
KHU KINH TẾ NHƠN HỘI 
 

  TIÊUCHÍ ĐVT NỘI DUNG 

I  TỔNG QUAN   

 a Địa chỉ  Số 65 đường Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

 b Điện thoại  056  3747721 

 c Fax  056  3846616 

 d Email  kktbinhdinh@binhdinh.gov.vn, qldt@kkt.binhdinh.gov.vn 

 e Website  http://kktbinhdinh.vn 

 f Tổng diện tích ha 12.000 

  - Diện tích quy hoạch ha - Khu phi thuế quan: 530 ha, trong đó, cảng phi thuế quan 40 ha 
- Khu Công nghiệp: 1.309 ha 
- Khu Cảng Nhơn Hội: 109 ha 

- Khu Công nghiệp gắn với  cảng chuyên dùng: 75 ha 
- Khu điện gió: 1.511 ha 

- Khu đô thị mới NH: 680 ha 
- Các khu du lịch: 2.570 ha 

  - Diện tích để cho thuê ha 6.800 

  - Diện tích đã cho thuê ha 3.300 

  - Diện tích còn lại ha 3.500 

 g Tỷ lệ lấp đầy % 48,3 

 h Chủ đầu tư  Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định 

  Vị trí địa lý   

 1.1 Địa điểm  Nằm cách Thành phố Quy Nhơn 6 km về phía Đông Bắc 

 1.2 Tiếp giáp  Đông giáp Biển Đông; Nam giáp Biển Đông; Tây giáp Thành phố 

Quy Nhơn, huyện Tuy Phước, đầm Thị Nại, huyện Phù Cát; Bắc 
giáp huyện Phù Cát 

II  QUY HOẠCH   

1  Quy hoạch chi tiết của từng khu vực  - Khu phi thuế quan: 530 ha, trong đó, cảng phi thuế quan 40 ha 
- Khu Công nghiệp: 1.309 ha 
- Khu Cảng Nhơn Hội: 109 ha 

- Khu Công nghiệp gắn với  cảng chuyên dùng: 75 ha 
- Khu điện gió: 1.511 ha 



- Khu đô thị mới NH: 680 ha 
- Các khu du lịch: 2.570 ha 

2  Bản đồ quy hoạch   

 2.1 Bản đồ quy hoạch tổng thể  (Có bản đồ riêng) 

 2.2 Bản đồ quy hoạch chi tiết  (Có bản đồ riêng) 

 2.3 Bản đồ quy hoạch mở rộng  (Có bản đồ riêng) 

 2.4 Các bản đồ quy hoạch khác  (Có bản đồ riêng) 

III  CƠ SỞ HẠ TẦNG   

1  Bên ngoài Khu kinh tế   

 1.1 Giao thông   

  - Đường bộ (quốc lộ, tỉnh lộ)  - Quốc lộ 1A, Quốc lộ 1D, Quốc lộ 19 

- Tỉnh lộ ĐT 639, ĐT 640, ĐT 635 

  - Đường sắt (cách nhà ga bao xa)  Cách ga Diêu Trì 10 km 

  - Đường biển (cách cảng biển bao xa)  Cách Cảng Quy Nhơn hiện hữu 6 km; có quy hoạch cảng riêng 
(Cảng Tổng hợp Nhơn Hội, Cảng Phi thuế quan Nhơn Hội) 

  - Đường hàng không (cách sân bay bao xa)  Cách sân bay Phù Cát 30 km 

2  Bên trong Khu kinh tế   

 2.1 Giao thông nội bộ   

  - Trục chính  Dài 15 km, mặt cắt 80 m đi qua hầu hết các phân khu chức năng 

  - Trục nội bộ  Dài 4 ~ 6 km, mặt cắt 40 ~ 60 m 

 2.2 Hệ thống cấp điện  Trạm 110KVA, điện tới hàng rào doanh nghiệp 

 2.3 Hệ thống cấp nước  - Nước sinh hoạt 12.000 m
3
/ngày đã đi vào hoạt động. 

- Đang kêu gọi đầu tư Dự án nước sinh hoạt và công nghiệp 90.000 
m

3
/ngày. 

