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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

 

I. CÔNG NGHỆ CAO 
 

CÁC TỈNH TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC 

Tỉnh Cao Bằng 

1 Dự án xây dựng 

vùng chăn nuôi 

bò thịt ứng dụng 

công nghệ cao 

Xây dựng vùng chăn nuôi bò 

thịt đáp ứng yêu cầu trong 

nước và xuất khẩu 

Các huyện: 

Thông Nông; 

Hà Quảng; 

Thạch An 

100 ha (quy 

mô dự án: 

5.000 bò cái 

sinh sản; 

10.000 bò 

lai thịt F2, 

F3) 

10 triệu USD 

(230 tỷ VNĐ)  

100% FDI UBND tỉnh 

Cao Bằng 

Số 011 đường 

Hoàng Đình 

Giong, phường  

Hợp Giang, TP 

Cao Bằng 

ĐT: +84-206 

3852139 

Tỉnh Lạng Sơn 

2 Ứng dụng công 

nghệ cao vào sản 

xuất rau quanh 

năm theo hướng 

VietGAP 

Xây dựng mô hình sản xuất 

rau tập trung ứng dụng công 

nghệ cao để sản xuất rau 

quanh năm 

Xã Tú Đoạn, 

huyện Lộc 

Bình 

50 ha 2 triệu USD 100% FDI UBND huyện 

Lộc Bình  

Thị trấn Lộc 

Bình, huyện 

Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn 

ĐT: +84-205  

3840 224 

Tỉnh Lào Cai 

3 Dự án Khu sản 

xuất nông nghiệp 

ứng dụng công 

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu 

quả nghiên cứu, chuyển giao 

và ứng dụng khoa học công 

Huyện Sa Pa Diện tích 

200 ha, bao 

gồm các khu 

800 tỷ VNĐ FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

Sở NN&PTNT 

Lào Cai 

Khối 8, khu đô 

https://www.google.com/search?q=ubnd+huy%E1%BB%87n+l%E1%BB%99c+b%C3%ACnh+%C4%91i%E1%BB%87n+tho%E1%BA%A1i&ludocid=13261112646772295793&sa=X&ved=2ahUKEwjbw8PInbLlAhXkyIsBHTYsCmIQ6BMwFHoECAwQBg


 3 

TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

nghệ cao Sa Pa nghệ, đáp ứng yêu cầu tái cơ 

cấu ngành nông nghiệp theo 

hướng hiện đại, nâng cao giá 

trị, hiệu quả và khả năng 

cạnh tranh thông qua việc 

sản xuất sản phẩm nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao phục vụ phát triển sản 

xuất nông nghiệp 

chức năng: 

Điều hành 

trung tâm, 

nghiên cứu 

ứng dụng, 

hỗ trợ thông 

tin công 

nghệ, đào 

tạo, đầu tư 

sản xuất, 

giới thiệu 

sản phẩm 

gắn với du 

lịch sinh thái 

 thị mới, 

phường Nam 

Cường, TP Lào 

Cai 

ĐT:+84-214 

3820062; 

Fax:+84-214 

3820080 

Email:vanphon

gsnnptnt@laoc

ai.gov.vn 

 

4 Dự án Khu sản 

xuất nông nghiệp 

ứng dụng công 

nghệ cao Bắc Hà 

Nâng cao giá trị, hiệu quả và 

khả năng cạnh tranh của 

hàng nông sản thông qua 

việc tổ chức sản xuất theo 

hướng nâng cao tỷ trọng sản 

phẩm, áp dụng khoa học 

công nghệ, đổi mới công 

nghệ theo hướng hiện đại và 

giảm tổn thất sau thu hoạch, 

nâng cao chất lượng và an 

toàn thực phẩm 

Huyện Bắc Hà Diện tích 

100 ha, bao 

gồm các khu 

chức năng: 

Điều hành 

trung tâm, 

nghiên cứu 

ứng dụng, 

hỗ trợ thông 

tin công 

nghệ, đào 

tạo, đầu tư 

sản xuất, 

giới thiệu 

sản phẩm 

gắn với du 

600 tỷ VNĐ 

mailto:vanphongsnnptnt@laocai.gov.vn
mailto:vanphongsnnptnt@laocai.gov.vn
mailto:vanphongsnnptnt@laocai.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

lịch sinh thái 

 

 

Tỉnh Yên Bái 

5 Dự án trồng hoa, 

rau, củ, quả sạch 

công nghệ cao 

Áp dụng công nghệ tiên tiến 

vào sản xuất trồng hoa, rau, 

củ, quả sạch. Sản phẩm sản 

xuất đạt 50-100 tấn/năm 

Các xã: Nga 

Quán; Y Can 

thuộc huyện 

Trấn Yên 

5-10 ha 1,5 triệu USD 

(35 tỷ VNĐ) 

 

100% FDI 

 

UBND huyện 

Trấn Yên 

Tỉnh lộ 151, thị 

trấn Cổ Phúc, 

Trấn Yên, tỉnh 

Yên Bái 

ĐT: +84-216  

3825119  

6 Dự án đầu tư sản 

xuất nông nghiệp 

công nghệ cao 

Áp dụng công nghệ tiên tiến 

vào sản xuất, nâng cao thu 

nhập và hiệu quả kinh tế của 

cây cam (công nghệ nước 

tưới nước nhỏ giọt,…), công 

suất lưu lượng tưới cho 1 lần 

là 20 lít nước/cây/1 lần tưới 

(2 ngày tưới 1 lần) 

Các xã: 

Thượng Bằng 

La; Minh An; 

Nghĩa Tâm; 

Chấn Thịnh; 

Tân Thịnh; 

Đại Lịch; thị 

trấn nông 

trường Trần 

Phú; Bình 

Thuận; Cát 

Thịnh thuộc 

huyện Văn 

Chấn 

300 ha 4,3 triệu USD 

(99 tỷ VNĐ) 

 

UBND huyện 

Văn Chấn 

Quốc lộ 32, 

huyện Văn 

Chấn, tỉnh Yên 

Bái 

Email:huyenva

nchan@gmail.

com 

7 Dự án đầu tư sản 

xuất nông nghiệp 

công nghệ cao 

Phát triển nông nghiệp công 

nghệ cao vào sản xuất cây 

công nghiệp chè (hệ thống 

công nghệ tưới tự động,…). 

Thị trấn nông 

trường Nghĩa 

Lộ, huyện Văn 

Trấn 

100 ha 2,2 triệu USD 

(51 tỷ VNĐ) 
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

Công suất lưu lượng tưới cho 

1 ha trên 1 giờ là 72m3 

8 Dự án đầu tư 

chăn nuôi gia 

súc, gia cầm 

công nghệ cao 

quy mô lớn 

Sản phẩm gia súc 1.000 

con/năm; Sản phẩm gia cầm 

30.000 con/năm 

Cụm Công 

nghiệp Y Can, 

huyện Trấn 

Yên 

5 ha 8,6 triệu USD 

(200 tỷ VNĐ) 

 

UBND huyện 

Trấn Yên 

Tỉnh lộ 151, thị 

trấn Cổ Phúc, 

Trấn Yên, tỉnh 

Yên Bái 

ĐT: +84-216  

3825119 

Tỉnh Điện Biên 

20 Phát triển khu 

chăn nuôi bò sữa 

ứng dụng công 

nghệ cao 

Tạo sản phẩm hàng hóa có 

chất lượng, góp phần phát 

triển kinh tế-xã hội, tăng thu 

nhập cho người dân 

Xã Sam Mứn, 

huyện Điện 

Biên 

    

        

Tỉnh Sơn La 

21 Dự án Khu nông 

nghiệp công nghệ 

cao Mộc Châu 

Xây dựng Khu nông nghiệp 

công nghệ cao Mộc Châu 

phục vụ phát triển nông 

nghiệp khu vực Tây Bắc với 

các chức năng, nhiệm vụ 

chính như sau: Nghiên cứu 

ứng dụng, thử nghiệm và 

trình diễn mô hình sản xuất 

nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao; Đào tạo, chuyển 

giao công nghệ, trình diễn và 

giới thiệu sản phẩm nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ 

Huyện Mộc 

Châu 
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

cao; Đầu tư sản xuất sản 

phẩm nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao; Xử lý chất 

thải 

22 Vùng sản xuất 

rau ứng dụng 

công nghệ cao 

Sản xuất rau tươi (xà lách; 

các loại cải: bắp cải, cải thảo, 

cải củ, cải mèo, nấm trồng, 

su hào, cà rốt; rau gia vị, 

dược liệu: ớt, hành, gừng, 

xả…) và các sản phẩm từ rau 

ứng dụng công nghệ cao, đạt 

các tiêu chuẩn đáp ứng nhu 

cầu thị trường trong nước và 

xuất khẩu 

Các huyện: 

Mộc Châu; 

Vân Hồ, Mai 

Sơn; Yên 

Châu  

    

23 Vùng quả ứng 

dụng công nghệ 

cao 

Sản xuất các loại quả tươi 

(xoài; nhãn; mận; quả có 

múi; thanh long,…) và các 

sản phẩm từ quả tươi ứng 

dụng công nghệ cao, đạt tiêu 

chuẩn đáp ứng nhu cầu thị 

trường trong nước và xuất 

khẩu 

Các huyện: 

Yêu Châu; 

Mai Sơn; 

Mường La; 

Sông Mã; Sốp 

Cộp; Phú Yên; 

Mộc Châu; 

Thuận Châu 

    

24 Dự án phát triển 

chè hữu cơ ứng 

dụng công nghệ 

cao 

Xây dựng và trồng mới vùng 

nguyên liệu chè 6.000 ha ứng 

dụng công nghệ cao, đạt tiêu 

chuẩn đáp ứng nhu cầu thị 

trường trong nước và xuất 

khẩu 

Các huyện: 

Mộc Châu; 

Vân Hồ; Yêu 

Châu; Thuận 

Châu; Mai 

Sơn; Phú Yên; 

Bắc Yên 

    

25 Dự án phát triển Xây dựng và trồng mới vùng Các huyện:     
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

trồng cà phê hữu 

cơ ứng dụng 

công nghệ cao 

nguyên liệu cà phê 5.000 ha. 

Xây dựng cơ sở chế biến cà 

phê phục vụ xuất khẩu; sản 

xuất các sản phẩm từ cà phê 

theo hướng ứng dụng công 

nghệ cao 

Thuận Châu; 

Mai Sơn; Sốp 

Cộp; Yên 

Châu  và TP 

Sơn La 

26 Dự án phát triển 

chăn nuôi lợn 

thịt, bò thịt chất 

lượng cao 

Phát triển Sind hóa đàn bò, 

đưa đàn bò lai chiếm 50% 

tổng đàn bò; phát triển các 

sản phẩm từ thịt lợn, bò theo 

chuỗi cung ứng, ứng dụng 

công nghệ cao, đáp ứng được 

thị trường  

Các huyện:  

Sông Mã; Sốp 

Cộp; Bắc Yên; 

Phú Yên; Yên 

Châu; Mai 

Sơn; Thuận 

Châu; Quỳnh 

Nhai; Mường 

La   

    

27 Dự án cơ sở giết 

mổ gia súc tập 

trung quy mô 

công nghiệp, ứng 

dụng công nghệ 

cao 

Hình thành các cơ sở giết mổ 

tập trung trên địa bàn tỉnh 

nhằm rút ngắn được khoảng 

cách vận chuyển gia súc, gia 

cầm sống đến cơ sở giết mổ 

gắn với chợ kinh doanh thực 

phẩm. Đảm bảo nhu cầu 

cung cấp thịt giết qua giết 

mổ tập trung cho thị trường 

khu vực Tây Bắc. 

12 huyện của 

TP Sơn La 

    

28 Dự án nuôi cá 

lồng ứng dụng 

công nghệ cao 

trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

Khai thác tiềm năng, thế 

mạnh sẵn có, tận dụng tối đa 

nguồn lực, phát huy điều 

kiện thuận lợi để góp phần 

thúc đẩy kinh tế-xã hội. Phát 

Các huyện: 

Mường La; 

Quỳnh Nhai; 

Thuận Châu; 

Phú Yên; Bắc 
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

triển nuôi trồng các loại thủy 

sản có giá trị kinh tế cao, 

phục vụ xuất khẩu 

Yên; Mộc 

Châu; Vân Hồ; 

Sông Mã  

Tỉnh Thái Nguyên 

9 Dự án sản xuất 

nông nghiệp 

công nghệ cao 

Xây dựng đồng bộ hệ thống 

hạ tầng kết cấu sản xuất 

nông nghiệp công nghệ cao 

theo quy định của Chính phủ 

Các xã: Tân 

Đức; Xuân 

Phương; Úc 

Kỳ thuộc  

huyện Phú 

Bình 

200 ha 5 triệu USD FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

 

UBND huyện 

Phú Bình  

Hương Sơn, 

Phú Bình, tỉnh 

Thái Nguyên 

ĐT: +84-208 

3867 226 

10 Dự án phát triển 

nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ 

cao trong sản 

xuất hoa, rau, cây 

cảnh và chăn 

nuôi gắn với du 

lịch Hồ Núi Cốc 

Ứng dụng công nghệ cao vào 

sản xuất hoa, rau, cây cảnh 

và chăn nuôi 

Các xã: Tiên 

Hội; Khôi Kỳ; 

thị trấn Hùng 

Sơn thuộc 

huyện Đại Từ 

90 ha 4,310 triệu USD 

(100 tỷ VNĐ) 

UBND huyện 

Đại Từ 

Thị trấn Hùng 

Sơn, Đại Từ, 

Thái Nguyên 

 

11 Dự án phát triển 

nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ 

cao 

- Sản xuất hàng hóa nông 

nghiệp có năng suất, chất 

lượng, hiệu quả kinh tế và 

tăng sức cạnh tranh; 

- Xây dựng và phát triển 

thương hiệu quốc gia đối với 

một số sản phẩm của TP 

Thái Nguyên 

Phường Đồng 

Bẩm; Các xã: 

Huống 

Thượng; Linh 

Sơn; Đồng 

Liên; Tân 

Cương thuộc 

TP Thái 

Nguyên 

200 ha 50 triệu USD 

(1.200 tỷ VNĐ) 

 

UBND TP 

Thái Nguyên 

 Số 10 đường 

Nguyễn Du, 

phường Trưng 

Vương, TP 

Thái Nguyên 

ĐT: +84-208 

3858156 

Fax: +84-208 

3854998 

https://www.google.com/search?q=ubnd+huy%E1%BB%87n+ph%C3%BA+b%C3%ACnh+%C4%91i%E1%BB%87n+tho%E1%BA%A1i&ludocid=2618294626281750804&sa=X&ved=2ahUKEwiB5avfybLlAhUQyIsBHadAC_4Q6BMwEXoECBAQBg
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

Email:ubndtp

@thainguyen.g

ov.vn 

12 Xây dựng cơ sở 

hạ tầng ứng dụng 

công nghệ cao 

vào sản xuất các 

loại thủy sản 

nước ngọt của 

vùng Miền núi 

Đông Bắc Việt 

Nam 

Ứng dụng công nghệ cao vào 

sản xuất thủy sản nước ngọt 

để tạo thành chuỗi liên kết 

sản xuất hàng hóa tập trung, 

đảm bảo an toàn thực phẩm 

Xã Cù Vân, 

huyện Đại Từ 

6 ha 250 tỷ VNĐ Chi cục thủy 

sản tỉnh Thái 

Nguyên 

Tổ 25, phường 

Phan Đình 

Phùng, TP 

Thái Nguyên  

ĐT: +84-208 

3651467 

Fax: +84-208 

3737222 

Tỉnh Phú Thọ 

13 Dự án nông 

nghiệp công nghệ 

cao (trồng cây ăn 

quả, rau...) 

Phát triển kinh tế, sử dụng 

đất có hiệu quả, góp phần 

phát triển nông nghiệp bền 

vững, tăng thu nhập, tạo 

công ăn việc làm cho người 

dân 

Các huyện: 

Thanh Ba; 

Thanh Thuỷ; 

Thanh Sơn; 

Tân Sơn; Đoan 

Hùng; Lâm 

Thao  

700 ha 15 triệu USD 

(345 tỷ VNĐ) 

 

FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

 

Sở Kế hoạch 

và ĐT Phú Thọ  

Nguyễn Tất 

Thành, phường 

Tân Dân, TP 

Việt Trì, tỉnh 

Phú 

ĐT: +84-210 

3846581  

Fax: + 84-210 

3840955 

Email:sokhdt@

phutho.gov.vn 

Website: http://

14 Xây dựng khu 

nghiên cứu, ứng 

dụng công nghệ 

sinh học và sản 

xuất giống cây 

trồng, vật nuôi 

công nghệ cao 

Xây dựng khu nông nghiệp 

công nghệ cao, nghiên cứu 

chuyển giao giống cây trồng 

có chất lượng phục vụ sản 

xuất. 

Các thị xã : 

Phú Thọ, Tam 

Nông, Cẩm 

Khê thuộc tỉnh 

Phú Thọ 

500 ha 150 triệu USD 

(3.450 tỷ VNĐ  

mailto:ubndtp@thainguyen.gov.vn
mailto:ubndtp@thainguyen.gov.vn
mailto:ubndtp@thainguyen.gov.vn
http://dpi.phutho.gov.vn/
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

dpi.phutho.gov.

vn 

Sở NN&PTNT 

Phú Thọ 

 Số 1518 

đường Hùng 

Vương, 

phường Gia 

Cẩm, TP Việt 

Trì, tỉnh Phú 

Thọ. 

