT

 - Đường hàng không 

(cách sân bay bao xa)

Sân bay Chu Lai nằm trong Khu kinh tế, khoảng cách tối đa đến các khu 

công nghiệp là 10km và đến các khu du lịch là 5km; hiện đang khai thác 

thương mại với đường bay Chu Lai-Hà Nội và Chu Lai-TP. Hồ Chí Minh.

1.2 Các dịch vụ khác

 - Hải quan

Chi Cục Hải quan (tỉnh Quảng Nam) nằm trong KKTM Chu Lai thực hiện 

chức năng quản lý Nhà nước về xuất nhập hàng hóa và tạo mọi điều kiện 

thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 - Ngân hàng
Hệ thống ngân hàng trong Khu kinh tế mở Chu Lai đáp ứng nhu cầu lưu 

thông tiền tệ của các doanh nghiệp hoạt động tại đây.

 - Bưu chính viễn 

thông

Hệ thống cơ sở hạ tầng bưu chính viễn thông đã được đầu tư đồng bộ và 

hoàn chỉnh với đầy đủ các loại hình chất lượng cao.

Bệnh việc đa khoa Trung Ương khu vực miền Trung quy mô 500 giường 

(đạt quy mô 1500 giường vào năm 2015) từ nguồn vốn ODA của Chính 

phủ Hàn Quốc sẽ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhà đầu tư và 

người lao động. 

Bệnh viện Đa khoa Trung Ƣơng Quảng Nam

- Địa chỉ: Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 

- Điện thoại:  0510.474688

- Website: http://bvdktwquangnam.wordpress.com

 - Trung tâm mua sắm

 - Khu vui chơi giải trí

2
Bên trong KKT, 

KCN, KCNC

Đang đầu tư

 - Bệnh viện



2.1 Giao thông nội bộ

 - Trục chính
Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc-Nam, Tỉnh lộ ĐT 615, ĐT 616, ĐT 617, ĐT 

618

 - Trục nội bộ
Các tuyến đường nối trong các KCN, các tuyến đường thuộc khu đô thị 

Núi Thành, tuyến đường An Hà-Quảng Phú đi qua khu đô thị Tam Phú.

2.2 Hệ thống cấp điện Được cấp điện từ nguồn điện lưới quốc gia, đủ công suất và ổn định. 

2.3 Hệ thống cấp nước

Được cấp nước từ Nhà máy nước Tam Hiệp 5.000 m³/ngày đêm và Nhà 

máy nước Tam Kỳ 15.000 m³/ngày đêm; Nguồn nước từ các hồ Thái Xuân 

và Phú Ninh đủ điều kiện nâng công suất các nhà máy nước lên 100.000 

đến 200.000 m³/ngày đêm. 

2.4 Hệ thống thoát nước

 - Hệ thống xử lý 

nước thải

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung KCN Bắc Chu Lai có công 

suất 3.800m³/ngày đêm, đã đi vào hoạt động giai đoạn 1 với công suất 

1.900m³/ngày đêm. Tại KCN Tam Hiệp cũng đang triển khai xây dựng.

 - Tỷ lệ DN được đấu 

nối thoát nước
Hầu hết các DN tại KCN Bắc Chu Lai đã được đấu nối thoát nước thải.

2.5
Hệ thống bưu chính 

viễn thông Hệ thống cơ sở hạ tầng bưu chính viễn thông đã được đầu tư hoàn chỉnh,

đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các nhà đầu tư hiện có trong Khu công nghiệp.

2.6
Khu xử lý chất rắn 

tập trung
 Đang kêu gọi đầu tư 
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Giá cho thuê hạ tầng 

và cƣớc phí dịch vụ 

(chƣa VAT)

3.1
Giá cho thuê đất 

(đồng/m²/năm)

Với mỗi KCN có giá thuê đất khác nhau: KCN Bắc Chu Lai 10USD/m²/50 

năm; KCN Tam Hiệp 17 USD/m²/50năm; KCN cơ khí ô tô Trường Hải 35 

USD-50 USD.

