
TIÊU CHÍ NỘI DUNG
I TỔNG QUAN
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Bắc
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f. Tổng diện tích (ha) 407,28

THÔNG TIN KCN DU LONG
Địa phương: Ninh Thuận

f. Tổng diện tích (ha) 407,28
 - Diện tích để cho thuê 288

g.  Tỷ lệ lấp đầy (%) 0%

h. Chủ đầu tư Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư quốc tế Hoa Thìn
Long Đức Phong (VN)

1 Vị trí địa lý

1.1 Địa điểm

1.2 Tiếp giáp

2 Điều kiện tự nhiên

Ninh Thuận có khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình với đặc
trưng khô nóng, gió nhiều, bốc hơi mạnh. Tổng lượng nhiệt
9.500– 10.0000C. Thời tiết có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa từ
tháng 9 đến tháng 11; mùa khô từ tháng 12 đến tháng 9 năm
sau.

Cách TP. Phan Rang-Tháp Chàm 20 km về phía Nam.
Cách cảng biển Cam Ranh 20 km về phía Bắc.
Cách sân bay quốc tế Cam Ranh 30 km về phía Bắc.
Gần các khu du lịch: Vịnh Vĩnh Hy, bãi biển Bình Tiên, cảng
Cam Ranh, đảo Trần Châu, tháp bà Ponagar.

2 Điều kiện tự nhiên

Ninh Thuận có khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình với đặc
trưng khô nóng, gió nhiều, bốc hơi mạnh. Tổng lượng nhiệt
9.500– 10.0000C. Thời tiết có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa từ
tháng 9 đến tháng 11; mùa khô từ tháng 12 đến tháng 9 năm
sau.

2.1 Nhiệt độ trung bình Nhiệt độ trung bình hàng năm từ 26-270C
2.2 Độ ẩm trung bình Độ ẩm không khí từ 75-77%.

2.3 Lượng mưa trung bình
Lượng mưa trung bình 700-800mm ở Phan Rang và tăng dần
đến trên 1.100mm ở miền núi.

3 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển

Ngày 14/3/2005 Thủ tướng Chính phủ ra văn bản số
256/TTg-CN về việc chủ trương xây dựng Khu công nghiệp
Du Long. Đến tháng 5/2005 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ra
Quyết định số 1142/QĐ-BXD về việc phê duyệt Quy họach
chi tiết Khu công nghiệp Du Long và đến năm 2007 thì KCN
chính thức được hình thành sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh
Ninh Thuận cấp giấy chứng nhận đầu tư số 4310220000012
cho liên doanh nhà đầu tư Công ty TNHH liên doanh Hoa
Chen Long Đức Phong - Hòang Quân để xây dựng, kinh
doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Du Long.
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III CƠ SỞ HẠ TẦNG
1 Bên ngoài KKT, KCN, KCNC

1.1 Giao thông

 - Đường bộ (Quốc lộ, Tỉnh lộ)

Có quốc lộ 1A (lộ giới 27m, mặt đường 14m, đường nhựa
tương đối tốt). Tuyến huyện lộ điểm đầu từ Quốc lộ 1A đến
trung tâm xã Phước Diêm (lộ giới 12m, mặt đường 10m).
ĐỊnh hướng phát triển giao thông khu vực có xác định một
tuyến đường ven biển đi qua khu vực Dốc Hầm, Cà Ná.

 - Đường sắt (cách nhà ga bao xa)
Tuyến đường sắt thống nhất chạy dọc phía Tây, có ga Cà Ná,
hiện tại ga này dùng để tránh tàu, trong tương lai có thể cải
tạo thành ga hàng hóa kết hợp ga hành khách du lịch.

 - Đường biển (cách cảng biển bao xa)
Cảng Cà Ná hiện tại là cảng muối của khu vực đã được nâng
cấp cầu cảng 500 DwT lên 1.000 DwT với bến cập tàu
bêtoong dài 210m, rộng 6m.

