
TIÊU CHÍ NỘI DUNG

I TỔNG QUAN

a. Địa chỉ Phường Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

b. Điện thoại (84.511) 3830017 – 3822233 - 3810652 – 3830016

c. Fax (84.511) 3830015

d. Email diepza@danang.gov.vn

e. Website http://www.iza.danang.gov.vn/

f. Tổng diện tích (ha)

 - Diện tích quy hoạch 395,72 ha

 - Diện tích để cho thuê 298,25 ha

 - Diện tích đã cho thuê 288,48 ha

 - Diện tích còn lại 9,77 ha

g.  Tỷ lệ lấp đầy (%) 96,72%

h. Chủ đầu tư

Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Đà Nẵng

(DAIZICO)

- Địa chỉ: Tầng 4, số 58 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, TP Đà

Nẵng

 - Tel: +84 05113 886 159

 - Fax: +84 05113 886 157

 - Email: daizico@danang.vnn.vn

1 Vị trí địa lý

1.1 Địa điểm

 - Cách cảng biển Tiên Sa: 20km

 - Cách sân bay Quốc tế Đà Nẵng: 10km

 - Cách Trung tâm thành phố Đà Nẵng: 10km về phía Nam

 - Cách ga đường sắt: 09km

1.2 Tiếp giáp

 - Phía Bắc giáp khu dân cư và Quốc lộ 1A

 - Phía Nam giáp khu dân cư

 - Phía Tây giáp chân núi Phước Tường

 - Phía Đông giáp Quốc lộ 1A

2 Điều kiện tự nhiên

Đà Nẵng là thành phố có diện tích khá nhỏ, nên các điều kiện tự nhiên 

về nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm… trên địa bàn không có sự phân biệt rõ 

ràng.

Mặt khác, các khu công nghiệp của thành phố đều tập trung ở khu vực 

đồng bằng. Do đó, một số điều kiện tự nhiên của các KCN cũng là đặc 

điểm tự nhiên chung của cả thành phố.

2.1 Nhiệt độ trung bình

 - Nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 25,9
0
C:

   + Nhiệt độ trung bình các tháng nóng (tháng 5-8): 28-30
0
C.

   + Nhiệt độ trung bình các tháng lạnh (tháng 12-2): 18-23
0
C.

   + Biên nhiệt độ ngày đêm: 5-7
0
C.

 - Số giờ nắng trung bình trong năm: 2000 giờ/năm

2.2 Độ ẩm trung bình

 - Độ ẩm trung bình là 83,4%.

 - Mùa mưa độ ẩm luôn trên 90%.

 - Độ ẩm thấp nhất vào tháng 6, 7: 76,67% - 77,33%

2.3 Lượng mưa trung bình

 - Lượng mưa trung bình hàng năm là 2.504 mm.

 - Mùa mưa từ tháng 9 - 12. 

 - Lượng mưa cao nhất vào các tháng 10, 11: trung bình từ 550 - 1.000 

mm/tháng.

 - Lượng mưa thấp nhất vào các tháng 1, 2, 3, 4: trung bình từ 23 - 40 

mm/tháng.

 - Số ngày mưa trung bình năm là 130-140 ngày.

 - Ngoài ảnh hưởng của gió biển hàng ngày, hàng năm khu vực này 

cũng chịu ảnh hưởng của cả hai luồng gió: mùa hè ảnh hưởng của gió 

mùa Tây Nam, mùa đông ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. Trong 

mùa bão, tốc độ gió vùng gần tâm bão có thể đạt 200 km/giờ trở lên.

THÔNG TIN KCN HÒA KHÁNH
Địa phương: ĐÀ NẴNG
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3 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển

 + Thành lập theo Quyết định 343/QĐ-TTg ngày 18/4/1998 của Thủ 

tướng Chính phủ, là một phần của KCN Liên Chiểu - Hòa Khánh trước 

đây và giao cho Công ty Hợp doanh Xây lắp và Kinh doanh nhà Quảng 

Nam – Đà Nẵng làm chủ đầu tư với diện tích quy hoạch là 423,5 ha và 

tổng vốn đầu tư là 49,956 triệu USD. Trong đó giai đoạn 1 là 162 ha, 

với 25,632 triệu USD.

