
THÔNG TIN KHU KINH TẾ DUNG QUẤT
Địa phương: Quảng Ngãi

TIÊU CHÍ ĐVT NỘI DUNG

I TỔNG QUAN
a. Địa chỉ Khu đô thị mới Vạn Tường, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh

Quảng Ngãi
b. Điện thoại 055 3645684
c. Fax 055 3645828
d. Email kktdq@dungquat.com.vn
e. Website www.dungquat.com.vn
f. Tổng diện tích (ha) 45.332 ha

- Diện tích đất công nghiệp 8.815 ha
- Diện tích đất các khu đô thị 3.590 ha
- Diện tích đất ở dân cư  nông thôn 2.249 ha
- Diện tích đất du lịch 1.611 ha

h. Chủ đầu tư Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất
1 Vị trí địa lý

1.1 Địa điểm Thuộc các xã phía Đông huyện Bình Sơn, toàn bộ diện tích các xã
Tịnh phong, Tịnh Hòa, Tịnh Kỳ và một phẫn xã Thịnh Thọ huyện
Sơn Tịnh, toàn bộ diện tích huyện đảo Lý Sơn.

1.2 Tiếp giáp - Phía Đông giáp biển Đông
- Phía Tây giáp đường sắt Bắc- Nam
- Phía Nam giáp ranh giới quy hoạch mở rộng tp Quảng

Ngãi
- Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam

III CƠ SỞ HẠ TẦNG
1 Bên ngoài KCN

1.1 Giao thông
- Đường bộ (Quốc lộ, Tỉnh lộ) Km Nằm sát Quốc lộ 1A
- Đường sắt (cách nhà ga bao xa) Km Cách ga đường sắt Quảng Ngãi khoảng 10 km
- Đường biển (cách cảng biển bao xa) Km Cảng Dung Quất nằm trong KKT Dung Quất
- Đường hàng không (cách sân bay bao xa) Km Cách sân bay Chu Lai khoảng 7 km

2 Bên trong KCN



2.2 Hệ thống cấp điện Trạm điện 500KV, 220 KV
2.3 Hệ thống cấp nước Công suất 25.000m3/ngày đêm
2.4 Hệ thống thoát nước

- Hệ thống xử lý nước thải Có 3 trạm xử lý nước thải tập trung tại:
- Phân khu CN Sài gòn – Dung Quất: Công suất 2.500

m3/ngày đêm
- Tại đô thị Vạn Tường 2 trạm mỗi trạm 900 m3/ ngày đêm

- Tỷ lệ DN được đấu nối thoát nước % 100
2.5 Hệ thống bưu chính viễn thông Được đầu tư tới từng doanh nghiệp
2.6 Khu xử lý chất rắn tập trung Có 01 Khu xử lý chất thải rắn tập trung

3 Giá cho thuê hạ tầng và cước phí dịch vụ
(chưa VAT)

Theo dịch vụ

IV NGUỒN NHÂN LỰC
1 Thực trạng lao động trong KCN

1.1 Tổng số lao động Người 12.008
1.2 Lao động trong nước Người 9748
1.3 Lao động nước ngoài Người 2260

2 Mức lương bình quân
2.1 Lương lao động phổ thông (VND/người/tháng) VNĐ 2.500.000 – 3.000.000
2.2 Lương kỹ sư/nhân viên văn phòng

(VND/người/tháng)
VNĐ 5.000.000

2.3 Cán bộ quản lý (VND/người/tháng) VNĐ 7.000.000
V VỐN ĐẦU TƯ VÀ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1 Số lượng và danh mục dự án đầu tư DA

1.1 Dự án có vốn đầu tư trong nước DA 98
1.2 Dự án có vốn đầu tư nước ngoài DA 13

2 Tổng vốn đầu tư
2.1 Tổng vốn đầu tư trong nước Tỷ đồng 92.867

2.2 Tổng vốn đầu tư nước ngoài Tỷ USD 3,843
3 Giá trị sản xuất công nghiệp

3.1 Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế Tỷ đồng 127.100
4 Giá trị xuất khẩu

4.1 Giá trị xuất khẩu Triệu USD 350



VI THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ
1 Ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên - Công nghiệp hóa dầu - hóa chất.