ĐT: +84-210 

3846238 

Fax: +84- 210 

3847523 

Email:vanphon

gsnnpt@gmail.

com 

Tỉnh Bắc Giang 

15 Xây dựng các 

vùng sản xuất rau 

ứng dụng công 

nghệ cao (nhà 

màng, nhà lưới, 

điều khiển không 

khí, ánh sáng, 

bơm tưới tự 

động) 

Sản xuất rau chế biến, rau an 

toàn đáp úng nhu cầu thị 

trường trong nước và xuất 

khẩu 

Các huyện: 

Việt Yên; Tân 

Yên; Lạng 

Giang; Hiệp 

Hòa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 tỷ VNĐ 100% FDI 

 

Sở NN&PTNT 

Bắc Giang 

Tầng 7, tòa A, 

trụ sở liên cơ 

quan, Quảng 

trường 3/2, TP 

Bắc Giang 

ĐT: +84-204 

3854693 or 

3855699 

Fax: +84-204 
16 Xây dựng các 

vùng sản xuất 

Sản xuất, sơ chế nấm phục 

vụ nhu cầu trong nước và 

Huyện Lạng 

Giang  

200 tỷ VNĐ 

 

http://dpi.phutho.gov.vn/
http://dpi.phutho.gov.vn/
mailto:vanphongsnnpt@gmail.com
mailto:vanphongsnnpt@gmail.com
mailto:vanphongsnnpt@gmail.com
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

nấm ứng dụng 

công nghệ cao 

(nhà màng, nhà 

lưới, điều khiển 

không khí, ánh 

sáng, bơm tưới tự 

động) 

xuất khẩu  

Nhà đầu tư 

đề xuất 

 

3855698 

Email:so_nnpt

nt_vt@bacgian

g.gov.vn 

 

17 Xây dựng các 

vùng sản xuất 

vải, bưởi, cam 

ứng dụng công 

nghệ cao 

(VietGap; 

GlobalGap) 

Sản xuất, sơ chế, bảo quản, 

tiêu thụ vải, cam, bưởi 

Các huyện: 

Lục Ngạn; Lục 

Nam; Tân Yên  

 

 

 

 

 

 

Theo dự án 

 18 Xây dựng các 

vùng chăn nuôi 

gà ứng dụng 

công nghệ cao 

(mô hình chuồng 

kín có tầng, có 

điều khiển nhiệt 

độ, độ ẩm, sử 

dụng chế phẩm 

sinh học xử lý 

chất thải; dây 

truyền cho ăn tự 

động…) 

Chăn nuôi, chế biến, tiêu thụ 

gà 

Các huyện: 

Lục Ngạn; 

Yên Thế; Lạng 

Giang; Tân 

Yên  

CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 

Tỉnh Quảng Ninh 

mailto:so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn
mailto:so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn
mailto:so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

19 Phát triển nông 

nghiệp công nghệ 

cao cho trồng rau 

an toàn và chất 

lượng cao 

Xây dựng vùng nguyên liệu 

trồng rau, hoa công nghệ cao 

Các xã: Lê 

Lợi; Thống 

Nhất; Sơn 

Dương và thị 

trấn Trới thuộc 

huyện Hoành 

Bồ 

100 ha rau 

và 43 ha hoa 

Nhà đầu tư đề 

xuất 

100% FDI 

hoặc PPP 

UBND huyện 

Hoành Bồ 

326 thị trấn 

Trới, huyện 

Hoành Bồ, tỉnh 

Quảng Ninh 

Email:ubndhb

@quangninh.g

ov.vn 

Thành phố Hải Phòng 

29 Sản xuất rau ứng 

dụng công nghệ 

cao 

- Đầu tư hạ tầng cơ sở vật 

chất kỹ thuật đáp ứng yêu 

cầu sản xuất giống và các 

loại sản phẩm rau an toàn 

công nghệ cao; 

 - Hình thành khu liên hợp 

nghiên cứu sản xuất kỹ thuật 

tiên tiến, đào tạo chuyển giao 

công nghệ trong sản xuất chế 

biến rau 

- Các xã: Đông 

Minh; Vinh 

Quang; Hưng 

Nhân; Thanh 

Lương; Trấn 

Dương; Vĩnh 

Tiến thuộc 

huyện Vĩnh 

Bảo ; 

- Các xã: Tú 

Sơn; Thụy 

Dương; Đoàn 

Xá thuộc 

huyện Kiến 

Thụy; 

- Các xã:Chiến 

Thắng ; Mỹ 

Đức thuộc 

huyện An Lão; 

- Các xã: 

570 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

450 ha 

 

 

 

 

 

200 ha 

 

 

 

250 ha 

 100% FDI 

 

UBND TP Hải 

Phòng 

18 phố Hoàng 

Diệu, phường 

Minh Khai, 

quận Hồng 

Bàng, TP Hải 

Phòng 

ĐT: +84-225 

3552288 

 

https://www.google.com/search?q=ubnd+th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+h%E1%BA%A3i+ph%C3%B2ng+%C4%91i%E1%BB%87n+tho%E1%BA%A1i&ludocid=1039339886217217369&sa=X&ved=2ahUKEwi-if2E2bLlAhXPGKYKHVsABz4Q6BMwFXoECAgQIg
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

Quang Phục; 

Tiên Minh; 

Toàn Thắng 

thuộc huyện 

Tiên Lãng; 

- Các xã: An 

Hòa; Hồng 

Phong; Hồng 

Thái; Quốc 

Tuấn thuộc 

huyện An 

Dương;  

- Các xã: Kỳ 

Sơn; Phú Linh; 

Quảng Thanh 

thuộc huyện 

Thủy Nguyên 

 

 

 

 

 

250 ha 

 

 

 

 

 

 

200 ha 

30 Sản xuất ứng 

dụng công nghệ 

cao 

- Sản xuất giống hoa chất 

lượng; 

- Sản xuất hoa thương phẩm 

đủ tiêu chuẩn xuất khẩu (lay 

ơn; loa kèn; cúc; lyly;…); 

- Nghiên cứu chọn tạo giống 

hoa mới; 

- Đào tạo, nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực; đổi 

mới quy trình sản xuất 

hướng tới hiệu quả cao hơn. 

- Các xã: Đồng 

Thái; Hồng 

Thái; Quốc 

Tuấn; Đặng 

Cường thuộc 

huyện An 

Dương ; 

- Các xã: Hùng 

Tiến; Vĩnh 

Long; Hiệp 

Hòa, huyện 

Vĩnh Bảo 

240 ha 

 

 

 

 

 

 

120 ha 

 

31 Sản xuất chăn - Sản xuất giống gia cầm (gà - Xã Hùng 30 ha  
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

nuôi ứng dụng 

công nghệ cao 

gắn với giết mổ 

theo quy trình 

công nghệ tiên 

tiến 

lông màu), giống lợn ngoại; 

- Chọn tạo giống lợn, gà có 

năng suất chất lượng cao; 

- Chăn nuôi lợn ngoại, gà 

lông màu trong các trang trại 

ứng dụng công nghệ tiên 

tiến, an toàn vệ sinh thú y; 

- Các cơ sở giết mổ quy trình 

tiên tiến, trang thiết bị hiện 

đại gắn với vùng sản xuất tập 

trung; 

- Đào tạo, nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực 

Thắng, huyện 

Tiên Lãng;  

- Các xã: Tân 

Phong ;Tú Sơn 

thuộc huyện 

Kiến Thụy; 

- Các xã: Minh 

Tân; Liên Khê 

thuộc huyện 

Thủy Nguyên; 

- Xã Hồng 

Phong, huyện 

An Dương; 

- Các xã: Vĩnh 

An; Dũng Tiến 

thuộc huyện 

Vĩnh Bảo 

 

 

200 ha 

 

 

 

50ha 

 

 

 

20ha 

 

 

60ha 

 

 

 

32 Nuôi trồng thủy 

sản ứng dụng 

công nghệ cao 

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ 

tầng hiện đại đảm bảo tích 

hợp công nghệ cao trong kết 

cấu hạ tầng sản xuất chế biến 

thủy sản; 

- Tập trung sản phẩm thủy 

sản nước mặn, lợ đạt tiêu 

chuẩn quốc gia, quốc tế phục 

vụ nội địa và xuất khẩu; 

- Nghiên cứu ứng dụng, 

chuyển giao đào tạo nguồn 

nhân lực. 

- Các xã: Tiên 

Hưng; Đông 

Hưng; Tây 

Hưng thuộc 

huyện Tiên 

Lãng; 

- Các xã: Tân 

Trào ; Tân 

Phong thuộc 

huyện Kiến 

Thụy 

- Phường Tân 

Thành, quận 

300ha 

 

 

 

 

 

250ha 

 

 

 

 

520ha 
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

Dương Kinh; 

- Các xã: Hòa 

Bình; Trấn 

Dương; Hiệp 

Hòa; An Hòa 

thuộc huyện 

Vĩnh Bảo 

 

 

400 ha 

 

 

 

 

 

Tỉnh Vĩnh Phúc 

33 Lò sấy lúa công 

nghệ cao 

Sấy được lượng lúa lớn đáp 

ứng cho sản xuất lúa gạo 

hàng hóa 

Các xã đã thực 

hiện dồn thửa 

đổi ruộng tại 

huyện Vĩnh 

Tường 

4.000-5.000 

ha 

434.254 USD 

(10 tỷ VNĐ) 

 

FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

UBND huyện 

Vĩnh Tường 

Khu 3, Vĩnh 

Tường, Vĩnh 

Phúc 

ĐT: +84-211 

3839132 

Tỉnh Hưng Yên 

34 Dự án đầu tư 

vùng nông 

nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao 

tỉnh Hưng Yên 

Góp phần xây dựng nền 

nông nghiệp phát triển toàn 

diện theo hướng hiện đại, sản 

xuất hàng hóa lớn, có năng 

suất, chất lượng, hiệu quả, 

sức cạnh tranh và giá trị gia 

tăng cao, phát triển bền vững 

Các huyện, thị 

xã và thành 

phố 

120 ha 100 triệu USD 

(2.300 tỷ VNĐ) 

100% FDI 

hoặc FDI và 

nhà đầu tư 

trong nước 

hoặc PPP 

Sở NN&PTNT 

Hưng Yên 

Số 1 đường 

Nguyễn Lương 

Bằng, phường 

Hiến Nam, TP 

Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên 

ĐT: +84-221 

3863596 

Fax: +84 221 

3863596 

Email:sonnptnt

mailto:sonnptnt@hungyen.gov.vn


 16 

TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

@hungyen.gov.

vn 

Tỉnh Nam Định 

35 Dự án đầu tư vào 

các khu, vùng 

nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ 

cao quốc gia 

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ 

tầng cho các khu, vùng nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao trên địa bàn tỉnh. Thu hút 

các doanh nghiệp triển khai 

các dự án ứng dụng công 

nghệ cao, gắn nghiên cứu, 

chọn tạo, trình diễn với đào 

tạo, chuyển giao công nghệ 

trong lĩnh vực trồng trọt 

Các huyện: Ý 

Yên; Vụ Bản; 

Nam Trực; 

Xuân Trường; 

Giao Thủy; 

Nghĩa Hưng; 

Hải Hậu,…  

200-300 ha 50-70 triệu USD 100% FDI 

hoặc Liên 

doanh  

 

Sở NN&PTNT 

Nam Định 

Số 7 Trần Nhật 

Duật, TP Nam 

Định, tỉnh Nam 

Định 

ĐT: +84-228 

3648202 

Fax: +84-228 

3631435 

Email:snnptnt

@namdinh.chi

nhphu.vn 

 

36 Dự án đầu tư 

trang trại sản 

xuất giống tôm 

chân trắng và 

nuôi trồng thủy 

sản công nghệ 

cao 

Tạo nguồn tôm giống đảm 

bảo chất lượng và số lượng 

cung cấp cho các vùng nuôi 

trong và ngoài tỉnh; hình 

thành vùng nuôi trồng thủy 

sản tập trung công nghệ cao, 

cung cấp nguồn nguyên liệu 

phục vụ chế biến và xuất 

khẩu; góp phần giải quyết 

việc làm, phát triển kinh tế 

Các huyện: 

Giao Thủy và 

Hải Hậu  

300 ha 20-25 triệu USD 

Tỉnh Ninh Bình 

37 Dự án ứng dụng 

công nghệ cao 

trong xây dựng 

mô hình sản xuất, 

bảo quản và tiêu 

thụ rau chất 

Đảm bảo chất lượng nông 

sản công nghệ cao trong liên 

kết sản xuất và bao tiêu sản 

phẩm, tạo ra chuỗi sản xuất 

khép kín 

Xã Khánh Cư, 

huyện Yên 

Khánh 

10 ha 1 triệu USD 100% FDI Công ty Công 

nghệ xanh 

Xã Khánh Cư, 

huyện Yên 

Khánh, tỉnh 

Ninh Bình 

mailto:sonnptnt@hungyen.gov.vn
mailto:sonnptnt@hungyen.gov.vn
mailto:snnptnt@namdinh.chinhphu.vn
mailto:snnptnt@namdinh.chinhphu.vn
mailto:snnptnt@namdinh.chinhphu.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

lượng an toàn tại 

Ninh Bình 

Xóm 4, xã 

Khánh Cư, 

huyện Yên 

Khánh, tỉnh 

Ninh Bình 

ĐT:+84 

905612779 

CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG 

Tỉnh Thanh Hóa 

38 Xây dựng khu 

sản xuất, chế 

biến công nghiệp 

cao rau quả, nông 

sản phục vụ tiêu 

dùng nội địa và 

xuất khẩu gắn 

với an toàn thực 

phẩm 

Xây dựng vùng nguyên liệu 

nông sản, rau quả được sản 

xuất, áp dụng công nghệ cao 

Các huyện: 

Thọ Xuân; 

Yên Định; 

Hoằng Hóa; 

Hậu Lộc; Nga 

Sơn  

1.000 ha 45 triệu USD 

(990 tỷ VNĐ) 

 

100% FDI Sở NN&PTNT 

Thanh Hóa 

Số 49A Đại Lộ 

Lê Lợi, phường 

Tân Sơn, TP 

Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

ĐT: +84-237 

3851118 

Fax: +84-237 

3850281 

Email:sonongn

ghiepptnt@tha

nhhoa.gov.vn  

 

39 Đầu tư hệ thống 

tưới mía nguyên 

liệu thâm canh 

công nghệ cao 

Áp dụng khoa học kỹ thuật 

vào trồng trọt, thâm canh cây 

trồng 

Các huyện: 

Thọ Xuân; 

Thạch Thành; 

Nông Cống; 

Bá Thước 

13.000 ha 60 triệu USD 

(1.320 tỷ VNĐ) 

PPP 

Tỉnh Nghệ An 

40 Dự án đầu tư 

nông nghiệp ứng 

Đầu tư khu nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao sản xuất 

Huyện Nghĩa 

Đàn  

200 ha 44 triệu USD 

(1.000 tỷ VND) 

100% FDI 

hoặc Liên 

Sở NN&PTNT 

Nghệ An 

mailto:sonongnghiepptnt@thanhhoa.gov.vn
mailto:sonongnghiepptnt@thanhhoa.gov.vn
mailto:sonongnghiepptnt@thanhhoa.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

dụng công nghệ 

cao 

rau, củ quả, hoa, cây ăn quả  doanh 

 

129 đường Lê 

Hồng Phong, 

TP Vinh, tỉnh 

Nghệ An 

ĐT: +84-238 

3841638 

Fax: +84-238 

3841638 

 

 

41 Dự án liên hiệp 

chăn nuôi, chế 

biến công nghệ 

cao tại xã Mỹ 

Sơn 

Chăn nuôi thịt, lợn, chế biến 

thịt các loại công nghệ cao 

Huyện Đô 

Lương  

70 ha 

(Công suất 

120.000 

tấn/năm) 

9,5 triệu USD 

(210 tỷ VNĐ)  

Tỉnh Hà Tĩnh 

42 Dự án sản xuất 

giống tôm, nuôi 

trồng và chế biến 

thủy sản công 

nghệ cao 

Tạo nguồn giống tôm đảm 

bảo chất lượng và số lượng 

để cung cấp cho nuôi thủy 

sản trong và ngoài tỉnh; hình 

thành vùng nuôi thủy sản tập 

trung công nghệ cao, cung 

cấp nguồn nguyên liệu phục 

vụ chế biến gắn với tiêu thụ; 

góp phần giải quyết việc 

làm, phát triển kinh tế-xã hội 

Các huyện ven 

biển của tỉnh 

Hà Tĩnh 

1.500 ha 45 triệu USD 

(1.041.534.000 

tỷ VNĐ)  

FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

Sở NN&PTNT 

Hà Tĩnh 

Số 04 Đại lộ 

Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, thành 

phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

ĐT: + 84-39-

3855598 

Fax: +84-39-

3856991 

Email:sonongn

ghiephatinh@g

mail.com 

 

 

Tỉnh Quảng Bình 

43 Trồng, chế biến 

cây dược liệu, 

Ứng dụng công nghệ cao 

trong trồng trọt và chế biến, 

Các xã: Hồng 

Thủy; Cam 

1.400 ha 87.000 USD/ha 

(2 tỷ VNĐ/ha) 

100% FDI 

hoặc FDI và 

UBND huyện 

Lệ Thủy 
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

cây ăn quả huyện 

Lệ Thủy 

phục vụ nhu cầu tiêu dùng 

trong nước và xuất khẩu 

 

Thủy; Thanh 

Thủy; Hưng 

Thủy thuộc 

huyện Lệ Thủy 

nhà đầu tư 

trong nước 

Hùng Vương, 

Thị trấn Kiến 

Giang, Lệ 

Thủy, Quảng 

Bình 

ĐT: +84-232 

3882551 

Email:lethuy@q

uangbinh.gov.vn 

44 Trồng, chế biến 

cây dược liệu, 

cây ăn quả huyện 

Quảng Ninh 

Các xã: Võ 

Ninh; Gia 

Ninh thuộc 

huyện Quảng 

Ninh 

800 ha 87.000 USD/ha 

(2 tỷ VNĐ/ha) 

UBND huyện 

Quảng Ninh 

Lê Duẩn, thị 

trấn Quán 

Hàu, huyện 

Quảng Ninh, 

tỉnh Quảng 

Bình 

ĐT: +84-232 

3872037 

45 Trồng, chế biến 

cây dược liệu, 

cây ăn quả huyện 

Bố Trạch 

Phường Bắc 

Lý; xã Lộc 

Ninh thuộc TP 

Đồng Hới; xã 

Lý Trạch 

thuộc huyện 

Bố Trạch Thủy 

370  ha 87.000 USD/ha 

(2 tỷ VNĐ/ha) 

UBND huyện 

Bố Trạch 

Số 332, Hùng 

Vương, thị trấn 

Hoàn Lão, 

huyện Bố 

Trạch, tỉnh 

Quảng Bình 

ĐT: +84-232  

3611187 

Fax: +84-232  
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

3862121 

Email:botrach

@quangbinh.g

ov.vn 

46 Trồng lúa chất 

chất lượng cao 

kết hợp nuôi 

trồng thủy sản 

huyện Lệ Thủy 

Ứng dụng công nghệ cao 

trong đầu tư mô hình trồng 

lúa chất lượng cao kết hợp 

nuôi trồng thủy sản, phục vụ 

nhu cầu tiêu dùng trong nước 

và xuất khẩu 

 

Các xã: Lộc 

Thủy; An 

Thủy thuộc 

huyện Lệ Thủy 

350 ha 87.000 USD/ha 

(2 tỷ VNĐ/ha) 

 

UBND huyện 

Lệ Thủy 

Hùng Vương, 

Thị trấn Kiến 

Giang, huyện 

Lệ Thủy, tỉnh 

Quảng Bình 

ĐT: +84-232 

3882551 
Email:lethuy@q

uangbinh.gov.vn 

47 Trồng, chế biến 

cây dược liệu, 

cây ăn quả huyện 

Minh Hóa 

Ứng dụng công nghệ cao 

trong trồng trọt và chế biến, 

phục vụ nhu cầu tiêu dùng 

trong nước và xuất khẩu 

 

Xã Trung Hóa, 

huyện Minh 

Hóa 

200 ha 87.000 USD/ha 

(2 tỷ VNĐ/ha) 

 

UBND huyện 

Minh Hóa 

Tiểu khu 5-thị 

trấn Quy Đạt, 

huyện Minh 

Hóa 

ĐT: +84-232 

3572333 

Fax: +84-232  

3572587   

Email:minhhoa

@quangbinh.g

ov.vn 

48 Trồng, chế biến 

cây dược liệu, 

Các xã: An 

Ninh; Vạn 

180 ha 87.000 USD/ha 

(2 tỷ VNĐ/ha) 

UBND huyện 

Quảng Ninh 

mailto:botrach@quangbinh.gov.vn
mailto:botrach@quangbinh.gov.vn
mailto:botrach@quangbinh.gov.vn
mailto:minhhoa@quangbinh.gov.vn
mailto:minhhoa@quangbinh.gov.vn
mailto:minhhoa@quangbinh.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

cây ăn quả vùng 

gò đồi huyện 

Quảng Ninh 

Ninh; Xuân 

Ninh; Hiền 

Ninh; Hàm 

Ninh; Vĩnh 

Ninh thuộc 

huyện Quảng 

Ninh 

 Lê Duẩn, thị 

trấn Quán 

Hàu, huyện 

Quảng Ninh, 

tỉnh Quảng 

Bình 

ĐT: +84-232 

3872037 

49 Khu chăn nuôi, 

chế biến gia súc 

tập trung huyện 

Tuyên Hóa 

Ứng dụng công nghệ cao 

trong chăn nuôi, chế biến gia 

súc tập trung, phục vụ nhu 

cầu tiêu dùng trong nước và 

xuất khẩu 

Các xã: Nam 

Hóa; Kim Hóa 

thuộc huyện 

Tuyên Hóa 

100 ha 87.000 USD/ha 

(2 tỷ VNĐ/ha) 

 

UBND huyện 

Tuyên Hóa 

Tiểu Khu 2, 

Quốc Lộ 12A, 

thị trấn Đồng 

Lê, huyện 

Tuyên Hóa, 

tỉnh Quảng 

Bình 

ĐT: +84-232 

3684002  

Email:tuyenho

a@quangbinh.

gov.vn 

Tỉnh Quảng Trị 

50 Nhà máy chế 

biến thủy sản 

công nghệ cao và 

xuất khẩu 

Sử dụng công nghệ tiên tiến 

sản xuất các mặt hàng thủy 

sản có giá trị cao phục vụ 

tiêu thụ trong nước và xuất 

khẩu 

Khu Công 

nghệ Quán 

Ngang, tỉnh 

Quảng Trị 

50.000 

tấn/năm 

10 triệu USD FDI và Nhà 

đầu tư trong 

nước 

 

Sở NN&PTNT 

Quảng trị 

270 Hùng 

Vương, Đông 

Hà, tỉnh Quảng 

Trị 

ĐT: +84-233 
51 Xây dựng khu 

nông nghiệp ứng 

Phát triển và ứng dụng hiệu 

quả các công nghệ mới, công 

9 huyện thị 

(trừ huyện Đảo 

80-100 ha 

(quy hoạch 

200 triệu 

USD/vùng 

mailto:tuyenhoa@quangbinh.gov.vn
mailto:tuyenhoa@quangbinh.gov.vn
mailto:tuyenhoa@quangbinh.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

dụng công nghệ 

cao 

nghệ tiên tiến trong và ngoài 

nước nhằm sản xuất hàng 

hóa đáp ứng nhu cầu và tiêu 

chuẩn của thị trường, có truy 

xuất nguồn gốc, góp phần 

nâng cao năng lực cạnh 

tranh. 