 + Năm 2000, KCN Hòa Khánh được chuyển giao cho Công ty Phát 

triển và Khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

 + Ngày 11/3/2002 UBND TP Đà Nẵng có Quyết định số 1675/QĐ-UB 

thu hồi đất, giao đất cho Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng KCN 

thuê đất để đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa 

Khánh giai đoạn 2 với diện tích là 111,5 ha.

 + Ngày 19/01/2009, diện tích KCN Hòa Khánh được điều chỉnh xuống 

còn 365 ha theo Quyết định số 101/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Hiện nay, KCN Hòa Khánh được quy hoạch với tổng diện tích là 

395,72 ha theo Quyết định số 7161/QĐ-UBND ngày 18/9/2009 của 

UBND thành phố Đà Nẵng.

Hyperlink - KCN DNANG\Hinh anh\Co cau to chuc.jpg

Hyperlink - KCN DNANG\Chuc nang, nhiem vu cua cac phong 

ban.doc

II QUY HOẠCH

1 Quy hoạch chung

Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch khu công nghiệp Hòa Khánh 

được ban hành theo Quyết định số 2239/1998/QĐ-UB ngày 24 tháng 4 

năm 1998

1.1 Quy hoạch sử dụng đất và xây dựng

1.2 Phân kỳ phát triển

2
Quy hoạch chi tiết từng khu vực của KKT, 

KCN, KCNC

Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Hòa Khánh được ban hành theo 

Quyết định số 199/QĐ-BXD-KTQH của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng  

ngày 06 tháng 05 năm 1997

3 Bản đồ quy hoạch

3.1 Bản đồ quy hoạch tổng thể

3.2 Bản đồ quy hoạch chi tiết

3.3 Bản đồ quy hoạch mở rộng

3.4 Các bản đồ quy hoạch khác

4 Bản đồ tổng thể

III CƠ SỞ HẠ TẦNG

1 Bên ngoài KKT, KCN, KCNC

1.1 Giao thông

 - Đường bộ (Quốc lộ, Tỉnh lộ)

 - Nằm ngay bên cạnh đường quốc lộ 1A (Bắc - Nam); 

 - Cách đường quốc lộ 14B (quốc lộ 14B nối Đà Nẵng với các tỉnh 

Nam Trung Bộ và Tây Nguyên Việt Nam) 18,3km về phía Nam.

 - Tổng số km đường quốc lộ và tỉnh lộ trên địa bàn thành phố lần lượt 

là 70,87km và 99,72km.

 - Tổng số km đường nội thị là 181,67km (không kể các hẻm, kiệt và 

đường đất).

 - Mật độ đường phân bố không đều, ở trung tâm là 3km/km2; ngoại 

thành là 0,33 km/km2

 - Đường sắt (cách nhà ga bao xa)

 - KCN Hòa Khánh cách ga đường sắt Đà Nẵng: 09 km

 - Tuyến đường sắt Bắc Nam chạy ngang qua thành phố Đà Nẵng có 

chiều dài khoảng 30 km, với các ga Đà Nẵng, Thanh Khê, Kim Liên, 

Hải Vân Nam. Trong đó, ga Đà Nẵng là một trong những ga lớn của 

Việt Nam.

Đã có bản đồ

4 Cơ cấu tổ chức
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 - Đường biển (cách cảng biển bao xa)

 - KCN Hòa Khánh cách cảng biển Tiên Sa: 20 km; Cảng Sông Hàn: 13 

km; Cảng Liên Chiểu: 5 km.

 - Nằm ở trung độ cả nước, vấn đề giao thông đường biển của thành 

phố khá thuận lợi. Từ đây, có các tuyến đường biển đi đến hầu hết các 

cảng lớn của Việt Nam và trên thế giới. Với 02 cảng hiện có là cảng 

Tiên Sa và cảng Sông Hàn nằm ở vị trí khá thuận lợi, trang thiết bị hiện 

đại và một đội ngũ công nhân lành nghề, Cảng Đà Nẵng đảm bảo thực 

hiện tốt việc vận chuyển hàng hóa đến các nơi khác trên thế giới.

 - Cảng Tiên Sa với độ sâu cầu cảng 11 – 20m, có 04 bến với chiều dài 

tổng 965 m, hệ thống kho bãi và trang thiết bị đồng bộ vừa được nâng 

cấp, có thể tiếp nhận các loại tàu hàng có trọng tải 45.000 DWT và các 

tàu chuyên dùng khác như tàu container (2.000 TEU), tàu du lịch 

(75.000GRT), tàu hàng siêu trường siêu trọng; năng lực bốc dỡ hàng 

hóa 6 triệu tấn/năm; có các hảng vận tải biển quốc tế đi Hồng Kông, 

Singapore, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc và Malaysia.

