
TIÊU CHÍ NỘI DUNG

I TỔNG QUAN

a. Địa chỉ
xã Xuân Hải và xã Xuân Hòa, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú 

Yên

b. Điện thoại (84-57) 3823 633

c. Fax (84-57) 3824 842

d. Email kkt@phuyen.gov.vn 

e. Website www.kktphuyen.gov.vn

f. Tổng diện tích (ha) 380 ha

 - Diện tích quy hoạch 380 ha

Giai đoạn 1: 105.8 ha

Gian đoạn 2: 98 ha

g.  Tỷ lệ lấp đầy (%) 98%

h. Chủ đầu tư

   Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

 - Địa chỉ:  số 7 Đường Độc Lập, TP. Tuy Hoà, Tỉnh Phú 

Yên

 - Tel: 057.3828747

 - Fax: 057.3824842 

 - Email: banbientap@phuyen.gov.vn 
1 Vị trí địa lý

1.1 Địa điểm

Phía bắc gần với thành phố Quy Nhơn (chỉ cách cảng Quy 

Nhơn 20 Km) và có đường Quốc lộ 1D đi qua.

Bên cạnh khu công nghiệp này là khu dân cư rộng 138 ha 

phục vụ khu công nghiệp thuộc các xã Xuân Lộc, Xuân 

Bình, Xuân Hải, Xuân Hòa.

1.2 Tiếp giáp

2 Điều kiện tự nhiên

Phú Yên nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, đồng 

thời chịu ảnh hưởng của khí hậu đại dương, trong năm chia 

thành 2 mùa rõ rệt: Mùa khô kéo dài từ tháng 1 đến tháng 

8, mùa mưa bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 12.

2.1 Nhiệt độ trung bình Nhiệt độ trung bình hàng năm dao động từ 23 - 27°C.

2.2 Độ ẩm trung bình Độ ẩm tương đối của không khí trung bình 80 - 85%

2.3 Lượng mưa trung bình
Lượng mưa trung bình các năm ở tỉnh Phú Yên vào khoảng 

1.200 - 2.300mm

THÔNG TIN KCN ĐÔNG BẮC SÔNG CẦU
Địa phƣơng: Phú Yên
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3
Lịch sử hình thành và quá trình 

phát triển

Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu khu vực I và II được 

UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp 

Đông Bắc Sông Cầu (Quyết định 227/QĐ-QĐ ngày 

20/8/2003 và Quyết định 1465/QĐ-UBND ngày 6/10/2010 

của UBND tỉnh. 

II QUY HOẠCH

III CƠ SỞ HẠ TẦNG

1 Bên ngoài KKT, KCN, KCNC

1.1 Giao thông

 - Đường bộ (Quốc lộ, Tỉnh lộ)  - Nằm trên Quốc lộ 1D (Sông Cầu đi Quy Nhơn)

 - Đường sắt (cách nhà ga bao xa)
 - Ga Diêu Trì của Tỉnh Bình Định 30 km      

 - Ga Tuy Hòa 70 km                                      

 - Đường biển (cách cảng biển bao 

xa)  - Cảng biển Quy Nhơn: 20 km

 - Đường hàng không (cách sân bay 

bao xa)

 - Sân bay Phù Cát 50 km

 - Sân bay Tuy Hòa 80 km

1.2 Các dịch vụ khác

 - Hải quan

Chi cục Hải Quan Phú Yên                                                

Địa chỉ: Đường Lương Tấn Thịnh, Phường 7, TP Tuy Hoà, 

tỉnh Phú Yên (Đối diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên);

 - Bệnh viện

 

- Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Phú Yên  

 + Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Thọ, TP.Tuy Hòa, Tỉnh 

Phú Yên.  

- Cơ sở y tế gần nhất: Bệnh viện đa khoa Thị xã Sông Cầu

 + Địa chỉ: Long Hải, Thị Trấn Sông cầu, Sông Cầu, Phú 

Yên

 - Trung tâm mua sắm

Siêu thị Coop mart Tuy Hòa,    

- Địa chỉ: Ô phố B8, Khu dân dụng Duy Tân, P.4, Tp.Tuy 

Hoà -Phú Yên                                               

- Điện thoại: (057) 818.171 - (057) 818.164    

- Fax: (057) 818.170                                                                                                        



 - Khu vui chơi giải trí

Trung tâm Giải trí và Sinh thái Thuận Thảo   

- Địa chỉ: 03 Hải Dương - Bình Ngọc - Thành phố Tuy Hoà 

- Phú Yên.                     