Cồn Cỏ)  9 vùng) 3852573  

Fax: +84-233 

3855013     

Email:vanphon

gsnnptntqt@qu

angtri.gov.vn 

Thành phố Đà Nẵng 

52 Khu nông nghiệp 

ứng dụng công 

nghệ cao Đà 

Nẵng 

- Hình thành vùng trồng rau, 

củ, quả đạt tiêu chuẩn an 

toàn, VietGAP hoặc 

GlobalGap, ứng dụng công 

nghệ cao (nhà lưới, hệ thống 

tưới…) phục vụ nhu cầu sử 

dụng rau, củ, quả sạch, an 

toàn phục thị trường trong 

nước và xuất khẩu; 

- Chuyển giao công nghệ 

trồng, sơ chế, chế biến và 

bảo quản các loại rau, củ, 

quả tiêu chuẩn cho các hộ 

nông dân trên địa bàn TPphố 

Thôn Trung 

Nghĩa, xã Hòa 

Ninh, huyện 

Hòa Vang 

140 ha  PPP Sở NN&PTNT 

TP Đà Nẵng 

Số 24 Trần 

Phú, phường 

Thạch Thang, 

quận Hải 

Châu, TP Đà 

Nẵng 

ĐT: +84-236 

383822235  

Fax: +84-236 

3837146     

Email:snnptnt

@danang.gov.

vn 53 Vùng nông 

nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao 

Hòa Khương-

Hòa Phong 

Thu hút đầu tư vào lĩnh vực 

trồng rau đạt tiêu chuẩn an 

toàn, VietGap hoặc 

GlobalGap, ứng dụng công 

nghệ cao (nhà lưới, hệ thống 

tưới…) 

Các xã: Hòa 

Khương; Hòa 

Phong thuộc 

huyện Hòa 

Vang 

16,2 ha FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

 

54 Vùng nông 

nghiệp ứng dụng 

Thu hút đầu tư vào lĩnh vực 

trồng rau, hoa và cây dượng 

Xã Hòa Phú, 

huyện Hòa 

26,5 ha 

mailto:vanphongsnnptntqt@quangtri.gov.vn
mailto:vanphongsnnptntqt@quangtri.gov.vn
mailto:vanphongsnnptntqt@quangtri.gov.vn
mailto:snnptnt@danang.gov.vn
mailto:snnptnt@danang.gov.vn
mailto:snnptnt@danang.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

công nghệ cao 

Hòa Phú 

liệu đạt tiêu chuẩn an toàn, 

VietGap hoặc GlobalGap, 

ứng dụng công nghệ cao 

(nhà lưới, hệ thống tưới…) 

Vang 

55 Vùng nông 

nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao 

Hòa Khương 

Thu hút đầu tư vào lĩnh vực 

trồng rau an toàn công nghệ 

cao 

Xã Hòa 

Khương, 

huyện Hòa 

Vang 

24,5 ha 

Tỉnh Quảng Nam 

56 Khu nông nghiệp 

ứng dụng công 

nghệ cao 

Đầu tư xây dựng Khu sản 

xuất, chế biến các sản phẩm 

nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao 

Các xã: Bình 

Sa; Thăng 

Bình  

190 ha 1.000 tỷ VNĐ  

 

 

 

100% FDI 

 

Ban Quản lý 

Khu kinh tế 

mở Chu Lai, 

tỉnh Quảng 

Nam 57 Đầu tư nuôi tôm 

công nghệ cao 

Đầu tư hệ thống nuôi tôm 

công nghệ cao từ các khâu 

sản xuất tôm giống đến tôm 

thương phẩm 

 

Các huyện: 

Thăng Bình; 

Núi Thành  

100 ha 2.000 tỷ VNĐ 

Tỉnh Quảng Ngãi 

58 Dự án đầu tư xây 

dựng Khu nông 

nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao 

Quảng Ngãi  

Xây dựng khu nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao 

Quảng Ngãi thành Trung tâm 

khoa học công nghệ cao 

trong lĩnh vực nông nghiệp 

để ươm tạo, chuyển giao kết 

quả nghiên cứu vào sản xuất 

thúc đẩy ứng dụng có hiệu 

quả công nghệ cao trong 

nông nghiệp. Xây dựng nền 

nông nghiệp phát triển theo 

Xã Bình Hòa, 

huyện Bình 

Sơn 

190 ha 1.489 tỷ VNĐ 100% FDI 

 

Trung tâm kỹ 

thuật nông lâm 

nghiệp Dung 

Quất 

ĐT: +84-255 

3610737 
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

hướng hiện đại, bền vững 

hướng đến xuất khẩu 

59 Đầu tư thiết bị 

công nghệ cao 

phục vụ đánh bắt 

hải sản xa bờ dài 

ngày trên biển 

Nâng cao giá trị đánh bắt và 

thực hiện hiệu quả tái cơ cấu 

ngành thủy sản để TP Quảng 

Ngãi phát triển theo hướng 

bền vững 

TP Quảng 

Ngãi 

5 ha 100 tỷ VNĐ UBND TP 

Quảng Ngãi 

Số 48 Hùng 

Vương, TP 

Quảng Ngãi 

 

Tỉnh Bình Định 

60 Đầu tư nuôi tôm 

ứng dụng công 

nghệ cao 

Áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào 

sản xuất, nâng cao chất 

lượng, giá trị nuôi tôm thẻ 

chân trắng, tăng hiệu quả sản 

xuất, tăng thu nhập; tiến tới 

xây dựng vùng nguyên liệu 

tôm thương phẩm chất lượng 

cao 

Các huyện: 

Phù Cát; Phù 

Mỹ  

40 ha 95,652 triệu 

USD 

(2.200) tỷ VNĐ  

100% FDI Sở NN&PTNT 

Bình Định 

Số 77 đường 

Lê Hồng 

Phong, Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

ĐT: +84-256 

3812332 

Fax: +84-256 

3827777   

Email:vanphon

g@snnptnt.bin

hdinh.gov.vn 

Tỉnh Phú Yên 

61 Đầu tư Khu sản 

xuất giống cây ăn 

quả nhiệt đới ứng 

dụng công nghệ 

cao 

Đa dạng cơ cấu cây trồng và 

nâng cao hiệu quả kinh tế tại 

các vùng trồng cây ăn quả 

của tỉnh Phú Yên và các tỉnh 

trong khu vực 

Khu nông 

nghiệp ứng 

dụng công 

nghệ cao Phú 

Yên (xã Hòa 

Quang Bắc, 

30 ha 2,6 triệu USD 

(60 tỷ VNĐ) 

100% FDI 

hoặc FDI và 

Nhà đầu tư 

trong nước 

 

Ban quản lý 

Khu nông 

nghiệp ứng 

dụng công 

nghệ cao Phú 

Yên 

mailto:vanphong@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@snnptnt.binhdinh.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

huyện Phú 

Hòa) 

Số 159, đường 

Lạc Long 

Quân, Phú 

Lâm, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên 

62 Đầu tư xây dựng 

vùng trồng cây 

dược liệu ứng 

dụng công nghệ 

cao trên địa bàn 

huyện Đồng 

Xuân 

Hình thành vùng trồng cây 

dược liệu ứng dụng công 

nghệ cao, thúc đẩy tái cơ cấu 

nông nghiệp trên địa bàn 

huyện Đồng Xuân 

Các xã Phú 

Mỡ; Xuân 

Quang 1 thuộc 

huyện huyện 

Đồng Xuân 

1.100 ha 4,8 triệu USD 

(110 tỷ VNĐ) 

UBND huyện 

Đồng Xuân 

(Thị xã La Hai, 

huyện Đồng 

Xuân) 

La Hai, Đồng 

Xuân, Phú Yên 

ĐT:+84-257 

3872145 

Tỉnh Ninh Thuận 

63 Dự án ứng dụng 

công nghệ sinh 

học trong chọn, 

lai tạo giống nho 

và sản xuất nho 

ứng dụng công 

nghệ cao, chế 

biến vang và kết 

hợp du lịch sinh 

thái tham quan 

vườn nho 

- Chọn tạo được các giống 

nho mới có năng suất, chất 

lượng cao đưa vào sản xuất 

sản phẩm nho ăn tươi, nho 

rượu chế biến rượu vang; 

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa 

học công nghệ, kỹ thuật sản 

xuất mới để nâng cao năng 

suất, chất lượng sản phẩm và 

mang lại giá trị cao; 

- Kết hợp trồng nho với du 

lịch sinh thái tham quan 

vườn nho 

300 ha Xã Vĩnh 

Hải, huyện 

Ninh Hải,  

4,3 triệu USD 

(100 tỷ VNĐ) 

FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

Sở NN&PTNT 

Ninh Thuận 

134 Đường 21 

tháng 8, TP. 

Phan Rang-

Tháp Chàm- 

tỉnh Ninh 

Thuận 

ĐT: +84-259 

3821508;  

Fax: + 84-259 

3820900; 

Email:sonn@ni

nhthuan.gov.vn 

mailto:sonn@ninhthuan.gov.vn
mailto:sonn@ninhthuan.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

UBND xã 

Vĩnh Hải, 

huyện Ninh 

Hải 

64 Dự án xây dựng 

khu sản xuất 

giống thủy sản 

tập trung công 

nghệ cao 

Từng bước hoàn thiện cơ sở 

hạ tầng, công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa nghề nuôi trồng 

thủy sản; nâng cao chất 

lượng giống thủy sản cung 

cấp cho các vùng nuôi thủy 

sản công nghiệp, tạo nguồn 

nguyên liệu cho chế biến 

xuất khẩu, tăng nguồn thu 

ngoại tệ vào ngân sách tỉnh; 

sản xuất 7-8 tỷ con giống 

thủy sản (chủ yếu là tôm 

giống) đạt chất lượng 

Xã An Hải của 

huyện Ninh 

Phước; xã 

Nhơn Hải, 

huyện Ninh 

Hải 

 

286 ha 10.750.000 USD 

(250 tỷ VNĐ) 

100% FDI Sở NN&PTNT 

Ninh Thuận; 

134 Đường 21 

tháng 8, TP. 

Phan Rang-

Tháp Chàm- 

tỉnh Ninh 

Thuận 

ĐT: +84-259 

3821508; Fax: 

+ 84-259 

3820900; 

Email:sonn@ni

nhthuan.gov.vn 

 

UBND xã An 

Hải, huyện 

Ninh Phước,  

UBND xã 

Nhơn Hải, 

huyện Ninh 

Hải. 

65 Phát triển chăn 

nuôi dê, cừu 

công nghệ cao, 

gắn với chế biến 

- Hình thành và phát triển 

mô hình chăn nuôi dê, cừu 

công nghệ cao, con giống 

chất lượng cao để cung cấp 

Xã Nhị Hà 

thuộc huyện 

Thuận Nam 

100 ha 8,6 triệu USD 

(200 tỷ VNĐ) 

100% FDI UBND xã Nhị 

Hà, huyện 

Thuận Nam 

 

mailto:sonn@ninhthuan.gov.vn
mailto:sonn@ninhthuan.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

tập trung và tiêu 

thụ sản phẩm 

con giống cho người chăn 

nuôi và tạo ra sản phẩm chất 

lượng cao phục vụ cho nhu 

cầu tiêu thụ thực phẩm cũng 

như đáp ứng thị hiếu người 

tiêu dùng; 

- Xây dựng khu giết mổ tập 

trung, khu chế biến 

 

Tỉnh Bình Thuận 

66 Dự án đầu tư vào 

vùng nông 

nghiệp công nghệ 

cao 

Phát triển vùng sản xuất 

nông nghiệp ứng dụng kỹ 

thuật tiên tiến, ứng dụng 

công nghệ cao nhằm tạo ra 

sản phẩm nông nghiệp công 

nghệ cao 

Vùng nông 

nghiệp công 

nghệ cao 

huyện Bắc 

Bình 

2.000 ha Theo dự án 100% FDI 

hoặc Liên 

doanh 

UBND tỉnh 

Bình Thuận 

04 Hải Thượng 

Lãn Ông, 

phường Phú 

Trinh, TP. 

Phan Thiết, 

Tỉnh Bình 

Thuận 

ĐT: +84-252  

3831380 

Fax: +84-252 

3822919. 

Email:congttdt

@binhthuan.go

v.vn 

67 Dự án đầu tư sản 

xuất giống tôm 

và giống cá biển 

công nghệ cao 

- Hình thành và phát triển 

vùng sản xuất giống tôm, cá 

biển công nghệ cao, có uy tín 

chất lượng của tỉnh để cung 

cấp giống trong tỉnh và các 

tỉnh lân cận 

Vùng quy quy 

hoạch của tỉnh 

Trên 2 ha/dự 

án 

Trên 863.930 

USD/dự án (20 

tỷ VNĐ)  

100% FDI 

hoặc Liên 

doanh 

CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN 

Tỉnh Kon Tum 

68 Dự án đầu tư 

Khu nông nghiệp 

Đầu tư CSHT kỹ thuật, trực 

tiếp sản xuất hoặc cho thuê 

TP Kon Tum 200 ha 400 tỷ VNĐ 100% FDI 

hoặc FDI và 

Trung tâm xúc 

tiến đầu tư, 

mailto:congttdt@binhthuan.gov.vn
mailto:congttdt@binhthuan.gov.vn
mailto:congttdt@binhthuan.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

ứng dụng công 

nghệ cao TP Kon 

Tum 

lại đất, cơ sở hạ tầng sản 

xuất nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao 

 

Nhà đầu tư 

trong nước 

 

Kon Tum 

12 Nguyễn Viết 

Xuân, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon 

Tum 

ĐT: +84-260 

3910260 

Fax: + 84-260 

3913436 

Email:ipckontu

m@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

69 Dự án đầu tư 

Khu nông nghiệp 

ứng dụng công 

nghệ cao Đăk Hà 

Huyện Đăk Hà 100 ha 200 tỷ VNĐ 

70 Dự án đầu tư 

Khu nông nghiệp 

ứng dụng công 

nghệ cao Đăk Tô 

Huyện Đăk Tô 50-100 ha 100 tỷ VNĐ 

71 Dự án đầu tư 

Khu nông nghiệp 

ứng dụng công 

nghệ cao Tu Mơ 

Rông 

Huyện Tu Mơ 

Rông 

50 -100 ha 100 tỷ VNĐ 

72 Dự án đầu tư 

Khu nông nghiệp 

ứng dụng công 

nghệ cao Đăk 

Glei 

Huyện Đăk 

Glei 

50 -100 ha 100 tỷ VNĐ 

73 Dự án đầu tư 

Khu nông nghiệp 

ứng dụng công 

nghệ cao Ngọc 

Hồi 

Huyện Ngọc 

Hồi 

50 -100 ha 100 tỷ VNĐ 

74 Dự án đầu tư 

Khu nông nghiệp 

ứng dụng công 

nghệ cao Kon 

Huyện Kon 

Rẫy 

50-100 ha 100 tỷ VNĐ 

mailto:ipckontum@gmail.com
mailto:ipckontum@gmail.com
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

Rẫy 

75 Dự án đầu tư 

Khu nông nghiệp 

ứng dụng công 

nghệ cao Sa 

Thầy 

Huyện Sa 

Thầy 

50-100 ha 100 tỷ VNĐ 

76 Dự án đầu tư 

Khu nông nghiệp 

ứng dụng công 

nghệ cao H’Drai 

Huyện H’Drai 50-100 ha 100 tỷ VNĐ 

77 Đầu tư xây dựng 

vùng sản xuất 

rau, củ, quả ôn 

đới ứng dụng 

công nghệ cao 

- Xây dựng hệ thống nhà 

máng thông minh; 

- Tổ chức sản xuất các loại 

rau, củ, quả ứng dụng công 

nghệ cao; 

- Xây dựng khu đóng gói, 

kho lạnh bảo quản các sản 

phẩm rau, củ, quả ôn đới; 

- Cung cấp các sản phẩm rau, 

củ, quả công nghệ cao tiêu 

chuẩn VietGap phục vụ thị 

trường trong nước và xuất 

khẩu 

Khu công 

nghiệp ứng 

dụng công 

nghệ cao 

Măng Đen, 

huyện Kon 

Plong 

30 ha 150 tỷ VNĐ 

Tỉnh Gia Lai 

78 Sản xuất nông 

nghiệp công nghệ 

cao: rau; hoa,… 

 

 

Sản xuất nông nghiệp sạch 

công nghệ cao 

 

Tổ 05, phường 

Cheo Reo, thị 

xã Ayun Pa 

15 ha 13.043.478 USD 

(300 tỷ VNĐ) 

 

 

 

 

FDI và Nhà 

đầu tư trong 

Trung XTĐT, 

Sở KH & ĐT 

Gia Lai 

2 Hoàng Hoa 

Thám, phường 

Sơn Tây, TP 

79 Khu Nông 

nghiệp công nghệ 

cao sản xuất rau, 

Xã Ia Băng; 

các huyện: 

Chư Prông 

1.500 ha 21.739.130 USD 

(1.500 tỷ VNĐ) 
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

hoa, cây ăn quả Đăk Đoa; Chư 

Sê 

nước 

 

Pleiku, tỉnh 

Gia Lai 

ĐT: +84-269 

3512268 

Email:ttxtdt.sk

hdt@gialai.gov

.vn 

80 Dự án chăn nuôi 

heo, gia cầm tập 

trung ứng dụng 

công nghệ cao 

Chuyển dịch ngành nghề 

chăn nuôi theo hướng công 

nghiệp 

Xã Chư Don, 

huyện Chư 

Puh 

25 ha 10.869.565 USD 

(250 tỷ VNĐ) 