 - Đường hàng không (cách sân bay bao xa)

 - Cách sân bay quốc tế Đà Nẵng: 10km.

 - Sân bay hàng không quốc tế Đà Nẵng có diện tích là 150 ha (diện 

tích cả khu vực là 842 ha), với 2 đường băng, mỗi đường dài 3.048m, 

rộng 45m; có khả năng cho hạ cánh các loại máy bay hiện đại như 

B747, B767, A320. Hàng tuần, tại sân bay Đà Nẵng đó khoảng 84 

chuyến bay nội địa, 6 chuyến bay quốc tế đến Hồng Kông và Thái Lan.

1.2 Các dịch vụ khác

CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

+ Địa chỉ: 250 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, TP Đà Nẵng

+ Điện thoại: 05113 827 639; Fax: 05113 823 328

+ Website: www.dngcustoms.gov.vn 

+ Cục hải quan thành phố có 5 chi cục trực thuộc, thực hiện các hoạt 

động hải quan theo khu vực
Hyperlink - KCN DNANG\Hai quan Da Nang.doc

Đà Nẵng hiện là trung tâm tài chính lớn nhất của khu vực Miền Trung - 

Tây Nguyên, với 57 chi nhánh ngân hàng cấp 1, trong đó bao gồm 01 

ngân hàng 100% vốn nước ngoài, 04 ngân hàng liên doanh, 38 ngân 

hàng thương mại cổ phần, 09 ngân hàng nhà nước, 01 ngân hàng chính 

sách xã hội, 01 ngân hàng phát triển, 04 công ty tài chính, cho thuê tài 

chính, 01 Quỹ Đầu tư Phát triển địa phương, 232 phòng giao dịch ngân 

hàng và 17 trung tâm giao dịch chứng khoán.

 - Khu vực quận Liên Chiểu tập trung hơn 10 ngân hàng lớn, chủ yếu 

tập trung trên những tuyến đường lớn, thuận lợi cho hoạt động giao 

dịch của các doanh nghiệp trên địa bàn nói chung và trong các KCN 

nói riêng.

Hyperlink - KCN DNANG\Bank\NH o Lien Chieu.doc

 - Bưu chính viễn thông

Đà Nẵng được xem là một trong 03 trung tâm bưu điện lớn nhất nước 

với tất cả các loại hình phục vụ hiện đại và tiện lợi. Mạng lưới gồm 2 

tổng đài chính và 12 tổng đài vệ tinh với dung lượng hơn 40.000 số; 

đang khai thác, sử dụng công nghệ hàng đầu thế giới như mạng Viba số 

PDH - 140 Mb/s, mang cáp quang SDH - 2,5 bb/s tổng đài Toll AXE-

10...các tuyến cáp quang biển quốc tế, khu vực và quốc gia, đặc biệt là 

tuyến cáp quang biển SMW3 đã đưa vào khai thác sử dụng cho phép 

Bưu điện Đà Nẵng nâng cao phục vụ lên ngang tầm với các nước tiên 

tiến có nền kỹ thuật viễn thông phát triển.

 - Cách bệnh viện Đà Nẵng 9,5 km về phía Đông Nam

 - Cơ sở y tế gần nhất là: Trung tâm y tế quận Liên Chiểu (cách 1,1 km 

về phía Nam)

Hyperlink - KCN DNANG\Danh sach Benh vien.doc

 - Trung tâm mua sắm Hyperlink - KCN DNANG\Trung tam mua sam.doc

 - Khu vui chơi giải trí Hyperlink - KCN DNANG\Khu vui choi - giai tri.doc

2 Bên trong KKT, KCN, KCNC

2.1 Giao thông nội bộ
 - Tổng số km đường: 19,29 km

 - Kết nối với đường quốc lộ, tỉnh lộ: 2,56 km

 - Ngân hàng

 - Hải quan

 - Bệnh viện

Hyperlink - KCN DNANG/Hai quan Da Nang.doc
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 - Trục chính Chiều rộng trục chính: 24,5 m

 - Trục nội bộ Trục nội bộ có 2 loại: rộng 15 m và rộng 10,5 m

2.2 Hệ thống cấp điện

- Nguồn điện được cung cấp từ lưới điện quốc gia thông qua Trạm

biến áp 500KV Hòa Cầm, Quận Cẩm Lệ.