3.2
Giá cho thuê nhà 

xưởng tiêu chuẩn

3.3
Phí duy tu bảo dưỡng 

hạ tầng
KCN Bắc Chu Lai: 0,154USD/m²/năm, KCN Tam Hiệp 0,15USD/m²/năm

3.4 Giá điện
Theo quy định của Thông tư số 38/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ 

Công Thương quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện.

3.5 Giá nước
Giá nước sinh hoạt tại nhà máy nước Tam Hiệp: 7.500 đồng/m3.

Nước sản xuất từ hồ Thái Xuân: 1.700 đồng/m3

3.6 Giá xử lý nước thải
Đơn giá xử lý nước thải từ loại C ra loại A: 11.275 đồng.

Đơn giá xử lý nước thải từ loại B ra loại A: 6.765 đồng.



3.7 Giá xử lý chất thải rắn Nhà máy xử lý chất thải rắn đang được kêu gọi đầu tư.

3.8

Cước phí các dịch vụ 

(điện thoại, internet, 

fax…)

Phí các loại dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

IV NGUỒN NHÂN LỰC

1 Nguồn cung lao động

2 Thực trạng lao động trong KTT, KCN, KCNC

2.1 Tổng số lao động                                                                                                            11.075   

2.2 Lao động trong nước                                                                                                            11.035   

 - Lao động có trình 

độ Đại học trở lên
585

 - Lao động phổ thông 10.490

2.3 Lao động nước ngoài 40

 - Lao động có trình 

độ Đại học trở lên
15

 - Lao động phổ thông 25

3 Mức lương bình quân

3.1

Lương lao động phổ 

thông 

(VND/người/tháng)

                                                                                                      2,090,000   

3.2

Lương kỹ sư/nhân 

viên văn phòng 

(VND/người/tháng)

                                                                                                      3,620,000   

3.3
Cán bộ quản lý 

(VND/người/tháng)
                                                                                                      4,920,000   

V VỐN ĐẦU TƢ VÀ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ

1
Số lƣợng và danh 

mục dự án đầu tƣ

1.1
Dự án có vốn đầu tư 

trong nước
65

1.2
Dự án có vốn đầu tư 

nước ngoài
20

2 Tổng vốn đầu tƣ

2.1
Tổng vốn đầu tư 

trong nước
1317,514 triệu USD

2.2
Tổng vốn đầu tư nước 

ngoài
162 triệu USD

3
Giá trị sản xuất 

công nghiệp

3.1

Giá trị sản xuất công 

nghiệp tính theo giá 

thực tế

 1.900 tỷ VNĐ 



3.1

Tỷ lệ % so với giá trị 

sản xuất công nghiệp 

toàn tỉnh (thành)

15,66%

3.2
Giá trị sản xuất 

CN/ha đất đã cho thuê
2,09 tỷ VNĐ/ha

4 Giá trị xuất khẩu

4.1 Giá trị xuất khẩu  81.077.237 USD 

4.2
Tỷ lệ % so với giá trị 

xuất khẩu toàn tỉnh
16,35%

4.3
Giá trị xuất khẩu/ha 

đất cho thuê
89.279,33 USD/ha

VI
THU HÚT VỐN 

ĐẦU TƢ

1
Ngành nghề, lĩnh 

vực ƣu tiên

Các dự án sản xuất, lắp ráp ô tô và các ngành công nghiệp phụ trợ cho 

ngành sản xuất ô tô, ngành công nghiệp điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, 

viễn thông và các dự án công nghiệp nhẹ có khả năng kiểm soát ô nhiễm 

môi trường; dự án du lịch dịch vụ và đô thị cao cấp.

2 Danh mục dự án gọi vốn đầu tƣ hiện tại

 Dự án đầu tư, xây dựng phát triển hạ tầng khu công nghiệp

 Dự án KCN cơ khí đa dụng và ô tô tập trung Chu Lai.

