
TIÊU CHÍ NỘI DUNG
I TỔNG QUAN
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c. Fax 84.58.820766
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f. Tổng diện tích (ha) 136 ha

 - Diện tích để cho thuê 87,4 ha

THÔNG TIN KCN SUỐI DẦU
Địa phương: Khánh Hòa

 - Diện tích để cho thuê 87,4 ha
 - Diện tích đã cho thuê 60,4 ha
 - Diện tích còn lại 27 ha

g.  Tỷ lệ lấp đầy (%) 79%
h. Chủ đầu tư Công ty Thương mại và Đầu tư Khánh Hoà

1 Vị trí địa lý cách thành phố Nha Trang khoảng 20km về phía Nam.
2 Điều kiện tự nhiên

2.1 Nhiệt độ trung bình
Nhiệt độ trung bình hàng năm của Khánh Hòa cao khoảng 26,7

°C.
2.2 Độ ẩm trung bình Độ ẩm tương đối khoảng 80,5%

2.3 Lượng mưa trung bình

Khánh Hòa có 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa nắng. Mùa mưa
ngắn, từ khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 12 dương lịch, tập

trung vào 2 tháng 10 và tháng 11, lượng mưa thường chiếm
trên 50% lượng mưa trong năm. Những tháng còn lại là mùa

nắng, trung bình hàng năm có tới 2.600 giờ nắng.

3 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển Khu công nghiệp Suối Dầu được thành lập sau Quyết định số
951/TTg ngày 11/11/1997 của Thủ tướng chính phủ

3 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển Khu công nghiệp Suối Dầu được thành lập sau Quyết định số
951/TTg ngày 11/11/1997 của Thủ tướng chính phủ

III CƠ SỞ HẠ TẦNG
1 Bên ngoài KKT, KCN, KCNC

1.2 Các dịch vụ khác
Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ: 08 Hoàng Hoa Thám, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3822796

Fax: 058.3823823

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 30 chi nhánh
ngân hàng thương mại cổ phần: Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Công

thương (Viettinbank), Phát triển Việt Nam, VIB, Đại dương
(Ocean bank), Sài Gòn Thương Tín, Hàng Hải, Phát triển nhà

đồng bằng Sông Cửu Long, Quân đội (MB), Á Châu, Xuất
Nhập khẩu (Eximbank), Nam Á, Phương Đông, Quốc tế, Kỹ

thương (Techcombank), Việt Nam Thịnh vượng, Đông Nam Á,
Đông Á, An Bình, TMCP Sài Gòn, Kiên Long, Sài Gòn - Hà
Nội, Liên doanh Việt – Nga, Xăng dầu Petrolimex, Phát triển

thành phố Hồ Chí Minh, Bưu điện Liên Việt, Phương Nam,
Phát triển Mê Kông, Đại Tín…

 - Hải quan

 - Ngân hàng
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 - Bệnh viện

- Một số bệnh viện lớn:
+ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa ở 19 Yersin. Điện thoại:

058.3819295
+ Bệnh viện 87 ở số 78 Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ. Điện thoại:

058.3700663
+ Bệnh viện Quân dân y ở 34/2 Nguyễn Thiện Thuật, phường

Tân Lập. Điện thoại: 058.33528866
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2 Bên trong KKT, KCN, KCNC

2.2 Hệ thống cấp điện Trạm biến áp 110KV-25MVA

2.3 Hệ thống cấp nước
Nguồn nước lấy từ hồ Suối Dầu, Trung tâm xử lý và cung cấp

nước sạch với công suất 10.000m3/ngày đêm
2.4 Hệ thống thoát nước

 - Hệ thống xử lý nước thải công suất 5.000m3/ngày đêm, có khả năng mở rộng đến
7.500m3/ngày đêm

 - Tỷ lệ DN được đấu nối thoát nước
3 Giá cho thuê hạ tầng và cước phí dịch vụ (chưa VAT)

3.1 Giá cho thuê đất (đồng/m2/năm) 1.066 đồng/m2/năm
VI THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ

1 Ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên

+ Nhóm các mặt hàng chế biến như chế biến thủy hải sản kỹ
thuật cao, rau quả, các sản phẩm sữa, thịt gia súc, gia cầm…;
gia công đồ gỗ gia dụng cao cấp, hàng thủ công mỹ nghệ.
+ Nhóm các mặt hàng tiêu dùng: sản xuất đồ nhựa gia dụng; đồ
nhôm; hàng công nghệ phẩm; hàng da, giả da; hàng may mặc,
dệt kim, đan, hàng giấy, đồ chơi trẻ em.
+ Nhóm các mặt hàng điện, điện tử, cơ khí và cơ khí chính xác.
+ Nhóm các mặt hàng văn phòng phẩm, y tế, thể thao, dụng cụ
âm nhạc.
+ Nhóm các mặt hàng lắp ráp cơ khí: lắp ráp xe máy, xe hơi,
các sản phẩm điện tử cao cấp.

4 Chính sách ưu đãi đầu tư

1 Ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên
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+ Nhóm các mặt hàng tiêu dùng: sản xuất đồ nhựa gia dụng; đồ
nhôm; hàng công nghệ phẩm; hàng da, giả da; hàng may mặc,
dệt kim, đan, hàng giấy, đồ chơi trẻ em.
+ Nhóm các mặt hàng điện, điện tử, cơ khí và cơ khí chính xác.
+ Nhóm các mặt hàng văn phòng phẩm, y tế, thể thao, dụng cụ
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các sản phẩm điện tử cao cấp.

Chính sách ưu đãi đầu tư vào KCN
4 Chính sách ưu đãi đầu tư
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