- Trong Khu công nghiệp có trạm biến áp trung gian 110/22KV-

40MVA; 22KV/0,4KV- 0,23KV do ngành điện đầu tư đến bên trong

tường rào từng Doanh nghiệp KCN.

2.3 Hệ thống cấp nước

 - KCN sử dụng nguồn cung cấp nước sạch từ Nhà máy nước sân bay 

với công suất 30.000m
3
/ngày đêm.

 - Mạng lưới cấp nước đảm bảo cung cấp đến tận tường rào các doanh 

nghiệp.

2.4 Hệ thống thoát nước

 - Do địa hình tốt và sự đầu tư đồng bộ, có thể khẳng định hệ thống 

thoát nước thành phố Đà Nẵng tốt nhất so với các thành phố trên cả 

nước.

 - Tại mỗi KCN đều có 2 hệ thống thoát nước riêng giành cho nước thải 

KCN và nước mưa. Nước mưa tự chảy vào các giếng thu theo hệ thống 

mương rãnh dẫn xả ra sông.

 - Hệ thống xử lý nước thải

 - Toàn KCN có 1 Trạm xử lý nước thải công suất 5.000 m3/ngày đêm, 

được đưa vào sử dụng năm 2007. Thực hiện chủ trương xã hội hóa, 

công tác vận hành và quản lý Trạm xử lý nước thải KCN Hòa Khánh 

đã bàn giao cho Công ty TNHH MTV Môi trường và Đô thị Hà Nội.

Nước thải sản xuất công nghiệp và nước thải sinh hoạt được xử lý riêng 

cục bộ tại mỗi nhà máy, xí nghiệp đạt tiêu chuẩn cột C (TCVN 40-

2011) trước khi thoát vào hệ thống cống chung khu công nghiệp và dẫn 

về trạm xử lý nước thải để xử lý đạt loại B (TCVN40-2011) trước khi 

thải ra sông.

 - Số lượng DN hoạt động trong KCN có nước thải cần xử lý: 142 

doanh nghiệp

 - Số lượng DN đã đấu nối với hệ thống xử lý nước thải: 74 doanh 

nghiệp

 - Tỷ lệ DN được đấu nối thoát nước 52.11%

2.5 Hệ thống bưu chính viễn thông
Đường dây điện thoại và ADSL sẵn sàng cung cấp và kéo nối đến từng 

doanh nghiệp.

2.6 Khu xử lý chất rắn tập trung Không có

3 Giá cho thuê hạ tầng và cước phí dịch vụ (chưa VAT)

3.1 Giá cho thuê đất (đồng/m2/năm)

 - Trả từng năm (ổn định trong 5 năm): 12.600

 - Trả 10 năm một lần: 11.600

 - Trả 20 năm một lần: 10.500

 - Trả 30 năm một lần: 9.500

 - Trả một lần cho toàn bộ thời hạn thuê đất: 8.400

Chú ý:

 + Đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài: không áp dụng phương 

thức trả từng năm

 + Nhà đầu tư trả tiền thuê đất theo các mức giá tại quy định này với 

phương thức "trả một lần cho nhiều năm" thì được giữ ổn định mức 

giá thuê đất đến hết thời hạn đã nộp tiền thuê đất, kể cả khi nhà nước 

có điều chỉnh giá thuê đất.
3.2 Giá cho thuê nhà xưởng tiêu chuẩn Hyperlink - KCN DNANG\Nha xuong cho thue.doc

