
TIÊU CHÍ NỘI DUNG

I TỔNG QUAN

a. Địa chỉ Xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. 

f. Tổng diện tích (ha)

 - Diện tích quy hoạch 365 ha

Giai đoạn 1: 108 ha

 - Diện tích để cho thuê 170,85

g.  Tỷ lệ lấp đầy (%)

h. Chủ đầu tư

Ban Quản Lý các KCN Quảng Nam 

 - Điện thoại: (84-510) 3812296 / 3811 589 / 3845686

 - Fax: (84-510) 3859 869

 - Email: bqlckcnqna@dng.vnn.vn; 

vpbqlkcnqn@dng.vnn.vn

1 Vị trí địa lý

1.1 Địa điểm Nằm ở xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh

1.2 Tiếp giáp
Cách thành phố Tam Kỳ 4 km về phía Tây-Bắc, cách quốc 

lộ 1A 3 km về phía Đông.

2 Điều kiện tự nhiên

2.1 Nhiệt độ trung bình
Nhiệt độ trung bình đạt 25,4 °C .Mùa đông nhiệt độ vùng 

đồng bằng có thể xuống dưới 20°C.

2.2 Độ ẩm trung bình Độ ẩm trung bình trong không khí đạt 84%

2.3 Lượng mưa trung bình

Lượng mưa trung bình 2000-2500mm, nhưng phấn bố 

không đều theo thời gian và không gian, mưa ở miền núi 

nhiều hơn đồng bằng, mưa tập trung vào các tháng 9 - 12, 

chiếm 80% lượng mưa cả năm; mùa mưa trùng với mùa 

bão, nên các cơn bão đổ vào miền Trung thường gây ra lở 

đất, lũ quét ở các huyện trung du miền núi và gây ngập lũ ở 

các vùng ven sông

3
Lịch sử hình thành và quá trình 

phát triển
KCN Phú Xuân được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại

Quyết định số 3873/QĐ-UBND ngày 29/11/2007

II QUY HOẠCH

III CƠ SỞ HẠ TẦNG

1 Bên ngoài KKT, KCN, KCNC

1.1 Giao thông

THÔNG TIN KCN PHÚ XUÂN
Địa phƣơng: TỈNH QUẢNG NAM



 - Đường bộ (Quốc lộ, Tỉnh lộ)

 - Đến Thành phố Đà Nẵng (Thành Phố Đà Nẵng): 70km  

 - Đến Thành phố Tam Kỳ (Tỉnh Quảng Nam): 4km  

 - Cách Quốc lộ 1A khoảng 3km về phía Đông.                                

 - Đường sắt (cách nhà ga bao xa)

Cách ga Tam Kỳ 3,5km về phía Đông, trong tương lai sẽ 

được đầu tư nâng cấp đáp ứng được nhu cầu đi lại, vận 

chuyển hàng hoá trong khu công nghiệp và của cả khu vực. 

 - Đường biển (cách cảng biển bao 

xa) Cách Cảng Kỳ Hà (Tỉnh Quảng Nam): 25km

1.2 Các dịch vụ khác

 - Hải quan

Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam

- Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tôn, phường An Phú, tp Tam 

Kỳ, Tỉnh Quảng Nam 

- Điện thoại: 84.0510.222.5555 - 84.0510.222.0077  

- Fax: 84.0510.222.6666  

- Email: hqquangnam@customs.gov.vn    

- Website: http://www.haiquanquangnam.gov.vn                                                                                 

       

 - Bệnh viện 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam

- Địa chỉ: 01, Nguyễn Du, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 

Nam 

- Điện thoại:  05103.851.429

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

Bệnh viện Thái Bình Dƣơng

- Địa chỉ: 06, Phan Đình Phùng, Thành phố Hội An, Tỉnh 

Quảng Nam 

- Điện thoại:  (084) 510 3921 656 

- Website: http://pacifichospital.com/      

Bệnh viện Đa khoa Trung Ƣơng Quảng Nam

- Địa chỉ: Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 

- Điện thoại:  0510.474688

- Website: http://bvdktwquangnam.wordpress.com        

2 Bên trong KKT, KCN, KCNC

2.1 Giao thông nội bộ

 - Trục chính
 - Rộng: 27m              

 - Số làn xe: 2 làn                                                                    

 - Trục nội bộ
 - Rộng: 19.5m

 - Số làn xe: 2 làn

2.2 Hệ thống cấp điện
 - Lưới điện quốc gia: 150 Kv  

 - Nhà máy điện dự phòng: Không có                                                             

http://viipip.com/provincevn/?proid=24
http://viipip.com/provincevn/?proid=24
http://viipip.com/provincevn/?proid=24
http://viipip.com/provincevn/?proid=28


2.3 Hệ thống cấp nước

2.4 Hệ thống thoát nước

2.5 Hệ thống bưu chính viễn thông
 - Internet: ADSL

 - Thông tin liên lạc: DID, FAX…

2.6 Khu xử lý chất rắn tập trung

3
Giá cho thuê hạ tầng và cƣớc phí 

dịch vụ (chƣa VAT)

3.1 Giá cho thuê đất (đồng/m²/năm)
 - Theo giá quy định hằng năm của UBND tỉnh

 - Phương thức thanh toán  Hàng năm   

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 : 1830 VND   

 - Giờ bình thường : 920 VND   

 - Giờ thấp điểm : 510 VND   

 - Phương thức thanh toán:  Hàng tháng                                                        

3.5 Giá nước 3000 VNĐ/m³

3.6 Giá xử lý nước thải

 - Giá xử lý nước thải (m³): 2400 VND   

 - Cách tính khối lượng: Tính bằng 80% lưu lượng nước cấp 

 - Phương thức thanh toán: Hàng tháng    

 - 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

VI THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ

1 Ngành nghề, lĩnh vực ƣu tiên

Làm chủ đầu tư hạ tầng; xây dựng, kinh doanh nhà xưởng;

 + Đầu tư sản xuất công nghiệp các ngành nghề: Công 

nghiệp chế biến nông-lâm sản; công nghiệp sản xuất vật 

liệu xây dựng; công nghiệp cơ khí lắp ráp; công nghiệp 

phục vụ nông nghiệp;

 + Các lĩnh vực dịch vụ: Suất ăn công nghiệp, nhà ở công 

nhân, xử lý môi trường, chăm sóc sức khoẻ, văn hoá-thể 

thao,...

2
Danh mục dự án gọi vốn đầu tƣ 

hiện tại

3 Hƣớng dẫn đầu tƣ

3.1 Thủ tục đầu tư



3.2 Cơ quan hướng dẫn đầu tư

Ban Quản Lý các KCN Quảng Nam 

 - Điện thoại: (84-510) 3845686/ 3811 589

 - Fax: (84-510) 3859 869

 - Email: bqlckcnqna@dng.vnn.vn; 

Theo quy định của Nhà nước
4 Chính sách ƣu đãi đầu tƣ