Tỉnh Đắc Kắk 

81 Dự án sản xuất 

nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ 

cao: trồng trọt; 

chăn nuôi và bảo 

quản chế biến 

sản phẩm nông 

nghiệp 

Cung cấp các sản phẩm nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao 

Xã Hòa Xuân, 

TP Buôn Ma 

Thuật 

300 ha 64,52 triệu USD 

(1.500) tỷ VNĐ  

100% FDI UBND TP 

Buôn Ma 

Thuật  

Số 1 Lý Nam 

Đế, TP Buôn 

Ma Thuật , tỉnh 

Đắc Kắk 

ĐT: +84-262  

3919 212 

 
82 Dự án sản xuất 

nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ 

cao vào trồng trọt 

(các loại rau, 

hoa, củ, quả cao 

cấp,…) 

Cung cấp các sản phẩm nông 

nghiệp (rau, hoa, củ, quả) 

ứng dụng công nghệ cao 

Xã Ea Kao, TP 

Buôn Ma 

Thuật 

70 ha 3,51 triệu USD 

(81,6 tỷ VNĐ) 

100% FDI 

Tỉnh Đắk Nông 

83 Dự án sản xuất 

chế biến lúa nông 

nghiệp công nghệ 

cao 

Sản xuất, chế biến lúa theo 

mô hình nông nghiệp công 

nghệ cao nhằm tạo ra các sản 

phẩm sạch, đáp ứng nhu cầu 

sử dụng của người dân 

- Vùng sản 

xuất lúa tại các 

xã của huyện 

Krông Nô; 

- Xây dựng 

nhà máy tại 

- 400 ha (sản 

xuất lúa);  

- 1 ha (xây 

dựng nhà 

máy, công 

suất 20.000 

30 tỷ VNĐ 100% FDI 

hoặc 

FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

Trung tâm xúc 

tiến Đầu tư, Sở 

KH và ĐT Đắk 

Nông 

Đường 23/3, 

phường Nghĩa 

mailto:ttxtdt.skhdt@gialai.gov.vn
mailto:ttxtdt.skhdt@gialai.gov.vn
mailto:ttxtdt.skhdt@gialai.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

huyện Krông 

Nô 

tấn/năm) 

 

Đức, thị xã Gia 

Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông 

ĐT:+84-261 

3547534 

Tỉnh Lâm Đồng 

84 Khu công 

nghiệp-nông 

nghiệp Tân Phú 

Đầu tư xây dựng Khu công 

nghiệp-nông nghiệp hoàn 

chỉnh, hiện đại từ khâu sản 

xuất đến chế biến, phân phối 

các sản phẩm rau, củ, quả đạt 

tiêu chuẩn quốc tế 

Xã Phú Hội, 

thị trấn Liên 

Nghĩa, huyện 

Đức Trọng 

205 ha 500 triệu USD 100% FDI 

 

UBND huyện 

Đức Trọng 

270 Quốc Lộ 

20, khu phố 2, 

thị trấn Liên 

Nghĩa, huyện 

Đức Trọng, 

tỉnh Lâm Đồng 

ĐT:+84-263 

3844132 

85 Dự án phát triển 

nông nghiệp 

công nghệ cao tại 

Khu nông nghiệp 

ứng dụng công 

nghệ cao Lâm 

Đồng  

Xã Đạ Sar, 

huyện Lạc 

Dương 

221,32 ha Tùy theo dự án UBND huyện 

Lạc Dương 

36 đường 

Biđoúp, thị 

trấn Lạc 

Dương, Lạc 

Dương, Lâm 

Đồng 

ĐT: +84-97 

8974158 

86 Sản xuất nông 

nghiệp công nghệ 

cao 

Áp dụng công nghệ tiên tiến 

vào sản xuất, nâng cao thu 

nhập, hiệu quả kinh tế 

Các xã, thị 

trấn: Đình 

Văn; Nam 

Ban; Mê Linh; 

300 ha Tùy theo dự án 100% FDI kết 

hợp với hộ 

nông dân 

UBND huyện 

Lâm Hà 

Đình Văn, Lâm 

Hà, Lâm Đồng 
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

Gia Lâm; Tân 

Văn thuộc 

huyện Lâm Hà  

87 Khu sản xuất 

nông nghiệp 

công nghệ cao 

Phát triển nông nghiệp công 

nghệ cao 

Thôn K’Nai, 

xã Phú Hội, 

huyện Đức 

Trọng 

237 ha 400 triệu USD UBND huyện 

Đức Trọng 

270 Quốc Lộ 

20, khu phố 2, 

thị trấn Liên 

Nghĩa, huyện 

Đức Trọng, 

tỉnh Lâm Đồng 

ĐT:+84-263 

3844132 

88 Sản xuất nông 

nghiệp công nghệ 

cao trong vùng 

quy hoạch 

Thị trấn Thanh 

Mỹ; các xã: 

Lạc Lâm, Lạc 

Xuân, Tu Tra 

thuộc huyện 

Đơn Dương 

400 ha Tùy theo dự án UBND huyện 

Đơn Dương 

124 Hai Tháng 

Tư, thị trấn 

Thạnh Mỹ, 

huyện Đơn 

Dương, tỉnh 

Lâm Đồng 

ĐT: +84-263  

384 099 

89 Khu sản xuất 

nông nghiệp 

công nghệ cao 

(kề cận khu công 

nghiệp Phú Hội) 

 

 

 

 

 

Phát triển rau, hoa ứng dụng 

công nghệ cao 

Thôn Pré, xã 

Phú Hội, 

huyện Đức 

Trọng 

100 ha 100 triệu USD UBND huyện 

Đức Trọng 

270 Quốc Lộ 

20, khu phố 2, 

thị trấn Liên 

Nghĩa, huyện 

Đức Trọng, 
90 Khu sản xuất 

nông nghiệp 

Thôn Phú An, 

xã Phú Trọng, 

300 ha 200 triệu USD 
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

công nghệ cao 

(thôn Phú An) 

huyện Đức 

Trọng 

tỉnh Lâm Đồng 

ĐT:+84-263 

3844132 

91 Khu sản xuất 

nông nghiệp 

công nghệ cao 

(thôn 2) 

Phát triển rau, hoa, hạt giống 

ứng dụng công nghệ cao 

Xã Gia Lâm, 

huyện Lâm Hà 

100 ha Tùy theo dự án 

 

UBND huyện 

Lâm Hà 

Đình Văn, Lâm 

Hà, Lâm Đồng 

92 Khu sản xuất 

nông nghiệp 

công nghệ cao 

(thôn R’Lởm) 

Phát triển rau, hoa ứng dụng 

công nghệ cao 

Xã Tu Tra, 

huyện Đơn 

Dương 

400 ha UBND huyện 

Đơn Dương 

124 Hai Tháng 

Tư, thị trấn 

Thạnh Mỹ, 

huyện Đơn 

Dương, tỉnh 

Lâm Đồng 

ĐT: +84-263  

384 099 

93 Khu nông nghiệp 

công nghệ cao 

Ấp Lát 

 

 

 

 

Sản xuất rau, hoa công 

nghiệp 

 

 

Xã Đạ Sar, 

huyện Lạc 

Dương 

346 ha  

 

 

 

Tùy theo dự án 

 

UBND huyện 

Lạc Dương 

36 đường 

Biđoúp, thị 

trấn Lạc 

Dương, huyện 

Lạc Dương, 

tỉnh Lâm Đồng 

ĐT: +84-97 

8974158 

94 Khu nông nghiệp 

công nghệ cao 

Đạ Deum II 

172 ha 

95 Khu sản xuất 

nông nghiệp 

công nghệ cao 

Vineco 

Xã Đa Nhim, 

huyện Lạc 

Dương 

500 ha 

96 Dự án phát triển 

vùng hoa công 

nghệ cao gắn với 

Phát triển sản xuất hoa ứng 

dụng công nghệ cao 

Phường 12, TP 

Đà Lạt 

149 ha Tùy theo dự án 

 

Liên kết với 

các doanh 

nghiệp, HTX 

UBND TP Đà 

Lạt 

Phường 8, TP 
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

dịch vụ du lịch 

tại vùng sản xuất 

hoa nông nghiệp 

công nghệ cao tại 

làng hoa Thái 

Phiên 

 

và nông dân 

 

Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng 

ĐT: + 84-263  

3822386 

97 Dự án phát triển 

vùng hoa công 

nghệ cao gắn với 

dịch vụ du lịch 

tại vùng sản xuất 

hoa nông nghiệp 

công nghệ cao tại 

làng hoa Vạn 

Thành 

Phường 5, TP 

Đà Lạt 

120 ha 

98 Phát triển vùng 

sản xuất rau công 

nghệ cao tại thôn 

Lộc Quý và Đa 

Quý thuộc xã 

Xuân Thọ, TP Đà 

Lạt 

Phát triển sản xuất rau, hoa 

ứng dụng công nghệ cao 

Xã Xuân Thọ, 

TP Đà Lạt 

250 ha 

CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

Thành phố Hồ Chí Minh 

99 Đầu tư xây dựng 

khu nông nghiệp 

công nghệ cao 

ngành thủy sản 

tại huyện Cần 

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

cho hoạt động nghiên cứu 

khoa học, trình diễn thử 

nghiệm các mô hình sản xuất 

giống, nuôi trồng thủy sản 

Khu vực Hào 

Võ, xã Long 

Hòa, huyện 

Cần Giờ 

50 ha 18 triệu USD 

(400 tỷ VNĐ) 

100% FDI Ban Quản lý 

Khu nông 

nghiệp công 

nghệ cao 

214-214A 
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

Giờ  nước mặn, nước lợ. Kêu gọi 

đầu tư lĩnh vực sản xuất 

giống thủy sản 

đường D5, 

phường 25, 

quận Bình 

Thạnh, TP 

HCM 

ĐT: +84-28 

38998587 

DĐ: +84-

918144422 

Email:dmhiep.

ahtp@tphcm.g

ov.vn 

Tỉnh Long An 

100 Dự án đầu tư bảo 

bản, chế biến 

chanh ứng dụng 

công nghệ cao 

- Nâng cao giá trị gia tăng 

của cây chanh; 

- Đa dạng hóa các sản phẩm 

từ chanh: chanh tươi, nước 

cốt chanh, nước ép chanh, bộ 

chanh, chanh muối, rượu 

chanh, mỹ phẩm, thảo 

dược… 

- Tạo thêm việc làm nâng 

cao thu nhập cho nông dân 

Nhà đầu tư đề 

xuất địa điểm 

50 ha 8,63 triệu USD 

(200 tỷ VNĐ) 

100% FDI Sở NN&PTNT 

Long An 

8T Quốc Lộ 1, 

khu phố Thanh 

Xuân, phường 

5, TP Tân An, 

tỉnh Long An 

ĐT: +84-272 

3826409 

Fax: +84-272 

3822967 

Email:snn@lon

gan.gov.vn 

Tỉnh An Giang 

101 Cụm công nghiệp 

sản xuất nếp bền 

vững 

Xây dựng vùng chuyên canh 

nếp sạch công nghệ cao, Gap 

và gạo hữu cơ theo chính 

Các xã: Phú 

An; Phú 

Thạch; Phú 

15.000 ha 900 tỷ VNĐ 100% FDI 

hoặc FDI và 

Nhà đầu tư 

Sở NN&PTNT 

An Giang 

Số 7 Lê Triệu 

mailto:dmhiep.ahtp@tphcm.gov.vn
mailto:dmhiep.ahtp@tphcm.gov.vn
mailto:dmhiep.ahtp@tphcm.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

sách tài cơ cấu ngành nông 

nghiệp, đổi mới phương thức 

sản xuất, nâng cao chuỗi giá 

trị gạo trong nước và chế 

biến xuất khẩu, hướng tới 

một thương hiệu mạnh của 

doanh nghiệp, địa phương và 

quốc gia 

Thành; thị trấn 

Chợ Vàm 

thuộc huyện 

Phú Tân 

trong 

 

Kiết, phường 

Mỹ Bình, TP 

Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 

ĐT: + 84-296 

3852164 

Fax: + 84-296 

3856705 

Email:sonnptnt

@angiang.gov.

vn 

102 Đầu tư liên kết 

phát triển chuỗi 

giá trị gia tăng bò 

thịt 

Xây dựng Khu liên hợp chăn 

nuôi ứng dụng công nghệ 

cao (trồng cây thức ăn chăn 

nuôi-chăn nuôi bò sữa, bò 

hướng thịt, nhà máy giết mổ 

gia súc đạt tiêu chuẩn an 

toàn về sinh thực phẩm 

Xã Lương An 

Trà, huyện Trí 

Tôn 

60 ha 2.500 tỷ VNĐ 

103 Khu liên hợp 

nghiên cứu sản 

xuất cá tra giống 

- Xây dựng khu liên hợp sản 

xuất cá tra giống công nghệ 

cao, theo chính sách tài cơ 

cấu ngành nông nghiệp, đổi 

mới phương thức sản xuất, 

nâng cao chuỗi giá trị gạo 

trong nước và chế biến xuất 

khẩu, hướng tới một thương 

hiệu mạnh của địa phương;  

- Đầu tư trang thiết bị cơ giới 

hóa tại vùng nguyên liệu, 

ứng dụng khoa học công 

nghệ vào sản xuất, áp dụng 

kỹ thuật tiên tiến để tăng 

năng suất cá tra giống, giảm 

Xá Phú Thuận, 

huyện Thoại 

Sơn 

200 ha 1.500 tỷ VNĐ  

mailto:sonnptnt@angiang.gov.vn
mailto:sonnptnt@angiang.gov.vn
mailto:sonnptnt@angiang.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

chi phí và tăng thu nhập cho 

doanh nghiệp và nông dân 

một cách bền vững; 

- Phát triển nuôi trroong thủy 

sản quy mô lớn; 

- Nghiên cứu để chọn và sản 

xuất con giống, đa dạng hóa 

các loại hình du lịch sinh 

thái, tạo điều kiện thu hút 

khách đến tham quan du lịch 

tại An Giang 

Tỉnh Tiền Giang 

104 Dự án đầu tư 

nuôi thủy sản 

công nghệ cao-

Dự án 1 

Nuôi thủy sản công nghệ cao 

 

Ấp Cồn Cống, 

xã Phú Tân, 

huyện Tân Phú 

Đông 

 

39,86 ha 3,223 triệu USD 

(75 tỷ VNĐ) 

100% FDI 

hoặc FDI và 

nhà đầu tư 

trong nước 

 

Sở NN&PTNT 

Tiền Giang 

Khu phố Trung 

Lương, phường 

10, TP Mỹ Tho, 

tỉnh Tiền 

Giang 

ĐT: +84-273 

3855686 

Fax: +84-273 

3856008 

Email:snn@tie

ngiang.gov.vn 

 

 

105 Dự án đầu tư 

nuôi thủy sản 

công nghệ cao-

Dự án 2 

93,46 ha 7,562 triệu USD 

(176 tỷ VNĐ) 

106 Dự án đầu tư 

nuôi thủy sản 

công nghệ cao-

Dự án 3 

 

58,06 ha 4,683 triệu USD 

(109 tỷ VNĐ) 

107 Dự án đầu tư 

nuôi thủy sản 

công nghệ cao-

Dự án 4 

41,3 ha 3,351 triệu USD 

(78 tỷ VNĐ) 

108 Dự án đầu tư Xây dựng các phân khu chức Ấp 1, xã Tam 10,7 ha 1,848 triệu USD 

mailto:snn@tiengiang.gov.vn
mailto:snn@tiengiang.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

trang trại sản 

xuất cây trồng; 

sản xuất và bảo 

quản rau, củ, quả 

ứng dụng công 

nghệ cao 

năng như nhà lưới trồng rau, 

củ sạch; trồng cây ăn quả; 

khu vực văn phòng, nhà 

đóng gói, nhà kho lạnh, nhà 

ăn; nhà ươm cây giống; khu 

sản xuất phân bón hữu cơ; 

nhà ở công nhân viên; hạ 

tầng cơ sở (hệ thống giao 

thông, xử lý nước thải cây 

xanh) 

Hiệp, huyện 

Châu Thành 

(43 tỷ VNĐ) 

Tỉnh Kiên Giang 

109 Cơ sở sản xuất, 

cung ứng dịch vụ 

giống thủy sản 

Tạo điều kiện cho nông dân 

tiếp cận quy trình kỹ thuật 

chăn nuôi thủy sản ứng dụng 

công nghệ cao. Cung cấp 

dịch vụ thủy sản. 

Ấp Phước 

Tiền, xã Thùy 

Liễu, huyện 

Gò Quao 

3 ha 10 tỷ VNĐ FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

UBND huyện 

Gò Quao 

Thị trấn Gò 

Quao, huyện 

Gò Quao, tỉnh 

Kiên Giang 

ĐT: +84-297 

3824182 

Thành phố Cần Thơ 

110 Trạm Nông 

nghiệp công nghệ 

cao tại xã Thạnh 

Tiến, huyện Vĩnh 

Thạnh 

- Thu hút các tổ chức, doanh 

nghiệp tham gia đầu tư xây 

dựng CSHT trạm nông 

nghiệp công nghệ cao, để 

phát triển cây lúa, rau màu, 

gia súc, gia cầm đạt tiêu 

chuẩn quốc gia, quốc tế. 

- Xây dựng mô hình sản xuất 

nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao, năng suất, chất 

Xã Thạnh 

Tiến, huyện 

Vĩnh Thạnh,  

 

 

30,884 ha 4,39 triệu USD 

(100 tỷ VNĐ) 

FDI và Nhà 

đầu tư trong 

nước 

UBND huyện 

Vĩnh Thạnh,  

Khu hành 

chính huyện, 

ấp Vĩnh Tiến, 

thị trấn Vĩnh 

Thạnh, huyện 

Vĩnh Thạnh, 

TP Cần Thơ 

ĐT: +84-292 
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

lượng cao, giá trị gia tăng 

cao, đảm bảo an toàn vệ sinh 

thực phẩm, đáp ứng yêu cầu 

thị trường, có khả năng cạnh 

tranh cao tại thị trường trong 

nước, đặc biệt chú trọng đến 

thị trường xuất khẩu. 

- Thúc đẩy phát triển kinh tế 

xã hội địa phương thông qua 

mô hình tái cơ cấu sản xuất 

nông nghiệp. 

3858929 

Fax: +84-292 

3858939 

Email:vinhthan

h@cantho.gov.

vn 

 

111 Phát triển khu 

nông nghiệp 

công nghệ cao và 

du lịch sinh thái 

tại xã Thạnh 

Tiến, huyện Vĩnh 

Thạnh 

- Thu hút các tổ chức, doanh 

nghiệp tham gia đầu tư xây 

dựng CSHT khu nông nghiệp 

công nghệ cao Vĩnh Thạnh 

trở thành trung tâm khoa học 

công nghệ của huyện nông 

nghiệp. 

- Xây dựng mô hình sản xuất 

nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao tạo ra năng suất, 

chất lượng cao, giá trị gia 

tăng cao, đảm bảo an toàn vệ 

sinh thực phẩm, có khả năng 

cạnh tranh cao trên thị 

trường trong nước, đặc biệt 

chú trọng đến thị trường xuất 

khẩu. 

- Đẩy mạnh phát triển du lịch 

cộng đồng, du lịch trải 

26,66 ha 3,51 triệu USD 

(80 tỷ VNĐ) 

mailto:vinhthanh@cantho.gov.vn
mailto:vinhthanh@cantho.gov.vn
mailto:vinhthanh@cantho.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

nghiệm, đầu tư xây dựng khu 

vui chơi, giải trí, góp phần 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

của huyện nông nghiệp, 

thuần nông. 

