
TIÊU CHÍ NỘI DUNG

I TỔNG QUAN

a. Địa chỉ Xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

b. Điện thoại Điện thoại: (062) 3821243; (062)3830834 

c. Fax Fax: (062) 3821243

d. Website http://bqlkcn.binhthuan.gov.vn/

e. Chủ đầu tư

Tổng Công ty Đầu tư phát triển khu công nghiệp - 

Đô thị (IDICO).

Địa chỉ: 151 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3 – 

TP.HCM. 

Điện thoại: (08) 39312660 – (08)3 8438883   Fax: 

(08) 39312705. 

1 Vị trí địa lý

1.1 Địa điểm

Nằm ngay cạnh QL 55 đi Bà Rịa - Vũng Tàu, 

cách trung tâm thị xã LaGi 17km, cách TP. Phan 

Thiết 90km, cách TP. Hồ Chí Minh khoảng 

150km

2 Điều kiện tự nhiên
Khu công nghiệp Hàm Kiệm mang điều kiện tự 

nhiên chung của tỉnh Bình Thuận. 

2.1 Nhiệt độ trung bình Nhiệt độ trung bình 27°C

2.2 Độ ẩm trung bình Độ ẩm tương đối cao khoảng 79%.

2.3 Lượng mưa trung bình Lượng mưa trung bình là 1.024 mm

III CƠ SỞ HẠ TẦNG

1 Bên ngoài KKT, KCN, KCNC

1.1 Giao thông

 - Đường bộ (Quốc lộ, Tỉnh lộ) Nằm ngay quốc lộ 55 đi Bà Rịa - Vũng Tàu

 - Đường sắt (cách nhà ga bao xa) Cách ga Vũng Tàu 60-70km

 - Đường biển (cách cảng biển bao xa)
Cách cảng Kê Gà khoảng 25 km.

Cách cảng Thị Vải 60 - 70km

1.2 Các dịch vụ khác

THÔNG TIN KCN SƠN MỸ II
Địa phƣơng: BÌNH THUẬN

http://bqlkcn.binhthuan.gov.vn/


 - Bưu chính viễn thông

Hệ thống thông tin liên lạc tỉnh Bình Thuận hiện 

nay đã được nâng cấp, mở rộng và hiện đại hoá, 

mạng điện thoại phủ sóng hầu hết các khu du lịch, 

khu công nghiệp, khu sản xuất trên địa bàn tỉnh, 

số máy diện thọai: 130 thuê bao/100 dân, tỷ lệ 

người sử dụng Internet 30%. 

Mạng lưới bưu chính viễn thông được mở rộng, 

phát triển nhanh với nhiều loại hình dịch vụ, đến 

nay trên địa bàn tỉnh đã có 13 doanh nghiệp bưu 

chính, viễn thông. Mạng lưới bưu chính, viễn 

thông đã phát triển rộng khắp toàn tỉnh với 

khoảng 1.070 điểm phục vụ, mật độ điện thoại đạt 

130 thuê bao/100 dân và 100% số xã có điện 

thoại. Dịch vụ Internet băng rộng cung cấp cho 

100% huyện và hầu hết các khu công nghiệp, khu 

dân cư, khu du lịch; tỷ lệ người sử dụng Internet 

đạt hơn 30%.

Hiện nay, 20 Ngân hàng hoạt động tại Bình 

Thuận, trong đó có chi nhánh các ngân hàng: 

Chính sách xã hội, Phát triển Việt Nam, Công 

Thương, Ngoại Thương, Đầu tư phát triển, Nông 

nghiệp và PTNT chi nhánh Bình Thuận; 13 Công 

ty thương mại Cổ phần: Sài Gòn – Thương tín, 

Đông Á, Á Châu, Sài Gòn Công Thương, Việt 

Nam Thịnh Vượng, An Bình, Sài Gòn, Phương 

Nam, Đại Tín, Kỹ Thương, Hàng Hải, Kiên Long, 

Bảng Việt. Ngoài ra còn có 01 chi nhánh Quỹ tín 

dụng Trung ương và 25 Quỹ tín dụng nhân dân cơ 

sở.

.- Toàn tỉnh có 15 bệnh viện với 2.686 giường 

bệnh gồm 5 bệnh viện nhà nước tỉnh. Ngoài ra 

còn có 04 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tư 

nhân đang triển khai xây dựng và một số dự án 

đang triển khai đầu tư, các trang thiết bị y tế hiện 

đại được đầu tư và các dịch vụ y tế kỹ thuật cao 

được triển khai.

Phòng khám đa khoa khu vực : Có 10 phòng 

khám đa khoa khu vực.

Trạm y tế xã/phường : Có 127/127 xã có trạm y tế 

(đạt tỷ lệ 100% xã, phường có trạm y tế).

- Gần bệnh viện Hàm Thuận Nam.

 

- Ngân hàng

 - Bệnh viện



2 Bên trong KKT, KCN, KCNC
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật sẽ được xây dựng đồng 

bộ, đảm bảo tiêu chuẩn của một KCN hiện đại. 

2.2 Hệ thống cấp điện

Nguồn điện có tuyến đường dây tải điện 110KV 

Phan Thiết – La Gi – Xuyên Mộc chạy ngang qua. 

Trong tương lai sẽ hình thành tại đây Trung tâm 

nhiệt điện Sơn Mỹ với công suất 3.900 MW, tạo 

động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp khu vực 

phía Nam tỉnh Bình Thuận.

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

3.1 Giá cho thuê đất (đồng/m2/năm) Từ 35 - 40 USD/m2/48 năm tuỳ theo vị trí lô đất. 

3.3 Phí duy tu bảo dưỡng hạ tầng 0,2 USD/m2/năm.

3.4 Giá điện Trung bình là 1.068 đồng/Kw điện.

3.5 Giá nước 14.000 đồng/m3 (sử dụng nhiều có thể thỏa 

thuận).

VI THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ

1 Ngành nghề, lĩnh vực ƣu tiên

Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, điện tử,

công nghệ thông tin, gia công cơ khí, chế biến

hàng tiêu dùng, thực phẩm,… và các ngành công

nghiệp khác không ô nhiễm.

2 Hƣớng dẫn đầu tƣ

2.1 Cơ quan hướng dẫn đầu tư

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 

BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đường Từ Văn Tư (nối dài), Khu dân cư 

Hùng Vương 2, P.Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận 

Bao gồm chính sách ưu đãi đầu tư trong và ngoài 

nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và các chính 

sách ưu đãi đầu tư trong khu công nghiệp.

3 Chính sách ƣu đãi đầu tƣ