 - Đường biển (cách cảng biển bao xa)
Cảng Cà Ná hiện tại là cảng muối của khu vực đã được nâng
cấp cầu cảng 500 DwT lên 1.000 DwT với bến cập tàu
bêtoong dài 210m, rộng 6m.

 - Đường hàng không (cách sân bay bao xa) cách sân bay Cam Ranh tỉnh Khánh hoà 30 km về phía Bắc

1.2 Các dịch vụ khác
Chi cục Hải quan Ninh Thuận
Địa chỉ: 31 Lê Hồng Phong

Hệ thống các ngân hàng thương mại tại tỉnh hiện nay gồm
các chi nhánh của các Ngân hàng: Công Thương (Vietibank);
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank); Đầu tư và
Phát triển (BIDV); Thương mại CP Ngoại Thương
(Vietcombank); Thương mại CP Sài Gòn Thương Tín
(Sacombank); Đông Á; Thương mại CP Á Châu (ACB)…
Các ngân hàng có khả năng huy động vốn và đáp ứng nhu
cầu vốn bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ.

 - Ngân hàng

 - Hải quan

 - Bưu chính viễn thông

Mạng lưới bưu chính viễn thông của tỉnh đã được đầu tư
hiện đại hóa, đảm bảo thông tin liên lạc trong nước và quốc
tế; đảm bảo cung cấp các dịch vụ với chi phí phù hợp và độ
tin cậy cao như: mạng lưới dữ liệu thông tin tốc độ cao, hạ
tầng mạng lưới băng thông rộng (MAN) cho Thành phố theo
mô hình “một hệ thống, đa dịch vụ”.

2 Bên trong KKT, KCN, KCNC

2.2 Hệ thống cấp điện
Nguồn cấp điện hiện có đường dây 110/22KV chạy dọc
Quốc lộ 1A, sát ngay KCN.

2.3 Hệ thống cấp nước 24.400 m3/ngày đêm

Hệ thống các ngân hàng thương mại tại tỉnh hiện nay gồm
các chi nhánh của các Ngân hàng: Công Thương (Vietibank);
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank); Đầu tư và
Phát triển (BIDV); Thương mại CP Ngoại Thương
(Vietcombank); Thương mại CP Sài Gòn Thương Tín
(Sacombank); Đông Á; Thương mại CP Á Châu (ACB)…
Các ngân hàng có khả năng huy động vốn và đáp ứng nhu
cầu vốn bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ.

Toàn tỉnh có 84 cơ sở y tế khám chữa bệnh với 1.585 giường
bệnh, đạt tỷ lệ 27,8 giường bệnh/vạn dân, trong đó: Tuyến
tỉnh có 8 cơ sở - 810 giường bệnh, Tuyến huyện, xã có 73 cơ
sở.

 - Ngân hàng

 - Bệnh viện

2.3 Hệ thống cấp nước 24.400 m3/ngày đêm
2.4 Hệ thống thoát nước

 - Hệ thống xử lý nước thải 16.300 m3/ngày đêm
3 Giá cho thuê hạ tầng và cước phí dịch vụ (chưa VAT)

3.1 Giá cho thuê đất (đồng/m2/năm)

- Đối với các dự án đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp:
được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê đất của dự
án.
- Đối với các dự án đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp: 5-
20 USD/m2 (giá thuê đất còn tùy thuộc vào thỏa thuận giữa
Chủ đầu tư hạ tầng và Nhà đầu tư thứ cấp)

VI THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ

1 Ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên

lắp ráp điện tử, tin học, các ngành công nghệ cao; lắp ráp
ôtô, xe máy; công nghiệp cơ khí chế tạo máy nông, công
nghiệp; công nghiệp vật liệu xây dựng, xí nghiệp công
nghiệp chế biến nông lâm thủy sản; sản xuất hàng tiêu dùng
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Chính sách ưu đãi đầu tư hạ tầng KCN

Chính sách ưu đãi đầu tư vào các KCN Phước Nam và Du Long

4.3 Chính sách nguồn nhân lực Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn khoảng 50.000
người đến năm 2020
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