 Dự án hệ thống cảng Kỳ Hà và cảng Tam Hiệp.

 Dự án khu liên hợp công nghiệp, dịch vụ, đô thị Việt - Hàn Chu Lai 

 Dự án cảng hàng không Quốc tế Chu Lai.

 Dự án khu phức hợp đô thị- dịch vụ- du lịch Nam Hội An.

 Dự án khu đô thị Tam Anh.

 Dự án khu thương mại tự do kết hợp cảng du lịch Quốc tế.

 Dự án khu du lịch phức hợp đảo Tam Hải. 

 Dự án Trung tâm dịch vụ duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng máy bay

3 Hƣớng dẫn đầu tƣ

3.1 Thủ thục đầu tư

Qui trình giải quyết hồ sơ tiến hành theo cơ chế một cửa, tại chỗ : Thời 

gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn tối đa theo Qui định của pháp luật.

Nhà đầu tư không phải nộp bất kỳ khoản chi phí dịch vụ nào trong quá 

trình giải quyết thủ tục đầu tư - kinh doanh, trừ các khoản phí và lệ phí 

theo quy định.

Nhà đầu tư được tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ giải quyết các vấn đề 

phát sinh trong suốt quá trình triển khai Dự án tại KKTM Chu Lai.

3.2
Cơ quan hướng dẫn 

đầu tư Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai
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4.1 Chính sách đất đai

Thời gian thuê đất tối đa theo quy định của pháp luật Việt Nam

Tiền thuê đất: được miễn trong suốt thời gian thực hiện dự án hoặc miễn 

giảm trong một thời gian nhất định tùy quy mô và tính chất của dự án; đối 

với các KCN đã hoàn chỉnh hạ tầng được áp dụng đơn giá thuê đất có khả 

năng cạnh tranh cao. 

Miễn tiền thuê đất và hỗ trợ 100% chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng đối 

với đất xây dựng nhà ở công nhân.

Được đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông, điện, nước, thông tin 

liên lạc đến ranh giới khu chức năng. Dự án trong KCN, được đầu tư hệ 

thống hạ tầng giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc đến ranh giới dự án.

4.2 Chính sách thuế

* Thuế thu nhập doanh nghiệp: thuế suất 10% trong 15 năm kể từ ngày 

hoạt động, dự án công nghệ cao và dự án hạ tầng quan trọng: thời gian 

hưởng thuế suất 10% có thể kéo dài tối đa không quá 30 năm khi được 

Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Miến 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% trong 9 năm tiếp 

theo.

* Thuế nhập khẩu: miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định, miễn thuế 

nhập khẩu 5 năm đầu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước 

chưa sản xuất được nhập khẩu để phục vụ sản xuất. 

4.3
Chính sách nguồn 

nhân lực

* Ban Quản lý KKTM Chu Lai phối hợp với các ngành, địa phương liên 

quan tổ chức đào tạo công nhân kỹ thuật đối với một số ngành nghề có nhu 

cầu cao trong từng giai đoạn nhất định để cung ứng cho các dự án đầu tư 

tại KKTM Chu Lai. Chủ đầu tư phải đăng ký và thống nhất với Ban Quản 

lý KKTM Chu Lai về kế hoạch, chương trình, nội dung, thời gian. 

4.4 Chính sách khác

Ngoài những quy định chung, đối với những dự án quy mô vốn đầu tư lớn 

(500 triệu USD trở lên) và có vai trò quan trọng đối với phát triển ngành, 

lĩnh vực hoặc có vai trò động lực đối với Khu kinh tế mở Chu Lai, chính 

quyền tỉnh Quảng Nam và Ban Quản lý KKTM Chu Lai sẽ phối hợp với 

nhà đầu tư trình Chính phủ cho áp dụng những chính sách đặc thù để đảm 

bảo thu hút đầu tư và triển khai dự án đạt hiệu quả.
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