Tỉnh Sóc Trăng 

112 Sản xuất nông 

nghiệp công nghệ 

cao 

 

 

Sản xuất nông nghiệp công 

nghệ cao 

 

Phân trường 

Mỹ Phước 

314,25 ha 13,04 triệu USD 

(300 tỷ VNĐ) 

FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

 

Sở NN&PTNT 

Sóc Trăng 

Số 08 đường 

Hùng Vương, 

phường 6, TP 

Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng 

ĐT: +84-299 

3821913 

Fax: +84-299 

3826086 

Email:sonongn

ghiepvaptntst

@vnn.vn 

113 Sản xuất nông 

nghiệp công nghệ 

cao 

Phân trường 

Thạch Trị 

662,88 ha 26,08 triệu USD 

(600 tỷ VNĐ) 

114 Nông nghiệp 

công nghệ cao 

kết hợp du lịch 

sinh thái 

Sản xuất nông nghiệp công 

nghệ cao kết hợp du lịch 

Đường Kênh 

Thị Đội, 

Phường 5, TP 

Sóc Trăng 

9,85 ha 0,65 triệu USD 

(15 tỷ VNĐ) 

UBND TP Sóc 

Trăng 

93 Phú Lợi, 

Phường 2, TP 

Sóc Trăng 

ĐT/Fax: +84-

299 3822182 

Email:ubndtp

@soctrang.gov

.vn  

mailto:sonongnghiepvaptntst@vnn.vn
mailto:sonongnghiepvaptntst@vnn.vn
mailto:sonongnghiepvaptntst@vnn.vn
mailto:ubndtp@soctrang.gov.vn
mailto:ubndtp@soctrang.gov.vn
mailto:ubndtp@soctrang.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

115 Khu nông nghiệp 

công nghệ cao 

Sản xuất nông nghiệp công 

nghệ cao 

 

Xã Mỹ Phước, 

huyện Mỹ Tú 

18 ha 1,08 triệu USD 

(25 tỷ VNĐ) 

UBND huyện 

Mỹ Tú 

 ĐT930, Thị 

trấn Huỳnh 

Hữu Nghĩa, 

huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng 

ĐT: +84-299 

3871692 

116 Khu nông nghiệp 

công nghệ cao 

Trại giống cây 

trồng Long 

Phú 

45,6 ha 3,04 triệu USD 

(70 tỷ VNĐ) 

UBND huyện 

Long Phú 

Thị trấn Long 

phú, huyện 

Long Phú, tỉnh 

Sóc Trăng 

ĐT: +84-299 

3856 215 

 

117 Khu nông nghiệp 

công nghệ cao 

Xã Long Phú, 

huyện Long 

Phú 

31,4 ha 1,52 triệu USD 

(35 tỷ VNĐ) 

Tỉnh Cà Mau 

118 Đầu tư kinh 

doanh kết cấu hạ 

tầng Khu nông 

nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao về 

thủy sản 

 Thị trấn Năm 

Căn, huyện 

Năm Căn 

376 ha Nhà đầu tư đề 

xuất 

 

FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

 

Ban Quản lý 

Khu kinh tế 

Năm Căn, tỉnh 

Cà Mau 

119 Trung tâm ứng 

dụng sản xuất 

giống và vật 

nuôi, chế biến 

thủy sản, gia súc, 

 Khu kinh tế 

Năm Căn 

100 ha 
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

gia cầm công 

nghệ cao 

 

120 Khu nông nghiệp 

ứng dụng công 

nghệ cao 

 Các huyện: 

Năm Căn; 

Trần Văn 

Thời; Phú Tân; 

Đầm Dơi  

1.000 ha 10 triệu USD Sở NN&PTNT 

Cà Mau 

49A Hùng 

Vương, 

phường 5, TP 

Cà Mau 

ĐT: +84-290 

3831500 

Fax: +84-290 

3832937 

Email:vpsnong

nghiepcamau

@gmail.com 

121 Nhà máy sản 

xuất rau công 

nghệ cao 

 Huyện U Minh 50 ha 1 triệu USD 

II. TRỒNG TRỌT VÀ CHĂN NUÔI 

 

CÁC TỈNH TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC 

Tỉnh Cao Bằng 

1 Dự án phát triển 

sản xuất rau an 

toàn tập trung 

theo quy trình 

VietGap 

Hình thành và phát triển 

vùng rau an toàn theo hướng 

chuyên canh, tập trung, khai 

thác triệt để lợi thế, tiềm 

năng của địa phương 

TP Cao Bằng; 

các huyện: 

Hòa An, 

Quảng Uyên; 

Thạch An; 

Nguyên Bình 

80 ha 495.060,9 USD 

(11.386.400.000 

VNĐ) 

100% FDI 

 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

Số 011 Hoàng 

Đình Giong, 

phường Hợp 

giang, Cao 

Bằng 

ĐT: +84-206 
2 Dự án hỗ trợ cải 

tạo vườn tạp và 

- Hỗ trợ trồng mới cây ăn 

quả có lợi thế của địa 

Các huyện, 

thanh phố của 

100 ha 1.205.870 USD 

(27.735.000.000 

mailto:vpsnongnghiepcamau@gmail.com
mailto:vpsnongnghiepcamau@gmail.com
mailto:vpsnongnghiepcamau@gmail.com
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

trồng cây ăn quả 

trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng 

phương như: Lê; Quýt; Mận; 

Xoài; Thanh Long; Chanh 

Leo; và một số cây trồng lợi 

thế khác; 

- Thực hiện hỗ trợ ghép cải 

tạo cho 28.780 hộ dân; 

- Xây dựng mô hình trồng 

mới các loại cây ăn quả lợi 

thế đối với từng địa phương 

tỉnh Cao Bằng VNĐ)  3852139 

 

3 Dự án phát triển 

cây lê Đài Loan 

Xây dựng vùng lê Đài Loan 

phục vụ thị trường trong 

nước và xuất khẩu 

Huyện Hòa An 100 ha 284.740 USD 

(6,549 tỷ VNĐ) 

4 Dự án phát triển 

cây Hạt dẻ 

Mở rộng diện tích Hạt dẻ; 

xây dựng liên kết giữa người 

dân và doanh nghiệp, HTX 

trong đầu tư, sản xuất, chế 

biến và tiêu thụ sản phẩm 

Các xã: Đình 

Minh; Phong 

Châu; Chí 

Viễn; Khâm 

Thành; Đình 

Minh; Phong 

Châu thuộc 

huyện Trùng 

Khánh 

400-500 ha Vốn nhà đầu tư 

đề xuất 

5 Dự án xây dựng 

Trung tâm sản 

xuất giống gia 

súc, gia cầm bố 

mẹ an toàn sinh 

học 

Sản xuất con giống đạt tiêu 

chuẩn cung cấp cho thị 

trường trong và ngoài tỉnh 

Huyện Hòa An 10 ha 10 triệu USD 

(230 tỷ VNĐ) 

6 Dự án xây dựng 

cơ sở giết mổ gia 

súc, gia cầm tập 

Xóa bỏ các cơ sở giết mổ 

nhỏ lẻ, đưa về khu giết mổ 

tập trung 

Các huyện, TP Công suất 

≥10 con 

trâu, bò; ≥50 

5 triệu USD (115 

tỷ VNĐ) 
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

trung con lợn; 

≥1.000 con 

gia cầm/ngày 

Tỉnh Lạng Sơn 

7 Dự án phát triển 

vùng trồng lúa 

Xây dựng mô hình sản xuất 

lúa chất lượng cao 

Các xã: Hoàng 

Văn Thụ; 

Thanh Long; 

Hội Loan 

thuộc huyện 

Văn Lãng 

100 ha 3 triệu USD FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

 

UBND huyện 

Văn Lãng 

Khu 3, thị trấn 

Na Sầm, huyện 

Văn Lãng, tỉnh 

Lạng Sơn 

ĐT: +84-205 

3880839 

Fax: +84-205 

3880839 

Email: vanlang

@langson.gov.

vn 

8 Dự án trồng 

chanh leo xuất 

khẩu 

Xây dựng mô hình trồng cây  

chanh leo áp dụng quy trình 

VietGap theo hướng bền 

vững. Xây dựng khu nhà sơ 

chế, đóng gói sản phẩm đạt 

tiêu chuẩn xuất khẩu  

Các xã: Tân 

Việt; Trùng 

Quán; Tân 

Lang thuộc 

huyện Văn 

Lãng 

100 ha 10 triệu USD 

9 Dự án đầu tư 

nâng cao chất 

lượng sản phẩm 

“Na Chi Lăng” 

gắn với bảo quản 

và đầu tư công 

nghệ chế biến 

sau thu hoạch 

Phát triển sản phẩm “Na Chi 

Lăng”, tăng thu nhập cho 

người trồng na 

Tại 09 xã, thị 

trấn vùng 

trồng na của 

huyện Chi 

Lăng 

2.000 ha 5 triệu USD UBND huyện 

Chi Lăng 

2 Thống Nhất, 

thị trấn Đồng 

Mỏ, huyện Chi 

Lăng, tỉnh 

Lạng Sơn 

ĐT: +84-205 

3820237 

10 Sản xuất khoai 

lang theo hướng 

Xây dựng mô hình sản xuất 

cây khoai lang theo hướng 

Các xã: Tú 

Đoan; Lục 

200 ha 3 triệu USD 100% FDI UBND huyện 

Lộc Bình 

mailto:vanlang@langson.gov.vn
mailto:vanlang@langson.gov.vn
mailto:vanlang@langson.gov.vn
https://www.google.com/search?q=h%E1%BB%99i+%C4%91%E1%BB%93ng+nh%C3%A2n+d%C3%A2n+-+ubnd+huy%E1%BB%87n+chi+l%C4%83ng+l%E1%BA%A1ng+s%C6%A1n+%C4%91i%E1%BB%87n+tho%E1%BA%A1i&ludocid=1644344306660841688&sa=X&ved=2ahUKEwjAuZav07flAhUKGaYKHdOyDkwQ6BMwE3oECA0QBg
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

bền vững gắn chế 

biến và tiêu thụ 

sản phẩm 

bền vững, nhằm tạo sản 

phẩm sạch, an toàn, bảo vệ 

nhãn hiệu tập thể cho cây 

khoai lang “Lộc Bình”. Xây 

dựng nhà máy chế biến sản 

phẩm khoai lang 

Thôn thuộc 

huyện Lộc 

Bình 

Thị trấn Lộc 

bình, huyện 

Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn 

ĐT: +84-205 

3840224 

11 Dự án mở rộng 

diện tích trồng 

Hồng vành 

khuyên 

Xây dựng mô hình trồng cây 

Hồng vành khuyên áp dụng 

quy trình VietGap theo 

hướng bền vững. Xây dựng 

khu nhà sơ chế, đóng gói sản 

phẩm đạt tiêu chuẩn 

Các xã: Hoàng 

Việt; Hoàng 

Văn Thụ; 

Hồng Thái 

thuộc huyện 

Văn Lãng 

300 ha 8 triệu USD FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

 

UBND huyện 

Văn Lãng 

Khu 3, thị trấn 

Na Sầm, huyện 

Văn Lãng, tỉnh 

Lạng Sơn 

ĐT: +84-205 

3880839 

Fax: +84-205 

3880839 

Email: vanlang

@langson.gov.

vn 

12 Chăn nuôi lợn 

tập trung ứng 

dụng công nghệ 

an toàn sinh học 

Đầu tư trang trại chăn nuôi 

lợn tập trung theo tiêu chuẩn 

Xã Hoàng 

Đồng, TP 

Lạng Sơn 

5 ha (quy 

mô khoảng 

1.000 lợn 

sinh sản và 

5.000 lợn 

thịt) 

30 triệu USD FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

 

Trung tâm  xúc 

tiến đầu tư, Sở 

Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh 

Lạng Sơn 

 

13 Chăn nuôi bò 

sinh sản và bò 

thịt 

Đầu tư trang trại chăn nuôi 

bò sinh sản và bò thịt tập 

trung theo tiêu chuẩn 

Xã Bình La, 

huyện Bình 

Gia 

100 ha (quy 

mô 500 bò 

sinh sản và 

5.000 bò 

120 triệu USD 

https://www.google.com/search?q=ubnd+huy%E1%BB%87n+l%E1%BB%99c+b%C3%ACnh+%C4%91i%E1%BB%87n+tho%E1%BA%A1i&ludocid=13261112646772295793&sa=X&ved=2ahUKEwiQ5IGl1LflAhWxNKYKHafvDdgQ6BMwFHoECAwQBg
mailto:vanlang@langson.gov.vn
mailto:vanlang@langson.gov.vn
mailto:vanlang@langson.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

thịt) 

14 Chăn nuôi bò 

sinh sản và bò 

thịt 

Đầu tư trang trại chăn nuôi 

bò sinh sản và bò thịt tập 

trung theo tiêu chuẩn 

Xã Đình Lập, 

huyện Đình 

Lập 

50 ha (quy 

mô 200 bò 

sinh sản và 

2.500 bò 

thịt) 

60 triệu USD 

15 Cơ sở giết mổ gia 

súc, gia cầm loại 

II, bán công 

nghiệp 

Đầu tư cơ sở giết mổ tập 

trung tại TP Lạng Sơn 

Khu đồi Nà 

Trái, thôn Nà 

Trái, xã Quảng 

Lạc, TP Lạng 

Sơn 

2 ha (quy 

mô khoảng 

30 trâu, bò; 

200 lợn và 

1.000 gia 

cầm/đêm/ng

ày 

50 triệu USD 

16 Cơ sở giết mổ gia 

súc, gia cầm loại 

II, bán công 

nghiệp 

Đầu tư cơ sở giết mổ tập 

trung tại TP Lạng Sơn 

Khu đồi Bản 

Áng, thôn 

Hoàng Thủy, 

xã Hoàng 

Đồng, TP 

Lạng Sơn 

2 ha (quy 

mô khoảng 

200 lợn và 

1.000 gia 

cầm/đêm/ng

ày 

50 triệu USD 

17 Dự án bảo tồn 

nguồn gen đàn 

ngựa bạch Hữu 

Kiên gắn với chế 

biến sản phẩm từ 

ngựa bạch và du 

lịch cộng đồng 

Bảo tồn nguồn gen ngựa 

bạch quý hiếm, gắn với phát 

triển du lịch trên địa bàn 

Xã Hữu Kiên, 

huyện Chi 

Lăng 

2.000 con 2 triệu USD UBND huyện 

Chi Lăng 

2 Thống Nhất, 

thị trấn Đồng 

Mỏ, huyện Chi 

Lăng, tỉnh 

Lạng Sơn 

ĐT: +84-205 

3820237 

18 Dự án chăn nuôi 

đại gia súc (trâu, 

Chăn nuôi đại gia súc theo 

hướng trang trại tập trung 

Các xã: Tân 

Lang; Trùng 

1.000 con 5 triệu USD UBND huyện 

Văn Lãng 

https://www.google.com/search?q=h%E1%BB%99i+%C4%91%E1%BB%93ng+nh%C3%A2n+d%C3%A2n+-+ubnd+huy%E1%BB%87n+chi+l%C4%83ng+l%E1%BA%A1ng+s%C6%A1n+%C4%91i%E1%BB%87n+tho%E1%BA%A1i&ludocid=1644344306660841688&sa=X&ved=2ahUKEwjAuZav07flAhUKGaYKHdOyDkwQ6BMwE3oECA0QBg
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

bò) Quán; Tân 

Việt thuộc 

huyện Văn 

Lãng 

Khu 3, thị trấn 

Na Sầm, huyện 

Văn Lãng, tỉnh 

Lạng Sơn 

ĐT: +84-205 

3880839 

Fax: +84-205 

3880839 

Email: vanlang

@langson.gov.

vn 

Tỉnh Bắc Kạn 

19 Dự án liên kết 

trồng, chế biến 

và tiêu thụ sản 

phẩm từ cây chè 

Sử dụng công nghệ cao để 

trồng, chế biến và tiêu thụ 

sản phẩm từ cây chè theo 

chuỗi liên kết; sản phẩm sau 

chế biến đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm 

Các huyện: 

Chợ Đồn, Chợ 

Mới 

500 ha 130.486 USD (3 

tỷ VNĐ) 

100% FDI 

hoặc FDI và 

nhà đầu tư 

trong nước 

 

UBND tỉnh 

Bắc Kạn 

Tổ 1A, phường 

Phùng Chí 

Kiên, TP Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc 

Kạn 

ĐT: +84-209 

3870425 

Fax: +84-209 

3871751 

Email:vpubnd

@backan.gov.vn 

Wesite:https://

www.backan.g

ov.vn 

 

Sở KH và ĐT 

20 Dự án phát triển 

chăn nuôi gia 

súc, gia cầm tập 

trung 

Áp dụng công nghệ cao 

trong chăn nuôi gia súc, gia 

cầm theo hướng sản xuất 

hàng hóa, đảm bảo vệ sinh 

môi trường 

Các huyện: 

Chợ Mới; 

Bạch Thông; 

Na Rì; Chợ 

Đồn  

Chăn nuôi 

trang trại; 

giá trị sản 

lượng hàng 

hóa từ 1.000 

triệu VNĐ 

trở lên/năm 

260.972 USD (6 

tỷ VNĐ) 

21 Dự án giết mổ 

gia súc, gia cầm 

tập trung 

Sử dụng công nghệ sạch, an 

toàn sinh học để giết mổ gia 

súc, gia cầm tập trung, đảm 

bảo vệ sinh môi trường, 

không lây nhiễm dịch bệnh 

TP Bắc Kạn Khoảng 2 

ha/01 cơ sở; 

quy mô giết 

mổ gia súc 

50 con/ngày 

173.981 USD (4 

tỷ VNĐ) 

mailto:vanlang@langson.gov.vn
mailto:vanlang@langson.gov.vn
mailto:vanlang@langson.gov.vn
mailto:vpubnd@backan.gov.vn
mailto:vpubnd@backan.gov.vn
https://www.backan.gov.vn/
https://www.backan.gov.vn/
https://www.backan.gov.vn/
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

và gia cầm 

500con/ngày 

Bắc Kạn 

Tổ 4, phường 

Đức Xuân, TP 

Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn 

ĐT: +84-209 

3873795 

Fax: +84-209 

3871287 

Email:sokhdt@

backan.gov.vn 

Wesite:https://s

okhdt.backan.g

ov.vn 

 

Sở NN&PTNT 

Bắc Kạn 

Tổ 4, phường 

Đức Xuân, TP 

Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn 

ĐT: +84-209 

3871336 

Fax: +84-209 

3870525 

Email:sonnptnt

@backan.gov.vn 

Wesite:https://s

onnptnt.backan

.gov.vn 

mailto:sokhdt@backan.gov.vn
mailto:sokhdt@backan.gov.vn
https://sokhdt.backan.gov.vn/
https://sokhdt.backan.gov.vn/
https://sokhdt.backan.gov.vn/
mailto:sonnptnt@backan.gov.vn
mailto:sonnptnt@backan.gov.vn
https://sonnptnt.backan.gov.vn/
https://sonnptnt.backan.gov.vn/
https://sonnptnt.backan.gov.vn/
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

Tỉnh Tuyên Quang 

22 Dự án đầu tư 

phát triển vùng 

sản xuất chè đặc 

sản hữu cơ để 

nâng cao thu 

nhập và đời sống 

của đồng bào dân 

tộc thiểu số 

huyện Na Hang 

Sản xuất chế biến chè tập 

trung theo hình thức liên kết; 

tập huấn hướng dẫn, chuyên 

giao tiến bộ kỹ thuật vào sản 

xuất chè; xây dựng thương 

hiệu chè đặc sản; hỗ trợ tổ 

chức sản xuất, chế biến chè 

đặc sản thông qua liên kết 

với người dân để sản xuất ra 

được sản phẩm chè sạch đặc 

sản, hữu cơ có chất lượng 

cao từ đó  nâng cao thu nhập, 

đảm bảo đời sống cho đồng 

bào dân tộc thiểu số của 

huyện Na Hang 

Tỉnh Tuyên 

Quang 

Sản xuất 

trên 1.000 

tấn sản 

phẩm chè 

hữu cơ 

284.483 USD 

(6,6  tỷ VNĐ)  

FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

Sở NN&PTNT 

Tuyên Quang 

Đường Nguyễn 

Văn Cừ, 

phường Minh 

Xuân, thị xã 

Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

ĐT: +84-207 

3822637 

Fax : +84-207 

3822704 

Email:nongngh

iepptnt@tuyen

quang.gov.vn 

Tỉnh Yên Bái 

23 Dự án đầu tư 

vùng trồng rau, 

củ, quả an toàn 

16 tấn sản phẩm/ha/năm Các xã: Tuy 

Lộc; Âu Lâu, 

Văn Phú thuộc 

TP Yên Bái 

Dự kiến 20-

30 ha 

0,44 triệu USD 

(10 tỷ VNĐ) 

100% FDI UBND tỉnh 

Yên Bái 

1227 Yên Ninh, 

phường Đồng 

Tâm, TP Yên 

Bái, tỉnh Yên 

Bái 

ĐT: + 84- 216  

3852 808 

24 Xây dựng vùng 

sản xuất rau an 

toàn 

Xây dựng vùng sản xuất 

nông sản, rau, củ, quả, dược 

liệu…đạt tiêu chuẩn 

Các xã: Yên 

Hợp; Yêu Phú; 

Đại Phác; An 

Dự kiến 25 

ha 

0,68 triệu USD 

(15 tỷ VNĐ) 

UBND huyện 

Văn Yên 

274 Lý Thường 
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

VietGap, GlobalGap đảm 

bảo chất lượng, đủ tiêu 

chuẩn xuất khẩu. Công suất 

15 tấn sản phẩm/ha/năm 

Thịnh thuộc 

huyện Văn 

Yên 

Kiệt, Quyết 

Tiến, huyện 

Văn Yên, tỉnh 

Yên Bái 

25 Dự án đầu tư 

trồng rau sạch 

Sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm rau sạch. Công suất 15 

tấn sản phẩm/ha/năm 

Các xã: An 

Phú; Khai 

Trung thuộc 

huyện Lục 

Yên 

Dự kiến 25 

ha 

0,68 triệu USD 

(15 tỷ VNĐ) 

UBND huyện 

Lục Yên  

Tổ Dân Phố 7, 

thị trấn Yên 

Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh  Yên 

Bái 

26 Dự án trồng, phát 

triển thương hiệu 

lúa nếp Tú Lệ và 

chế biến các sản 

phẩm nông 

nghiệp 

Trồng, phát triển thương hiệu 

lúa nếp Tú Lệ. Chế biến các 

sản phẩm rau màu, trái cây 

các loại. Sản lượng khoảng 

25 tấn/năm 

Thị xã Nghĩa 

Lộ 

Dự kiến 0,5 

ha 

2,5 triệu  USD 

(58 tỷ VNĐ) 

UBND tỉnh 

Yên Bái 

1227 Yên Ninh, 

phường Đồng 

Tâm, TP Yên 

Bái, tỉnh Yên 

Bái 

ĐT: + 84- 216  

3852 808 

 

Tỉnh Lai Châu 

27 Phát triển và chế 

biến vùng 

nguyên liệu chè 

(đặc biệt chế biến 

sâu sản phẩm chè 

và sản phẩm hữu 

cơ) 

Sử dụng nguyên liệu chè 

hiện có trên địa bàn tỉnh 

phục vụ cho tiêu dùng và 

xuất khẩu 

Các huyện 

Than Uyên; 

Tân Uyên; 

Tam Đường; 

TP Lai Châu 

Khoảng 

7.000 ha 

 100% FDI 

hoặc FDI và 

nhà đầu tư 

trong nước 

 

UBND tỉnh 

Lai Châu 

Tân Phong, 

Thị xã Lai 

Châu, tỉnh Lai 

Châu 

ĐT : +84-213 
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

3876460 
 

 

28 Dự án Trang trại 

chăn nuôi bò sữa 

tại huyện Tam 

Đường 

Hình thành vùng chăn nuôi 

bò sữa và chế biến sữa quy 

mô tập trung đủ lớn, xây 

dựng thương hiệu sản phẩm 

gắn với phát triển du lịch 

nông nghiệp sinh thái chất 

lượng cao. Khai thác tiềm 

năng thế mạnh của địa 

phương, tạo việc làm tăng 

thu nhập cho người dân. 

Xã Sơn Bình, 

huyện Tam 

Đường 

Đầu tư trang 

trại nuôi bò 

sữa quy mô 

trên 1.000 

con. Đầu tư 

vùng nguyên 

liệu trên 

1.200 ha. 

   

Tỉnh Điện Biên 

29 Chuỗi liên kết 

giá trị chè tuyết 

Shan Tủa Chùa 

Thúc đẩy và phát triển cây 

trè và tạo thương hiệu của 

địa phương 

Các xã: Sính 

Phình; Tả 

Phìn; Tả Sìn 

Thàng; Sìn 

Chải thuộc 

huyện Tủa 

Chùa 

595,89 ha 646.566 USD 

(15 tỷ VNĐ)  

100% FDI UBND huyện 

Tủa Chùa 

Tổ dân phố 

Thắng Lợi II, 

Thị trấn Tủa 

Chùa, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên 

ĐT: +84-215  

3845165 

Fax: +84-215  

3845163 

Email: ubndhtc

@gmail.com 

30 Trồng và chế 

biến cà phê 

Phát triển vùng nguyên liệu, 

chế biến, tiêu thụ sản phẩm 

Các huyện 

Mường Ảng; 

Xây dựng 

nhà máy chế 

1 triệu USD 

(21.150.000.000 

FDI và nhà 

đầu tư trong 

Sở NN&PTNT 

Điện Biên 

mailto:ubndhtc@gmail.com
mailto:ubndhtc@gmail.com
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

cà phê Tuần Giáo biến, tiêu 

thụ cho hơn 

4.000 ha cà 

phê 

VNĐ) nước Tổ dân phố 1, 

phường Tân 

Thanh, TP 

Điện Biên 

ĐT: +84-215 

3826184 

Fax: +84-215 

3826008 

Email: 

nndienbien@g

mail.com 

31 Chuỗi liên kết 

giá trị các sản 

phẩm nông 

nghiệp chủ lực 

địa phương Tủa 

Chùa (khoai sọ 

tím, đậu đỏ,..) 

Phát triển thành sản phẩm 

hàng hóa 

Các xã: Sính 

Phình; Tả Sìn 

Thàng; Lảo Xả 

Phình; Trung 

Thu; Xà Nhé; 

Tủa Thàng; 

Huổi Só thuộc 

huyện Tủa 

Chùa 

Diện tích 

sản xuất 

khoai sọ 30 

ha; đậu đỏ 

30 ha 

215.522 USD (5 

tỷ VNĐ) 

100% FDI 

 

UBND huyện 

Tủa Chùa 

Tổ dân phố 

Thắng Lợi II, 

Thị trấn Tủa 

Chùa, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên 

ĐT: +84-215  

3845165 

Fax: +84-215  

3845163 

Email: ubndhtc

@gmail.com 

 

32 Đầu tư cơ sở 

trồng rau sạch 

Tạo nguồn cung rau sạch an 

toàn cho thị trường trong tỉnh 

và trong nước 

Xã Mường 

Báng, huyện 

Tủa Chùa 

02-10 ha 215.522 USD (5 

tỷ VNĐ) 

  

33 Chuỗi liên kết Duy trì và phát triển giống Các xã: Sính 200 m2 86.208 USD (2   

mailto:nndienbien@gmail.com
mailto:nndienbien@gmail.com
mailto:ubndhtc@gmail.com
mailto:ubndhtc@gmail.com
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

giá trị các sản 

phẩm gà đen Tủa 

Chùa 

gà bản địa thế mạnh của địa 

phương và tạo thương hiệu 

Phình; Tả Sìn 

Thàng; Tả 

Phìn; Lảo Xả 

Phình; Trung 

Thu thuộc 

huyện Tủa 

Chùa 

tỷ VNĐ) 

34 Đầu tư cơ sở 

chăn nuôi gia súc 

(trâu, bò, dê, 

lợn…); gia cầm 

(ngan, gà, vịt…) 

Áp dụng khoa học kỹ thuật 

trong chăn nuôi, đảm bảo về 

chất lượng và số lượng 

Tại các xã, thị 

trấn trên địa 

bàn huyện Tủa 

Chùa 

Gia súc từ 

1.000 con 

trở lên đối 

với lợn thịt 

hoặc từ 500 

con trở lên 

đối với trâu, 

bò, dê 

431.004 USD 

(10 tỷ VNĐ) 

  

35 Chăn nuôi trâu, 

bò thịt 

Hướng thịt theo hình thức 

tập trung, quy mô lớn nhằm 

tạo sản phẩm thịt trâu, bò 

cung cấp cho thị trường 

trong nước và xuất khẩu 

Các xã: Chà 

Nưa; Si Pa 

Phìn; Phìn Hồ; 

Chà Tở thuộc 

huyện Nậm Pồ 

200 ha 2.155.220 USD 

(50 tỷ VNĐ) 

100% FDI 

 

UBND huyện 

Nậm Pồ 

36 Đầu tư có sở giết 

mổ gia súc, gia 

cầm tập trung 

Nhằm đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm, không gây ô 

nhiễm môi trường 

Thị trấn Tủa 

Chùa, huyện 

Tủa Chùa 

Công suất 

giết mổ một 

ngày đêm 

đạt 100 gia 

súc và 1.000 

con gia cầm 

215.522 USD (5 

tỷ VNĐ) 

 UBND huyện 

Tủa Chùa 

Tổ dân phố 

Thắng Lợi II, 

Thị trấn Tủa 

Chùa, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên 

ĐT: +84-215  

3845165 
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

Fax: +84-215  

3845163 

Email: ubndhtc

@gmail.com 

37 Cơ sở giết mổ gia 

súc, gia cầm 

huyện Điện Biên 

và TP Điện Biên 

Phủ 

Xây dựng cơ sở giết mô đảm 

bảo vệ sinh thú y trong giết 

mổ nhằm quản lý, kiểm soát 

giết mổ; khống chế và ngăn 

ngừa dịch bệnh lây lan, đảm 

bảo vệ sinh môi trường và an 

toàn thực phẩm 

Các xã: Thanh 

Xương; Thanh 

Hưng; Thanh 

Chăn; Thanh 

Luông; Sa 

Mứn; Poom 

Lót; Nong Hẹt; 

Nong Luống; 

Thanh Yên; 

Thanh An 

thuộc huyện 

Điện Biên và 

toàn bộ TP 

Điện Biên Phủ 

 

3.000 m2 751.565 USD 

(17.286.000.000 

VNĐ) 

FDI và Nhà 

đầu tư trong 

nước 

 

UBND huyện 

Điện Biên 

ĐT: +84-215 

3925369 

 

38 Cơ sở giết mổ gia 

súc, gia cầm 

huyện Điện Biên 

Đông 

Xây dựng cơ sở giết mô đảm 

bảo vệ sinh thú y trong giết 

mổ nhằm quản lý, kiểm soát 

giết mổ; khống chế và ngăn 

ngừa dịch bệnh lây lan, đảm 

bảo vệ sinh môi trường và an 

toàn thực phẩm 

Thị trấn Điện 

Biên Đông; xã 

Na Son thuộc 

huyện Điện 

Biên Đông 

1.000 m2 215.522 USD (5 

tỷ VNĐ) 

 UBND huyện 

Điện Biên 

Đông 

Thị trấn Điện 

Biên Đông, 

huyện  Điện 

Biên Đông, 

tỉnh Điện Biên 

39 Cơ sở giết mổ gia 

súc, gia cầm 

huyện Mường 

 Thị trấn 

Mường Ảng; 

các xã: Ảng 

1.000 m2 215.522 USD (5 

tỷ VNĐ) 

 UBND huyện 

Mường Ảng 

Thị trấn 

mailto:ubndhtc@gmail.com
mailto:ubndhtc@gmail.com
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

Ảng Nưa; Ảng 

Cang; Ảng Tở 

thuộc huyện 

Mường Ảng 

Mường Ẳng, 

huyện Mường 

Ảng, tỉnh Điện 

Biên 

ĐT: +84-215 

3865874 

40 Cơ sở giết mổ gia 

súc, gia cầm 

huyện Tuần Giáo 

 Thị trấn Tuần 

Giáo; các xã: 

Chiềng Sinh; 

Quài Cang; 

Quài Tở thuộc 

huyện Tuần 

Giáo 

1.500 m2 220.261 USD 

(5.066.000.000 

VNĐ) 

 UBND huyện 

Tuần Giáo,  

QL279, thị trấn 

Tuần Giáo, 

Tuần Giáo, 

Điện Biên 

 

41 Cơ sở giết mổ gia 

súc, gia cầm 

huyện Tủa Chùa 

 Thị trấn Tủa 

Chùa; các xã: 

Mường Báng; 

Sính Phình 

thuộc huyện 

Tủa Chùa 

1.000 m2 215.522 USD (5 

tỷ VNĐ) 

 UBND huyện 

Tủa Chùa 

Tổ dân phố 

Thắng Lợi II, 

Thị trấn Tủa 

Chùa, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên 

ĐT: +84-215  

3845165 

Fax: +84-215  

3845163 

Email: ubndhtc

@gmail.com 

42 Cơ sở giết mổ gia 

súc, gia cầm 

huyện Mường 

 Thị trấn 

Mường Chà; 

các xã: Na 

1.000 m2 215.522 USD (5 

tỷ VNĐ) 

 UBND huyện 

Mường Chà,  

Tổ dân phố số 

mailto:ubndhtc@gmail.com
mailto:ubndhtc@gmail.com
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

Chà Sang; Mường 

Mươn thuộc 

huyện Mường 

Chà 

3, Mường Chà, 

tỉnh Điện Biên 

ĐT: +84-215 

3842182 

43 Cơ sở giết mổ gia 

súc, gia cầm 

huyện Mường 

Nhé 

 Trung tâm 

huyện Mường 

Nhé; xã 

Mường Nhé, 

huyện Mường 

Nhé 

1.000 m2 215.522 USD (5 

tỷ VNĐ) 

 UBND huyện 

Mường Nhé,  

44 Cơ sở giết mổ gia 

súc, gia cầm 

huyện Nậm Pồ 

 Trung tâm 

huyện Nậm 

Pồ; xã Nậm 

Chua, huyện 

Nậm Pồ 

1.000 m2 215.522 USD (5 

tỷ VNĐ) 

 UBND huyện 

Nậm Pồ, tỉnh 

Điện Biên 

45 Cơ sở giết mổ gia 

súc, gia cầm thị 

xã Mường Lay 

 Thị xã Mường 

Lay; các 

phường: Nà 

Lay; Lay Nưa  

1.000 m2 215.522 USD (5 

tỷ VNĐ) 

 UBND xã 

Mường Lay thị 

xã Mường Lay, 

tỉnh Điện Biên 

ĐT: +84-215 

3852440 

Tỉnh Sơn La 

46 Dự án sản xuất 

giống cây trồng 

Xây dựng cơ sở sản xuất 

giống, cung cấp giống cây 

trồng đảm bảo chất lượng 

trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Công nghệ áp dụng là nuôi 

cấy mô… 

Các huyện: 

Mộc Châu; 

Yên Châu; 

Thuận Châu; 

Mai Sơn và TP 

Sơn La 

50 ha 30 triệu USD 

(699 tỷ VNĐ) 

100% FDI 

hoặc FDI và 

Nhà đầu tư 

trong nước 

Sở NN&PTNT 

Sơn La 

Số 182 đường 

Nguyễn Lương 

Bằng, TP Sơn 

La 

ĐT: +84-212 

3852133 
47 Dự án sản xuất 

giống vật nuôi 

Xây dựng cơ sở sản xuất 

giống, cung cấp vật nuôi 

Các huyện: 

Mộc Châu; 

50 ha 50 triệu USD 

(1.165 tỷ VNĐ)  
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

đảm bảo chất lượng trên địa 

bàn tỉnh Sơn La 

Yên Châu; 

Thuận Châu; 

Mai Sơn và TP 

Sơn La 

Fax: +84-212 

3856803 

Email:sonn@s

onla.gov.vn 

Tỉnh Thái Nguyên 

48 Dự án phát triển 

sản xuất, chế 

biến các sản  

phẩm chè gắn với 

phát triển du lịch 

lịch sử, sinh thái 

Nâng cao chất lượng, giá trị 

sản phẩm chè trên địa bàn. 

Xây dựng các nhà máy chế 

biến chè. Xây dựng các vùng 

sản xuất chè gắn với du lịch 

sinh thái, du lịch trải nghiệm 

Các xã: La 

Bằng; Tân 

Linh; Phú 

Cường; Phú 

Xuyên; Hoàng 

Nông; Tiên 

Hội; Phú 

Thịnh; Phú 

Lạc; Yên Lãng 

và thị trấn 

Hùng Sơn 

thuộc huyện 

Đại Từ 

1.000 ha 8,620 triệu USD 

(200 tỷ VNĐ) 

FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

 

UBND huyện 

Đại Từ 

QL37, huyện 

Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên 

ĐT: +84-208 

3824200 

 

49 Dự án sản xuât, 

chế biến cây ăn 

quả hữu cơ triền 

Đông Tam Đảo 

Tạo ra sản phẩm cây ăn quả 

hữu cơ an toàn và có thương 

hiệu trên thị trường 

Các xã: Quân 

Chu; Cát Nê 

và thị trấn 

Quân Chu 

thuộc huyện 

Đại Từ 

 

200 ha 8,620 triệu USD 

(200 tỷ VNĐ) 

50 Dự án bảo tồn và 

phát triển vùng 

chè đặc sản Tân 

Cương gắn với 

du lịch sinh thái 

- Nâng cao thu nhập cho 

người trồng chè; ứng dụng 

công nghệ kỹ thuật cao vào 

sản xuất, chế biến chè; 

- Góp phần nâng cao giá trị 

Vùng chè đặc 

sản Tân 

Cương, TP 

Thái Nguyên 

2.000 ha 40 triệu USD 

(1.000 tỷ VNĐ) 

FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

 

UBND TP 

Thái Nguyên 

10 Nguyễn Du, 

Phường Trưng 

Vương, TP 
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

thương hiệu; bảo vệ môi 

trường sinh thái; 

- Tổ chức du lịch trải nghiệm 

vùng chè đặc sản Tân Cương 

Thái Nguyên, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

ĐT: +84-280 

3858962  

Fax: +84-280: 

3854998 

 

51 Dự án phát triển 

cây ăn quả (ổi, 

táo, cây có múi) 

- Nâng cao giá trị thương 

hiệu và thu nhập cho người 

sản xuất; 

- Cung cấp sản phẩm sạch, 

chất lượng cao cho người 

tiêu dùng 

Các xã Linh 

Sơn; Đồng 

Liên; Thịnh 

Đức thuộc TP 

Thái Nguyên 

300 ha 4,2 triệu USD 

(100 tỷ VNĐ) 

52 Sản xuất chè hữu 

cơ 

Tạo ra sản phẩm trà sạch đủ 

tiêu chuẩn xuất khẩu 

Xã Tức Tranh, 

huyện Phú 

Lương 

200 ha 80 tỷ VNĐ  

 

 

 

100% FDI  

  

UBND huyện 

Phú Lương 

53 Phục tráng giống 

lúa Bao Thai 

Hồng tại tỉnh 

Thái Nguyên 

Phát triển giống Bao Thai 

Hồng đặc sản cho tỉnh Thái 

Nguyên, giá trị kinh tế và giá 

trị tăng cao, trên cơ sở phục 

tráng nguồn gen đang trong 

tình trạng bị thái hóa có nguy 

cơ biến mất tại địa bàn tỉnh 

Huyện Định 

Hóa 

20 ha 1 tỷ VNĐ Chi Cục trồng 

trọt và BVTV 

Thái Nguyên  

54 Dự án phát triển 

khu giết mổ tập 

trung, chế biến, 

tiêu thụ sản phẩm 

- Cung cấp sản phẩm sạch 

cho người tiêu dùng; 

- Kiểm soát dịch bệnh và bảo 

vệ môi trường 

Các xã: Thịnh 

Đức; Đồng 

Liên; Sơn Cẩm  

thuộc TP Thái 

Nguyên 

10 ha 10 triệu USD 

(250 tỷ VNĐ) 

FDI và Nhà 

đầu tư trong 

nước 

UBND TP 

Thái Nguyên 

10 Nguyễn Du, 

Phường Trưng 

Vương, TP 

Thái Nguyên, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

ĐT: +84-280 

3858962  
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

Fax: +84-280: 

3854998 

Tỉnh Phú Thọ 

55 Trồng thâm canh 

và chế biến sản 

phẩm chè xanh 

chất lượng cao 

Xây dựng vùng sản xuất 

nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao theo phương thức 

gắn kết vùng sản xuất 

nguyên liệu chất lượng cao 

với chế biến công nghiệp 

(chế biến tinh, chế biến sâu). 