- Công nghiệp nặng và quy mô lớn (thép tấm cán nóng, cán nguội,
chế tạo thiết bị tàu thuỷ, cơ khí chế tạo khác) gắn với cảng biển
nước sâu để nhập nguyên liệu, xuất hàng hoá.
- Sản xuất - lắp ráp ô tô; sản xuất động cơ, linh kiện.
- Sản xuất, lắp ráp thiết bị điện, điện tử....
- Sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp; vật liệu mới.
- Công nghiệp phụ trợ và vệ tinh cho công nghiệp lọc hóa dầu,
hóa chất, đóng tàu, cơ khí, luyện kim...
- Đầu tư kinh doanh cảng biển và dịch vụ hàng hải.
- Xây dựng kinh doanh nhà ở cho công nhân, chuyên gia; du lịch -
dịch vụ (khách sạn, nhà hàng, Resort, Khu vui chơi giải trí,...).
- Các dịch vụ tài chính - viễn thông - thương mại....
- Đầu tư kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp.

2 Danh mục dự án gọi vốn đầu tư hiện tại - Nhà máy điện khí, dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật
KCN, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng biển; sản xuất
cao su tổng hợp; sản xuất hóa dầu, hóa chất; sản xuất săm, lốp xe
tải, máy kéo; sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô, xe máy; sản xuất
kim loại và gia công thép; sản xuất ván ép nóng (MDF); sản xuất
thiết bị điện dân dụng, thiết bị, vật liệu điện dân dụng; luyện cán
thép; tổ hợp lọc hóa dầu; đóng tàu; nhà máy xử lý chất thải rắn,
chất thải nguy hại…

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 Khu kinh tế Dung Quất

4 Chính sách ưu đãi đầu tư
Miễn thuế nhập khẩu trong 05 năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất
đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện; bán thành phẩm trong nước
chưa sản xuất được để phục vụ sản xuất của Dự án.
- Được hưởng ưu đãi mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
10% trong 15 năm, kể từ khi dự án bắt đầu hoạt động kinh doanh;
trong đó được miễn 04 năm đầu kể từ khi có thu nhập chịu thuế và
giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo. Các dự án công
nghệ cao hoặc các dự án quy mô lớn và có ý nghĩa quan trọng



được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận sẽ áp dụng thuế suất thuế
thu nhập doanh nghiệp ưu đãi 10% suốt đời dự án.
- Giảm 50% thuế thu nhập cá nhân cho người có thu nhập cao.
- Thời hạn thuê đất đến 70 năm.
- Tiền thuê đất, thuê mặt nước được miễn, giảm như sau:
+ Miễn toàn bộ thời gian đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc
biệt khuyến khích đầu tư;
+ Miễn 15 năm đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích
đầu tư;
+ Miễn 11 năm đối với các dự án đầu tư khác.
- Hỗ trợ đào tạo nghề và cung ứng lao động kỹ thuật.
- Các dự án đầu tư tại Khu bảo thuế được áp dụng cơ chế đặc biệt
về thủ tục xuất nhập khẩu, thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia
tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt.
- Người nước ngoài thường trú tại Việt Nam và các Nhà đầu tư
nước ngoài được mua nhà ở và thuê đất ở trong Khu kinh tế Dung
Quất.
- Áp dụng chính sách một giá đối với hàng hóa, dịch vụ và tiền
thuê đất cho tất cả các tổ chức và cá nhân có hoạt động sản xuất
kinh doanh tại Khu kinh tế Dung Quất.
- Ngoài ra, những chính sách đặc biệt khác được áp dụng như: cho
thuê hoặc giao đất tại Đô thị Vạn Tường để xây dựng khu nhà ở
và nghỉ dưỡng cho cán bộ, chuyên gia, công nhân của các nhà
máy; nhà ở cho công nhân thuê.


