
THÔNG TIN KCN PHỔ PHONG
Địa phương:  Quảng Ngãi

TIÊU CHÍ ĐVT NỘI DUNG

KCN Phổ Phong
I TỔNG QUAN

a. Địa chỉ H. Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
b. Điện thoại 055 3828514
c. Fax 055 3828514
d. Email bqlkcn@quangngai.gov.vn
e. Website bqlkcn.quangngai.gov.vn
f. Tổng diện tích (ha)

- Diện tích quy hoạch 157,38
- Diện tích để cho thuê 104,04
- Diện tích còn lại 104,04

h. Chủ đầu tư Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi
III CƠ SỞ HẠ TẦNG
1 Bên ngoài KCN

1.1 Giao thông
- Đường bộ (Quốc lộ, Tỉnh lộ) Km Nằm trên Quốc lộ 24
- Đường sắt (cách nhà ga bao xa) Km Cách ga đường sắt Quảng Ngãi khoảng 42 km
- Đường biển (cách cảng biển bao xa) Km Cách cảng Dung Quất khoảng 70 km
- Đường hàng không (cách sân bay
bao xa)

Km Cách sân bay Chu Lai khoảng 70 km

2 Bên trong KCN
2.1 Giao thông nội bộ

- Trục chính Km 2,7 km (chưa xây dựng
- Trục nội bộ Km Chưa xây dựng

2.2 Hệ thống cấp điện Chưa xây dựng
2.3 Hệ thống cấp nước Chưa xây dựng
2.4 Hệ thống thoát nước

- Hệ thống xử lý nước thải Chưa xây dựng
3 Giá cho thuê hạ tầng và cước phí

dịch vụ (chưa VAT)
3.1 Thuê mặt bằng KCN (thuê đất có hạ

tầng, đã bao gồm thuế VAT)
VND/m2/ năm - Đang chờ cơ chế chính sách của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban

hành trong năm 2013.



VI THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ
1 Ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên - Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công

nghiệp.
- Chế biến nông, lâm, thủy sản và các ngành công nghiệp nhẹ ít
gây ô nhiễm môi trường.

2 Danh mục dự án gọi vốn đầu tư
hiện tại

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công
nghiệp Phổ Phong.
- Công nghiệp chế biến thực phẩm, đồ uống.
- Sản xuất vật liệu xây dựng không nung.

3 Hướng dẫn đầu tư
3.1 Thủ tục đầu tư Theo đề án 30 của Chính phủ.
3.2 Cơ quan hướng dẫn đầu tư Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

4 Chính sách ưu đãi đầu tư Văn bản
Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số
87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ.