Đẩy mạnh tiêu thụ chè, nâng 

cao chất lượng, giá trị gia 

tăng sản phẩm chè. 

Các huyện 

Thanh Sơn; 

Tân Sơn; Đoan 

Hùng; Yên 

Lập; Cẩm Khê 

300 ha 

(vùng 

nguyên liệu,  

công suất 

chế biến 10-

15 tấn chè 

búp 

tươi/ngày) 

15 triệu USD 

(350 tỷ VNĐ)  

FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

Sở Kế hoạch 

và ĐT Phú Thọ  

Nguyễn Tất 

Thành, phường 

Tân Dân, TP 

Việt Trì, tỉnh 

Phú 

ĐT: +84-210 

3846581  

Fax: + 84-210 

3840955 

Email:sokhdt@

phutho.gov.vn 

Website: http://

dpi.phutho.gov.

vn 

Sở NN&PTNT 

Phú Thọ 

 Số 1518 

đường Hùng 

Vương, 

phường Gia 

Cẩm, TP Việt 

Trì, tỉnh Phú 

Thọ. 

ĐT: +84-210 

3846238 

http://dpi.phutho.gov.vn/
http://dpi.phutho.gov.vn/
http://dpi.phutho.gov.vn/
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

Fax: +84- 210 

3847523 

Email:vanphon

gsnnpt@gmail.

com 

Tỉnh Bắc Giang 

56 Dự án sản xuất 

lúa đặc sản, chất 

lượng và chế 

biến gạo xuất 

khẩu 

Trồng các giống lúa đặc sản 

chất lượng, góp phần chuyển 

dịch cơ cấu sản xuất địa 

phương theo hướng hàng 

hóa; tạo việc làm cho người 

lao động, tăng thu nhập cho 

nông dân; góp phần xóa đói 

giảm nghèo và phát triển 

kinh tế xã hội 

Các huyện sản 

xuất lúa chất 

lượng của tỉnh: 

Lạng Giang; 

Yên Dũng; 

Tân Yên; Lục 

Ngạn,… 

Nhà đầu tư 

đề xuất 

 

200 tỷ 100% FDI 

 

Sở NN&PTNT 

Bắc Giang 

Tầng 7, tòa A, 

trụ sở liên cơ 

quan, Quảng 

trường 3/2, TP 

Bắc Giang 

ĐT: +84-204 

3854693 or 

3855703 

Fax: +84-204 

3855698 

Email:so_nnpt

nt_vt@bacgian

g.gov.vn 

 

57 Dự án xây dựng 

Trung tâm sản 

xuất lợn giống 

Phát triển các giống lợn chất 

lượng phục vụ sản xuất. Xây 

dựng trại chăn nuôi từ 500 

lợn nái ông, bà để cung cấp 

lợn nái bố mẹ sinh sản giống 

chất lượng cao cho các trang 

trại, gia trại trong tỉnh 

Huyện Tân 

Yên 

100 tỷ VNĐ 

CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 

Tỉnh Quảng Ninh 

58 Phát triển vùng 

nguyên liệu và 

nhà máy chế biến 

chè cao cấp xuất 

khẩu 

Xây dựng vùng nguyên liệu 

chè với các giống có chất 

lượng cao phù hợp thay thế 

dần diện tích chè cũ năng 

suất và phẩm chất chè thấp. 

Các huyện: 

Hải Hà; Đầm 

Hà  

1.200 ha 

(chè), đên 

năm 2020 

đạt 1.500 ha  

Nhà đầu tư đề 

xuất 

100% FDI 

hoặc Liên 

doanh hoặc 

PPP 

Sở NN&PTNT 

Quảng Ninh,  

Phường Hồng 

Hà, TP Hạ 

Long, tỉnh 

mailto:vanphongsnnpt@gmail.com
mailto:vanphongsnnpt@gmail.com
mailto:vanphongsnnpt@gmail.com
mailto:so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn
mailto:so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn
mailto:so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

Xây dựng nhà máy chế biến 

hiện đại với công suất từ 

8.000-10.000 tấn búp 

tươi/năm 

Quảng Ninh 

ĐT: +84-203 

3835661 

Fax: +84-203 

3835074 

Email:snn@qu

angninh.gov.vn 

59 Đầu tư xây dựng 

trang trại chăn 

nuôi bảo tồn và 

phát triển giống 

gà Tiên Yên 

Xây dựng khu bảo tồn chăn 

nuôi sinh sản theo quy mô 

công nghiệp và nuôi thương 

phẩm bán chăn nuôi gà Tiên 

Yên nhằm góp phần nâng 

cao uy tín thương hiệu gà 

Tiên Yên 

Xã Phong Dụ, 

huyện Tiên 

Yên 

30 ha (gà 

giống 

thương 

phẩm 

215.000con/

năm; gà 

thương 

phẩm bán 

chăn thả 

30.000con/n

ăm) 

1.986.611 USD 

(46 tỷ VNĐ) 

100% FDI 

 

 

 

 

UBND huyện 

Tiên Yên 

1 Đông Tiến, 

thị trấn Tiên 

Yên, huyện 

Tiên Yên, tỉnh 

Quảng Ninh 

ĐT: +84-203 

3876225 

60 Chăn nuôi gia 

súc, gia cầm theo 

hình thức công 

nghiệp 

Phát triển chăn nuôi nhằm 

đạt mục tiêu tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp 

Xã Quảng 

Chính, huyện 

Hải Hà 

20 ha 2.159.360 USD 

(50 tỷ VNĐ) 

UBND huyện 

Hải Hà 

Số 01 Ngô 

Quyền, thị trấn 

Quảng Hà, 

huyện Hải Hà, 

tỉnh Quảng 

Ninh 

61 Đầu tư xây dựng 

trung tâm phát 

triển chăn nuôi 

công nghiệp tập 

Đưa ngành chăn nuôi trên 

địa bàn trở thành ngành sản 

xuất chính 

Xã Quảng 

Phong, huyện 

Hải Hà 

150 ha 460 tỷ VNĐ Sở NN&PTNT 

Quảng Ninh 

Phường Hồng 

Hà, TP Hạ 
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

trung Long, tỉnh 

Quảng Ninh 

ĐT: +84-203 

3835661 

Fax: +84-203 

3835074 

Email:snn@qu

angninh.gov.vn 

62 Dự án chăn nuôi 

gia súc, gia cầm 

tập trung chất 

lượng cao 

Đưa ngành chăn nuôi trên 

địa bàn trở thành ngành sản 

xuất chính, góp phần chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông 

nghiệp theo hướng công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa 

Các xã: Lương 

Mông; Thanh 

Sơn; Nam Sơn 

thuộc huyện 

Bà Chẽ 

900 ha Nhà đầu tư đề 

xuất 

100% FDI 

hoặc PPP 

UBND huyện 

Bà Chẽ 

Hải Chi, Ba 

Chẽ, Quảng 

Ninh 

ĐT: +84-203 

3888 490 

63 Dự án cơ sở giết 

mổ gia súc, gia 

cầm 

Đảm bảo vệ sinh thú y, an 

toàn thực phẩm tại các cơ sở 

giết mổ nhỏ lẻ 

Các huyện: 

Hải Hà; Móng 

Cái; Đầm Hà; 

Đông Chiều; 

Quảng Yên’ 

Tiên Yên; 

Bình Liêu 

100-200 

con/ngày 

2.072.968 USD 

(48 tỷ VNĐ) 

100% FDI 

hoặc FDI và 

nhà đầu tư 

trong nước 

hoặc PPP 

Sở NN&PTNT 

Quảng Ninh 

Phường Hồng 

Hà, TP Hạ 

Long, tỉnh 

Quảng Ninh 

ĐT: +84-203 

3835661 

Fax: +84-203 

3835074 

Email:snn@qu

angninh.gov.vn 

Tỉnh Vĩnh Phúc 

64 Dự án đầu tư cơ 

sở giết mổ gia 

Đảm bảo an toàn vệ sinh 

thực phẩm và an toàn vệ sinh 

Xã Nghĩa 

Hưng; Thị trấn 

20 tấn/ngày 

đêm 

651.381 USD (15 

tỷ VNĐ) 
FDI và nhà 

đầu tư trong 

UBND huyện 

Vĩnh Tường 
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

súc, gia cầm tập 

trung công 

nghiệp 

môi trường Thổ Tang 

thuộc huyện 

Vĩnh Trường 

nước Khu 3, Vĩnh 

Tường, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

ĐT: +84-211 

3839132 

Tỉnh Hưng Yên 

65 Dự án trồng, sản 

xuất chế biến 

tinh bột nghệ 

Nâng cao hiệu quả, giá trị gia 

tăng trên 1 ha canh tác 

Huyện Khoái 

Châu  

100 ha 10 triệu USD 

(230 tỷ VNĐ) 

100% FDI 

hoặc FDI và 

nhà đầu tư 

trong nước 

hoặc PPP 

Sở NN&PTNT 

Hưng Yên 

Số 1 đường 

Nguyễn Lương 

Bằng, phường 

Hiến Nam, TP 

Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên 

ĐT: +84-221 

3863596 

Fax: +84 221 

3863596 

Email:sonnptnt

@hungyen.gov.

vn 

Tỉnh Nam Định 

66 Dự án liên kết 

sản xuất hàng 

hóa chất lượng 

cao gắn với xây 

dựng thương hiệu 

gạo Nam Định 

Phát triển sản xuất hàng hóa 

lúa gạo tập trung, phục vụ 

trong ngoài tỉnh và hướng tới 

xuất khẩu 

Các huyện 

trong tỉnh 

5.000-

10.000 ha 

40-60 triệu USD 100% FDI 

hoặc Liên 

doanh  

Sở NN&PTNT 

Nam Định 

Số 7 Trần Nhật 

Duật, TP Nam 

Định, tỉnh Nam 

Định 

ĐT: +84-228 

3648202 
67 Dự án liên kết 

sản xuất tiêu thụ 

Phát triển vùng sản xuất rau, 

củ, quả theo hướng hàng hóa 

Các huyện: Ý 

Yên; Vụ Bản; 

1.000-2.000 

ha 

30-40 triệu USD 100% FDI 

mailto:sonnptnt@hungyen.gov.vn
mailto:sonnptnt@hungyen.gov.vn
mailto:sonnptnt@hungyen.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

sản phẩm rau, củ, 

quả chất lượng 

cao theo chuỗi 

giá trị 

của tỉnh Nam Định  Nam Trực; 

Giao Thủy; 

Hải Hậu 

Fax: +84-228 

3631435 

Email:snnptnt

@namdinh.chi

nhphu.vn 

 

 

 

68 Dự án xây dựng 

Trung tâm sản 

xuất giống vật 

nuôi (giống lợn, 

gà, gia cầm…) 

Xây dựng các cơ sở sản xuất 

giống, cung cấp vật nuôi 

đảm bảo chất lượng tốt cung 

cấp nhu cầu con giống nội và 

ngoại tỉnh 

Các huyện: 

Hải Hậu; Nam 

Trực; Vụ Bản; 

Ý Yên 

2-20 ha 20-30 triệu USD Liên doanh 

hoặc 100% 

FDI 

69 Dự án đầu tư xây 

dựng cơ sở giết 

mổ gia súc, gia 

cầm tập trung 

Xây dựng cơ sở giết mổ gia 

súc, gia cầm tập trung nhằm 

đảm bảo an toàn vệ sinh thực 

phẩm, hạn chế ô nhiễm môi 

trường và dịch bệnh 

09 huyện Trên 200 gia 

súc/ngày và 

trên 2.000 

gia 

cầm/ngày 

10-15 triệu USD 

Tỉnh Ninh Bình 

70 Xây dựng khu 

trang trại tổng 

hợp chất lượng 

cao tập trung 

Đầu tư xây dựng khu trang 

trại tổng hợp có giá trị kinh 

tế cao nhằm phát huy tối đa 

hiệu quả sử dụng đất góp 

phần phát triển ngành nông 

nghiệp bền vững 

Xã Văn Hải, 

Kim Sơn 

10 ha 30 triệu USD 100% FDI 

hoặc FDI và 

nhà đầu tư 

trong nước 

UBND huyện 

Kim Sơn 

Phú Vinh, thị 

trấn Phát 

Diệm, huyện 

Kim Sơn, tỉnh 

Ninh Bình 

CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG 

Tỉnh Thanh Hóa 

71 Xây dựng các cơ 

sở giết mổ gia 

súc, gia cầm tập 

trung 

Giết mổ, chế biến thịt gia 

súc, gia cầm tập trung 

Các huyện, thị 

xã, TP 

20 tấn trâu, 

bò/ngày; 60 

tấn 

lợn/ngày; 

3,5 tấn gia 

cầm/ngày 

35 triệu USD 

(770 tỷ VNĐ) 

FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

Sở NN&PTNT 

Thanh Hóa 

Số 49A Đại Lộ 

Lê Lợi, phường 

Tân Sơn, TP 

Thanh Hóa, 

mailto:snnptnt@namdinh.chinhphu.vn
mailto:snnptnt@namdinh.chinhphu.vn
mailto:snnptnt@namdinh.chinhphu.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

tỉnh Thanh 

Hóa 

ĐT: +84-237 

3851118 

Fax: +84-237 

3850281 

Email:sonongn

ghiepptnt@tha

nhhoa.gov.vn 

Tỉnh Nghệ An 

72 Dự án chăn nuôi 

bò thịt, bò giống 

và chế biến thịt 

bò xuất khẩu 

Đầu tư trang trại chăn nuôi 

bò thịt, bò giống, vùng 

nguyên liệu và cơ sở giết mổ, 

chế biến thịt bò chất lượng 

cao đạt tiêu chuẩn xuất khẩu 

châu Âu, Úc,… 

Các huyện 

Thanh 

Chương; Nghi 

Lộc 

Chăn nuôi 

40.000 

con/năm, 

sản lượng 

thịt hơi 

15.000 

tấn/năm 

95 triệu USD 

(2.156 tỷ VNĐ) 

100% FDI 

hoặc Liên 

doanh 

 

Sở NN&PTNT 

Nghệ An 

129 đường Lê 

Hồng Phong, 

TP Vinh, tỉnh 

Nghệ An 

ĐT: +84-238 

3841638 

Fax: +84-238 

3841638 

 

73 Dự án phát triển 

chăn nuôi và bảo 

tồn vật nuôi bản 

địa 

Đầu tư xây dựng vùng chăn 

thả, chăn nuôi; hạ tầng kỹ 

thuật vùng chăn nuôi (giao 

thông, chuồng trại, khu nhà 

quản lý hành chính,…) 

Huyện Quế 

Phong 

20 ha 6,6 triệu USD 

(150 tỷ VNĐ) 

Tỉnh Hà Tĩnh 

74 Sản xuất lúa 

hàng hóa chất 

lượng cao và chế 

biến nông sản 

Phát triển vùng sản xuất lúa 

gạo tập trung, hàng hóa đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm gắn với chế biến 

Các huyện: 

Can Lộc; Đức 

Thọ; Cẩm 

Xuyên, Khu 

công nghiệp; 

Cụm công 

nghiệp 

15.000 ha 25 triệu USD 

(578.630.000.00

0 VNĐ)  

FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

Sở NN&PTNT 

Hà Tĩnh 

Số 04 Đại lộ 

Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, thành 

phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

mailto:sonongnghiepptnt@thanhhoa.gov.vn
mailto:sonongnghiepptnt@thanhhoa.gov.vn
mailto:sonongnghiepptnt@thanhhoa.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

 ĐT: + 84-39-

3855598 

Fax: +84-39-

3856991 

Email:sonongn

ghiephatinh@g

mail.com 

 

75 Phát triển bưởi 

Phúc Trạch, cam 

bù Hương Sơn và 

các loại cây ăn 

quả khác 

Bảo tồn các giống cây ăn quả 

đặc sản; nhân giống đảm bảo 

chất lượng; áp dụng tiến bộ 

kỹ thuật tiên tiến vào quy 

trình sản xuất; hình thành 

vùng sản xuất hàng hóa đảm 

bảo an toàn vệ sinh thực 

phẩm 

Các huyện: 

Hương Sơn; 

Hương Khê; 

Vũ Quang 

2.000 ha 

bưởi Phúc 

Trạch và 

1.200 ha 

Cam Bù 

20 triệu USD 

(462.904.000.00

0 VNĐ)  

PPP 

76 Dự án nuôi hươu 

và chế biến sản 

phẩm từ nhung 

hươu 

Phát triển đàn hươu gắn với 

chế biến các sản phẩm từ 

nhung hươu, tăng giá trị gia 

tăng sản phẩm nhung hươu 

Các huyện: 

Hương Sơn; 

Hương Khê; 

Vũ Quang 

Diện tích 

chăn nuôi 

theo quy 

hoạch; diện 

tích nhà máy 

chế biến 

khoảng 2 ha 

15 triệu USD 

(347.178.000.00

0 VND)  

FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

Tỉnh Quảng Bình 

77 Dự án xây dựng 

vùng sản xuất lúa 

chất lượng cao 

gắn với công 

nghệ chế biến 

sau thu hoạch 

Hợp tác với người nông dân 

địa phương xây dựng vùng 

sản xuất lúa chất lượng cao 

nhằm tạo ra bước đột phá về 

phương thức và kỹ thuật 

trong sản xuất, tạo ra sản 

phẩm lúa có chất lượng, đạt 

tiêu chuẩn quốc tế 

Các huyện 

Quảng Ninh; 

Lệ Thủy 

6.000 ha 

(Quảng 

Ninh 2.500 

ha và Lệ 

Thủy 3.500 

ha)  

6,5 triệu USD 

(150 tỷ VNĐ) 

100% FDI 

hoặc FDI và 

nhà đầu tư 

trong nước 

Sở NN&PTNT 

tỉnh Quảng 

Bình 

Số 15 Quang 

Trung, Đồng 

Hới, tỉnh 

Quảng Bình 

ĐT: +84-232 

3821966 

Fax: +84-232 

3821673 

Email:snn@qu

angbinh.gov.vn 
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

Tỉnh Quảng Trị 

78 Xây dựng các cơ 

sở sản xuất giống 

nông lâm ngư 

nghiệp chất 

lượng cao 

Ứng dụng công nghệ vào sản 

xuất các loại giống cây 

trồng, vật nuôi để từng bước 

tiến tới chủ động cung cấp 

đủ (số lượng và chất lượng) 

giống cây trồng và vật nuôi 

cho sản xuất nông nghiệp 

của mỗi vùng sinh thái khác 

nhau trên địa bàn. 