 2.4 Hệ thống thoát nước   

  - Hệ thống xử lý nước thải  Công suất 4.000 m
3
/ngày đã đi vào hoạt động 

  - Tỷ lệ DN được đấu nối thoát nước % 100 

 2.5 Hệ thống bưu chính viễn thông  Đầy đủ các loại hình dịch vụ bưu chính viễn thông phục vụ các nhà 
đầu tư 

 2.6 Khu xử lý chất thải rắn tập trung  Tổng diện tích khoảng 10 ha. 

3  Giá cho thuê hạ tầng và cƣớc phí dịch vụ (chƣa VAT)   

 3.1 Thuê mặt bằng  16 ~ 18 USD/m
2
/50 năm 

 3.2 Thuê nhà xưởng  1,1 USD/m
2
/tháng 



 3.3 Xây dựng dân dụng  Theo quy định của Nhà nước 

 3.4 Xây dựng dân dụng cao tầng  Theo quy định của Nhà nước 

 3.5 Nước sản xuất VNĐ/m
3
 8.200 

 

  Nước dịch vụ VNĐ/m
3
 8.200 

  Phí xử lý môi trường  Theo quy định 

  Chất thải rắn thông thường đồng/tấn 40.000 

  Chất thải rắn độc hại đồng/tấn 6.000.000 

 3.6 Cước phí các dịch vụ (điện thoại, internet, fax…)  Theo thỏa thuận hợp đồng 

IV  NGUỒN NHÂN LỰC   

1  Thực trạng lao động trong Khu kinh tế   

 1.1 Tổng số lao động lao động 236 

 1.2 Lao động trong nước lao động 224 

 1.3 Lao động nước ngoài lao động 12 

2  Mức lƣơng bình quân   

 2.1 Lương lao động phổ thông (VNĐ/người/tháng)  Theo quy định mức lương tối thiểu chung / vùng của Chính phủ 

 2.2 Lương kỹ sư / nhân viên văn phòng (VNĐ/người/tháng)  Theo quy định mức lương tối thiểu chung / vùng của Chính phủ 

 2.3 Cán bộ quản lý (VNĐ/người/tháng)  Theo quy định mức lương tối thiểu chung / vùng của Chính phủ 

V  VỐN ĐẦU TƢ 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 Dự án 27 

  Trong đó, dự án các ngành CN, CNTT, CNC Dự án 20 

 1.2 Dự án có vốn đầu tư nước ngoài Dự án 10 

  Trong đó, dự án các ngành CN, CNTT, CNC Dự án 08 

2  Tổng vốn đầu tƣ   

 2.1 Tổng vốn đầu tư trong nước Tỷ đồng 24.326,7 

  Trong đó, tổng vốn đầu tư trong nước các dự án ngành 
CN, CNTT, CNC 

Tỷ đồng 15.424,2 

 2.2 Tổng vốn đầu tư nước ngoài Triệu USD 534 

  Trong đó, tổng vốn đầu tư nước ngoài các dự án ngành 
CN, CNTT, CNC 

Triệu USD 125 

3  Giá trị sản xuất công nghiệp   

 3.1 Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế Tỷ đồng 383,18 



4  Giá trị xuất khẩu   

 4.1 Giá trị xuất khẩu Tỷ đồng 0 

VI  THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ   

1  Ngành nghề, lĩnh vực ƣu tiên   

2  Danh mục dự án gọi vốn đầu tƣ hiện tại  (Có Danh mục kèm theo) 

3  Hƣớng dẫn đầu tƣ   

 3.1 Thủ tục đầu tư  Đơn giản, gọn nhẹ, hỗ trợ tối đa cho Nhà Đầu tư theo cơ chế “một 

cửa tại chỗ” 

 3.2 Cơ quan hướng dẫn đầu tư  Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định 

4  Chính sách ƣu đãi đầu tƣ  Các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội được Chính phủ Việt 

Nam cho phép áp dụng các chính sách ưu đãi đầu tư ở mức cao 
nhất và ưu đãi bổ sung của tỉnh Bình định một cách ổn định, lâu dài 
theo cơ chế thủ tục hành chính “một cửa”, thông thoáng. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