3.3 Phí duy tu bảo dưỡng hạ tầng 4.200 đồng/m2/năm

3.4 Giá điện Hyperlink - KCN DNANG\Gia dien, nuoc va cac dich vu khac.doc

3.5 Giá nước Hyperlink - KCN DNANG\Gia dien, nuoc va cac dich vu khac.doc

3.6 Giá xử lý nước thải  - 6.873 đồng/m3/tháng (trả hàng tháng, theo hợp đồng)

3.7 Giá xử lý chất thải rắn

3.8 Cước phí các dịch vụ (điện thoại, internet, fax…) Hyperlink - KCN DNANG\Gia dien, nuoc va cac dich vu khac.doc

IV NGUỒN NHÂN LỰC

1 Nguồn cung lao động Hyperlink - KCN DNANG\Nguon cung lao dong.doc

2 Thực trạng lao động trong KTT, KCN, KCNC Cập nhật đến thời điểm 30/6/2012

2.1 Tổng số lao động  28.070 người 

2.2 Lao động trong nước  27.965 người 

 - Lao động có trình độ Đại học trở lên

 - Lao động phổ thông
Ban quản lý các KCN & chế xuất ĐN không cung cấp được

Hyperlink - KCN DNANG/Nha xuong cho thue.doc
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Hyperlink - KCN DNANG/Gia dien, nuoc va cac dich vu khac.doc
Hyperlink - KCN DNANG/Gia dien, nuoc va cac dich vu khac.doc
Hyperlink - KCN DNANG/Nguon cung lao dong.doc


2.3 Lao động nước ngoài 105 người

 - Lao động có trình độ Đại học trở lên 41 người

 - Lao động phổ thông 64 người

3 Mức lương bình quân Hyperlink - KCN DNANG\Tong hop tien luong.doc

3.1 Lương lao động phổ thông (VND/người/tháng)

3.2 Lương kỹ sư/nhân viên văn phòng (VND/người/tháng)

3.3 Cán bộ quản lý (VND/người/tháng)

V VỐN ĐẦU TƯ VÀ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ Cập nhật đến thời điểm 25/10/2012

1 Số lượng và danh mục dự án đầu tư 181 dự án

1.1 Dự án có vốn đầu tư trong nước 134 dự án

1.2 Dự án có vốn đầu tư nước ngoài 47 dự án

2 Tổng vốn đầu tư 15.429,23 tỷ đồng

2.1 Tổng vốn đầu tư trong nước 4.791,85 tỷ đồng

2.2 Tổng vốn đầu tư nước ngoài 506,542 triệu USD

3 Giá trị sản xuất công nghiệp Hyperlink - KCN DNANG\Doanh so, Xuat khau\KCN Hoa Khanh.xls

3.1 Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế 6.223,51 tỷ đồng

3.1 Tỷ lệ % so với giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh (thành) 46.10%

3.2 Giá trị sản xuất CN/ha đất đã cho thuê 21,57 tỷ đồng/ha

4 Giá trị xuất khẩu

4.1 Giá trị xuất khẩu 4.359,68 tỷ đồng

4.2 Tỷ lệ % so với giá trị xuất khẩu toàn tỉnh 26.93%

4.3 Giá trị xuất khẩu/ha đất cho thuê 15,11 tỷ đồng/ha

VI THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ

1 Ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên

 - Cơ khí, lắp ráp, điện tử, may mặc;

 - Chế biến nông lâm hải sản;

 - Sản phẩm sau hóa dầu như bao bì, nhựa;

 - Vật liệu xây dựng cao cấp với quy mô trung bình và nhỏ.

2 Danh mục dự án gọi vốn đầu tư hiện tại Không có

3 Hướng dẫn đầu tư

3.1 Thủ thục đầu tư Hyperlink - KCN DNANG\Thu tuc dau tu.doc

3.2 Cơ quan hướng dẫn đầu tư

Ban quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng

 + Email: http://www.iza.danang.gov.vn

 + Địa chỉ: 58 Nguyễn Chính Thanh - TP Đà Nẵng

 + SĐT liên lạc: 05113 830 017

Hiện nay, tỷ lệ lấp đầy của các KCN khá cao, ngoại trừ những ưu đãi về 

thuế, thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định 67/QĐ-UBND về 

việc bãi bỏ các chính sách ưu đãi đầu tư.

Hyperlink - KCN DNANG\QĐ 67 - bai bo uu dai dau tu.pdf

4.1 Chính sách đất đai

4.2 Chính sách thuế Hyperlink - KCN DNANG\Uu dai ve thue.doc

4.3 Chính sách nguồn nhân lực

4.4 Chính sách khác

4 Chính sách ưu đãi đầu tư

Hyperlink - KCN DNANG/Tong hop tien luong.doc
Hyperlink - KCN DNANG/Doanh so, Xuat khau/KCN Hoa Khanh.xls
Hyperlink - KCN DNANG/Thu tuc dau tu.doc
Hyperlink - KCN DNANG/QĐ 67 - bai bo uu dai dau tu.pdf
Hyperlink - KCN DNANG/Uu dai ve thue.doc