- ĐT: +84 (057) 3824 229 

- Fax: +84 (057) 3823 466 

- E-mail: info@thuanthao.vn 

- Website: http://www.thuanthao.vn 

2 Bên trong KKT, KCN, KCNC

2.1 Giao thông nội bộ

 - Trục chính
 - Rộng: 50m 

 - Số làn xe: 4 làn

 - Trục nội bộ
 - Rộng: 20m 

 - Số làn xe: 2 làn

2.2 Hệ thống cấp điện  - Lưới điện quốc gia: 22KV

2.3 Hệ thống cấp nước

2.4 Hệ thống thoát nước

 - Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy xử lý nước thải: chưa xây dựng

 - Tỷ lệ DN được đấu nối thoát nước

2.5 Hệ thống bưu chính viễn thông
 - Internet: ADSL            

 - Thông tin liên lạc: FAX, DID                                                               

3
Giá cho thuê hạ tầng và cƣớc phí 

dịch vụ (chƣa VAT)

3.1 Giá cho thuê đất (đồng/m²/năm)

 - 10 USD/ m2 . Diện tích lô đất tối thiểu 5000 m²           

 - Phí quản lý là 0,009 USD.      

 - Phương thức thanh toán: một lần, hàng năm, giảm 50% 

trong 6 năm đầu.                                              
3.2 Giá cho thuê nhà xưởng tiêu chuẩn

3.3 Phí duy tu bảo dưỡng hạ tầng

3.4 Giá điện

 - Giờ cao điểm: 1900 VND/ KWH 

 - Giờ bình thường : 955 VND/ KWH   

 - Giờ thấp điểm : 540 VND/ KWH 

 - Phương thức thanh toán: hàng tháng 

3.5 Giá nước
 - 5000 VND/m³                                                                

 - Phương thức thanh toán: hàng tháng 

3.6 Giá xử lý nước thải
 - Tiêu chuẩn xử lý đầu vào: loại B  

 - Tiêu chuẩn xử lý đầu ra: loại A

IV NGUỒN NHÂN LỰC

V VỐN ĐẦU TƢ VÀ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ



1
Số lƣợng và danh mục dự án đầu 

tƣ
21 dự án

1.1 Dự án có vốn đầu tư trong nước

1.2 Dự án có vốn đầu tư nước ngoài

2 Tổng vốn đầu tƣ

2.1 Tổng vốn đầu tư trong nước 579,61 tỷ VNĐ

2.2 Tổng vốn đầu tư nước ngoài 1,111 triệu USD

VI THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ

1 Ngành nghề, lĩnh vực ƣu tiên

Sản phẩm từ dừa; Nông -Lâm-Thuỷ sản để xuất khẩu; Chế 

biến thực phẩm, nước giải khát; Vật liệu xây dựng có chất 

lượng cao; Giày, da, may mặc, thủ công mỹ nghệ; Nhựa, 

hóa chất; Gỗ, giấy; Cơ khí, điện tử.

2
Danh mục dự án gọi vốn đầu tƣ 

hiện tại

3 Hƣớng dẫn đầu tƣ

3.1 Thủ thục đầu tư

3.2 Cơ quan hướng dẫn đầu tư

 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ PHÚ YÊN 

 - Địa chỉ: 353 Trần Hưng Đạo, Tuy Hòa, Phú Yên 

 - Điện thoại: 057.3828250

 - Fax: 057.3828949 

 - Email: kkt@phuyen.gov.vn; kktphuyen@gmail.com

4 Chính sách ƣu đãi đầu tƣ

KCN này nằm trong khu vực có điều kiện kinh tế- xã hội 

khó khăn được hưởng ưu đãi theo danh mục C của Chính 

phủ. Đó là chưa kể những chính sách khuyến khích ưu đãi 

đầu tư của tỉnh như miễn tiền thuê đất từ 12 đến 15 năm, 

miễn phí sử dụng hạ tầng 5 năm, miễn thuế thu nhập doanh 

nghiệp trong 4 năm đầu và giảm 50% trong 7- 9 năm tiếp 

theo, hỗ trợ chi phí đào tạo lao động, kinh phí thực hiện các 

tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm và sản xuất kinh doanh, 

chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường… 