Các huyện thị 

trong tỉnh 

Tùy thuộc 

vào khả 

năng và nhu 

cầu thị 

trường 

20 triệu USD/cơ 

sở 

 

 

 

 

 

 

 

 

FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

 

Sở NN&PTNT 

Quảng trị 

270 Hùng 

Vương, Đông 

Hà, tỉnh Quảng 

Trị 

ĐT: +84-233 

3852573  

Fax: +84-233 

3855013     

Email:vanphon

gsnnptntqt@qu

angtri.gov.vn 

79 Dự án sản xuất 

và chế biến tinh 

dầu sả 

 Toàn tỉnh Tùy thuộc 

vào khả 

năng và nhu 

cầu thị 

trường 

10 triệu USD 

80 Các trang trại 

nông lâm ngư 

hoặc kết hợp 

Sản xuất nông, lâm, thủy sản 

hàng hóa với qui mô  

Các huyện thị 

trong tỉnh 

500 trang 

trại 

0,5 triệu USD/1 

ha 

81 Dự án gà đẻ 

trứng siêu sạch 

xuất khẩu 

Sản xuất trứng gà siêu sạch 

xuất khẩu, đáp ứng các tiêu 

chuẩn của Nhật Bản 

Huyện Vĩnh 

Linh 

200 ha (quy 

mô 1,2 triệu 

con) 

 

 

30 triệu USD 100% FDI 

Thành phố Đà Nẵng 

82 Trung tâm giết 

mổ gia súc, gia 

cầm tập trung 

Chế biến sản phẩm chăn nuôi 

có chất lượng cao, đảm bảo 

vệ sinh an toàn thực phẩm 

phục vụ cho thị trường tiêu 

thụ trong nước và xuất khẩu 

Huyện Hòa 

Vang 

01 ha  PPP Sở NN&PTNT 

TP Đà Nẵng 

Số 24 Trần 

Phú, phường 

Thạch Thang, 

quận Hải 

mailto:vanphongsnnptntqt@quangtri.gov.vn
mailto:vanphongsnnptntqt@quangtri.gov.vn
mailto:vanphongsnnptntqt@quangtri.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

Châu, TP Đà 

Nẵng 

ĐT: +84-236 

383822235  

Fax: +84-236 

3837146     

Email:snnptnt

@danang.gov.

vn 

Tỉnh Quảng Ngãi 

83 Đầu tư cơ sở giết 

mổ gia súc, gia 

cầm tập trung 

của TP Quảng 

Ngãi 

Kiểm soát 100% số gia súc, 

gia cầm được giết mổ và tiêu 

thụ trên địa bàn thành phố; 

kiểm soát dịch bệnh, cung 

cấp sản phẩm đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm, bảo 

vệ môi trường và sức khỏe 

cho nhân dân 

TP Quảng 

Ngãi 

03 ha 30 tỷ VNĐ 100% FDI UBND TP 

Quảng Ngãi 

Số 48 Hùng 

Vương, TP 

Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

Tỉnh Phú Yên 

84 Đầu tư hạ tầng 

cho vùng chăn 

nuôi tập trung 

trên địa bàn 

huyện Sơn Hòa 

Thúc đẩy tái cơ cấu ngành 

chăn nuôi 

Các xã, thị trấn 

trên địa bàn 

huyện Sơn 

Hòa 

4.135 ha 39,6 triệu USD 

(910 tỷ VNĐ) 
FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

UBND huyện  

Sơn Hòa, (Thị 

trấn Củng Sơn, 

huyện Sơn 

Hòa) 

9 Trần Hưng 

Đạo, Củng 

Sơn, huyện Sơn 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên 

ĐT: +84-257 

mailto:snnptnt@danang.gov.vn
mailto:snnptnt@danang.gov.vn
mailto:snnptnt@danang.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

3861 031 

Tỉnh Bình Thuận 

85 Trồng lúa chất 

lượng cao để 

xuất khẩu theo 

mô hình cánh 

đồng mẫu lớn và 

liên kết 4 nhà 

Phát triển vùng sản xuất lúa 

chất lượng cao đáp ứng tiêu 

chí xuất khẩu, tạo đầu ra ổn 

định giúp người dân an tâm 

canh tác, tăng thu nhập 

Các huyện: 

Tánh Linh; 

Đức Linh; 

Hàm Thuận 

Bắc; Bắc Bình 

15.000 ha 8.639.308 USD 

(200 tỷ VNĐ) 

100% FDI 

hoặc liên 

doanh 

 

UBND tỉnh 

Bình Thuận 

04 Hải Thượng 

Lãn Ông, 

phường Phú 

Trinh, TP. 

Phan Thiết, 

Tỉnh Bình 

Thuận 

ĐT: +84-252  

3831380 

Fax: +84-252 

3822919 

Email:congttdt

@binhthuan.go

v.vn 

 

86 Khu chăn nuôi 

tập trung gắn với 

phát triển vùng 

nguyên liệu phục 

vụ chăn nuôi (ưu 

tiên nuôi bò sữa, 

bò thịt chất lượng 

cao, gà thịt, gà đẻ 

cao sản) 

 

Phát triển chăn nuôi theo 

hướng bền vững, tập trung, 

có năng suất, chất lượng, 

hiệu quả kinh tế cao và đảm 

bảo vệ sinh môi trường (xử 

lý chất thải tập trung) 

Vùng quy 

hoạch các 

huyện: Tuy 

Phong; Bắc 

Bình; Hàm 

Thuận Bắc; 

Hàm Tân 

100-200 

ha/khu 

Tùy theo dự án 

87 Cơ sở giết mổ, 

chế biến gia súc, 

gia cầm tập trung 

quy mô công 

nghiệp 

Cung cấp sản phẩm thịt đảm 

bảo các tiêu chuẩn vệ sinh an 

toàn thực phẩm; kiểm soát 

các vấn đề môi trường (xử lý 

chất thải tập trung) 

Vùng quy 

hoạch của tỉnh 

10.000 

tấn/năm 

Trên 863.930 

USD/dự án (20 

tỷ/dự án)  

        

CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN 

Tỉnh Kon Tum 

88 Sản xuất hạt 

giống ôn đới 

- Xây dựng khu chọn tạo, lai 

tạo giống; hệ thống sân phơi, 

kho bảo quản, đóng gói sản 

Khu Nông 

nghiệp ứng 

dụng công 

10 ha 120 tỷ VNĐ 100% FDI 

hoặc FDI và 

nhà đầu tư 

Trung tâm xúc 

tiến đầu tư, 

tỉnh Kon Tum 

mailto:congttdt@binhthuan.gov.vn
mailto:congttdt@binhthuan.gov.vn
mailto:congttdt@binhthuan.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

phẩm. 

- Cung cấp hạt giống cây ôn 

đới đảm bảo chất lượng, 

mang tính đặc trưng, năng 

suất cao, phẩm chất tốt 

nghệ cao 

Măng Đen, 

huyện Kon 

Plông 

trong nước 

 

12 Nguyễn Viết 

Xuân, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon 

Tum 

ĐT: +84-260 

3910260 

Fax: + 84-260 

3913436 

Email:ipckontu

m@gmail.com 

 

89 Dự án trang trại 

chăn nuôi lợn tập 

trung kỹ thuật 

cao Kon Tum 

Xây dựng trang trại chăn 

nuôi lợn kỹ thuật cao, gắn 

với chế biến các sản phẩm từ 

thịt lợn 

TP Kon Tum 200 ha 

(200.000 

con) 

1.000 tỷ VNĐ 

90 Dự án tổ hợp 

trang trại chăn 

nuôi tập trung 

công nghiệp sạch 

Đăk Hà 

Xây dựng tổ hợp trang trại 

chăn nuôi lợn thịt, lợn nái, 

lợn giống; nhà máy giết mổ, 

chế biến thịt lợn; nhà máy 

chế biến thức ăn 

Huyện Đăk Hà 100 ha 

(50.000 con) 

650 tỷ VNĐ 

91 Dự án trang trại 

chăn nuôi lợn tập 

trung kỹ thuật 

cao Ia H’DRai 

Xây dựng trang trại chăn 

nuôi lợn kỹ thuật cao gắn với 

chế biến các sản phẩm từ thịt 

lợn 

 

 

 

Huyện Ia 

H’DRai 

 

200 ha 

(200.000 

con) 

1.000 tỷ VNĐ 

92 Dự án nuôi bò 

thịt chất lượng 

cao Ia HD’Rai 

Xây dựng trang trại chăn 

nuôi bò thịt tập trung kỹ 

thuật cao, gắn với chế biến 

thực phẩm 

1.000 ha 

(40.000 con) 

2.000 tỷ VNĐ) 

93 Dự án trang trại 

chăn nuôi lợn gia 

công tập trung 

Ngọc Hồi 

Xây dựng trang trại chăn 

nuôi lợn gia công tập trung 

Huyện Ngọc 

Hồi 

50 ha 

(10.000 con) 

100 tỷ VNĐ 

94 Dự án trang trại 

chăn nuôi lợn gia 

công tập trung 

Kon Rẫy 

Xây dựng trang trại chăn 

nuôi lợn gia công tập trung 

Huyện Kon 

Rẫy 

50 ha 

(10.000 con) 

100 tỷ VNĐ 

mailto:ipckontum@gmail.com
mailto:ipckontum@gmail.com
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

 

95 Dự án trang trại 

chăn nuôi lợn gia 

công tập trung 

Đăk Tô 

Xây dựng trang trại chăn 

nuôi lợn gia công tập trung 

Huyện Đăk Tô 50 ha 

(10.000 con) 

100 tỷ VNĐ 

96 Dự án trang trại 

chăn nuôi lợn gia 

công tập trung 

Đăk Glei 

Xây dựng trang trại chăn 

nuôi lợn gia công tập trung 

Huyện Đăk 

Glei 

50 ha 

(10.000 con) 

100 tỷ VNĐ 

97 Dự án trang trại 

chăn nuôi lợn gia 

công tập trung 

Tu Mơ Rông 

Xây dựng trang trại chăn 

nuôi lợn gia công tập trung 

Huyện Tu Mơ 

Rông 

50 ha 

(10.000 con) 

100 tỷ VNĐ 

Tỉnh Gia Lai 

98 Dự án trồng rau 

an toàn, hoa theo 

công nghệ 

VietGap  

Đáp ứng nhu cầu sử dụng rau 

sạch trên địa bàn cũng như 

các vùng lân cận. Nâng cao 

giá trị sản xuất trên một đơn 

vị diện tích canh tác 

Các xã: La 

Broãi; Ia Trốk 

thuộc huyện Ia 

Pa 

50 ha 6.521.739 USD 

(150 tỷ VNĐ) 

 

 

 

 

 

 

 

FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

Trung tâm xúc 

tiến đầu tư, Sở 

Kế hoạch và 

Đầu tư  

2 Hoàng Hoa 

Thám, phường 

Sơn Tây, TP 

Pleiku, tỉnh 

Gia Lai 

ĐT: +84-269 

3512268 

Email:ttxtdt.sk

hdt@gialai.gov

.vn 

 

99 Dự án phát triển 

bền vững cây 

điều 

 

 

 

 

Ứng dụng các tiến bộ khoa 

học kỹ thuật và công nghệ 

mới vào sản xuất theo hướng 

thâm canh, tạo sự đột phá về 

năng suất, chất lượng, giá trị 

gia tăng và sức cạnh tranh 

Các huyện: Ia 

Grai; Đức Cơ; 

Chư Prông; Ia 

Pa; Krông Pa 

1.000 ha 8.695.652 USD 

(200 tỷ VNĐ) 

100 Dự án phát triển 

bền vững cây tiêu 

Các huyện: 

Đăk Đoa; 

Mang Yang; 

Chư Sê; Chư 

Puh; Chư 

Prông 

500 ha 4.347.826 USD 

(100 tỷ VNĐ) 

mailto:ttxtdt.skhdt@gialai.gov.vn
mailto:ttxtdt.skhdt@gialai.gov.vn
mailto:ttxtdt.skhdt@gialai.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

101 Dự án phát triển 

bền vững cây ăn 

quả 

Các huyện: 

Kbang; Mang 

Yang; Chư Sê, 

Ia Grai; Phú 

Thiện; Ia Pa 

 

100 ha 913.403 USD 

(21 tỷ VNĐ) 

 

 

 

Tỉnh Đắc Lắk 

102 Dự án sản xuất 

dứa nguyên liệu 

Trồng và chế biến dứa cung 

cấp cho thị trường trong 

nước và xuất khẩu 

Các xã : Cư 

Đrăm ; Yang 

Mao thuộc 

huyện Krông 

Bông 

3.000 ha 4,52 triệu USD 

(105 tỷ VNĐ) 

FDI và Nhà 

đầu tư trong 

nước 

UBND huyện 

Krông Bông 

Tỉnh lộ 12, thị 

trấn Krông 

Kmar, Krông 

Bông, tỉnh Đăk 

Lắk 

103 Dự án trồng và 

chế biến cacao 

Trồng và chế biến hạt cacao 

để tiêu thụ nội địa và xuất 

khẩu 

Huyện Krông 

Ana 

5.000 ha 5 triệu USD (116 

tỷ VNĐ) 

 

 

 

 

100% FDI 

 

UBND huyện 

Krông Ana 

94 Nguyễn Tất 

Thành, buôn 

Trấp, Krông 

Ana, tỉnh Đăk 

Lắk 

ĐT: +84-262 

3637 026 

104 Dự án trang trại 

chăn nuôi bò thịt, 

bò sữa 

Đầu tư xây dựng trang trại 

nuôi bò với sản lượng sửa 

2.200 tấn/năm 

Huyện EaKar 20 ha 2,58 triệu USD 

(60 tỷ VNĐ) 

UBND huyện 

EaKar 

9 Trần Hưng 

Đạo, EaKar, 

tỉnh Đăk Lắk 

ĐT: +84-262 

3625128 
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

CÁC TỈNH VÙNG ĐÔNG NAM BỘ 

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

105 Dự án tăng chất 

lượng sản phẩm 

nông nghiệp 

được chứng nhận 

an toàn đạt tiêu 

chuẩn VietGap; 

Gap khác; hữu cơ 

Trồng rau, quả an toàn theo 

tiêu chuẩn VietGap; Gap 

khác; hữu cơ 

Các huyện: 

Đất Đỏ; Xuyên 

Mộc; Long 

Điền; Châu 

Đức; thị xã 

Phú Mỹ Đức 

10 ha 15 tỷ VNĐ FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

 

Sở NN&PTNT 

Bà Rịa-Vũng 

Tàu 

ĐT: +84-254 

3829891   

Fax: +84-254 

3731193 

Email:snnptnt

@baria-

vungtau.gov.vn 

  

 

 

106 Dự án đầu tư nhà 

lưới, nhà màng, 

nhà kính để trồng 

các loại rau, quả 

theo tiêu chuẩn 

VietGap; Gap 

khác, sản phẩm 

nông nghiệp hữu 

cơ và đạt đủ các 

điều kiện công 

nhận doanh 

nghiệp nông 

nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao 

được cấp giấy 

chứng nhận 

Tăng nhanh sản lượng, chất 

lượng sản phẩm và đáp ứng 

nhu cầu ngày một đa dạng 

của người tiêu dùng, góp 

phần tăng thu nhập trên một 

đơn vị diện tích 

Huyện Đất Đỏ; 

thị xã Phú Mỹ 

Đức 

10 ha 20 tỷ 

107 Dự án liên kết 

sản xuất, tiêu thụ 

các sản phẩm 

rau, quả 

Phát triển sản xuất hàng hóa 

gắn với thị trường, góp phần 

hạn chế tình trạng sản xuất 

rau, quả nhỏ lẻ, manh mún 

Các huyện: 

Đất Đỏ; Xuyên 

Mộc; Long 

Điền; Châu 

Đức; thị xã Bà 

20 ha 40 tỷ 
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

Rịa Đức 

 

CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

 

Tỉnh Long An 

108 Dự án kết hợp 

mô hình sản xuất, 

chế biến thanh 

long với du lịch 

sinh thái 

- Nâng cao giá trị gia tăng 

của cây thanh long; 

- Tạo thêm việc làm, nâng 

cao thu nhập cho nông dân 

trồng thanh long; 

- Tạo ra sản phẩm du lịch, 

quảng bá sản phẩm nông 

nghiệp và hình ảnh địa 

phương 

Huyện Châu 

Thành 

Khoảng 50 ha 8,63 triệu USD 

(200 tỷ VNĐ) 

FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

Sở NN&PTNT 

Long An 

8T Quốc Lộ 1, 

khu phố Thanh 

Xuân, phường 

5, TP Tân An, 

tỉnh Long An 

ĐT: +84-272 

3826409 

Fax: +84-272 

3822967 

Email:snn@lon

gan.gov.vn 

Tỉnh Đồng Tháp 

109 Mở rộng chợ đầu 

mối trái cây tỉnh 

Đồng Tháp 

Đầu tư kinh doanh dịch vụ 

Logistic ngành hàng trái cây, 

rau quả 

Xã Mỹ Hiệp, 

huyện Cao 

Lãnh 

 

8,3 ha 10-15 triệu USD 100% FDI 

hoặc FDI và 

nhà đầu tư 

trong nước 

 

Phòng Kinh tế 

Hạ tầng, 

UBND huyện 

Cao Lãnh 

ĐT: +84-277 

3822000 

Website: 

http://caolanh.d

ongthap.gov.vn 

 

110 Dự án sản xuất, 

chế tạo cơ khí 

phục vụ cho 

ngành nông 

nghiệp 

Cung cấp máy móc, thiết bị 

phục vụ sản xuất nông 

nghiệp; góp phần đẩy mạnh 

cơ khí hóa trong nông nghiệp 

Khu công 

nghiệp Sa Đéc; 

Khu công 

nghiệp Sông 

Hậu; Khu công 

nghiệp Tân 

Kiều 

Máy gặt đập 

1.000 

máy/năm; 

máy làm đất 

5.000 

máy/năm; 

máy bơm 

15-20 triệu USD 

http://caolanh.dongthap.gov.vn/
http://caolanh.dongthap.gov.vn/
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

 

 

nước 10.000 

máy/năm; 

máy sạ và 

phun thuốc 

5.000 

máy/năm 

Tỉnh Tiền Giang 

111 Trồng và phát 

triển lúa hữu cơ, 

chế biến gạo chất 

lượng cao 

Trồng và phát triển lúa hữu 

cơ, chế biến gạo chất lượng 

cao 

Ấp Tân Thạch 

thuộc xã 

Thạnh Nhựt, 

huyện Gò 

Công Tây 

10 ha 430 nghìn USD 

(10 tỷ VNĐ  

100% FDI 

hoặc FDI và 

Nhà đầu tư 

trong nước 

 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư Tiền 

Giang 

Số 38, đường 

Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, Phường 

1, TP. Mỹ Tho, 

tỉnh Tiền 

Giang 

ĐT: +84-273 

3873381          

Email:skhdt@ti

engiang.gov.vn. 

112 Dự án  khu chăn 

nuôi tập trung 

quy mô công 

nghiệp 

Hình thành khu chăn nuôi 

tập trung quy mô công 

nghiệp theo tiêu chuẩn 

VietGap 

Ấp Hòa Xuân 

thuộc xã 

Thạch Hòa, 

huyện Tân 

Phước 

200 ha 41.461.000 USD 

(965 tỷ VNĐ  

Sở NN&PTNT 

Tiền Giang 

Khu phố Trung 

Lương, phường 

10, TP Mỹ Tho, 

tỉnh Tiền 

Giang 

ĐT: +84-273 

3855686 

Fax: +84-273 

mailto:skhdt@tiengiang.gov.vn
mailto:skhdt@tiengiang.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

3856008 

Email:snn@tie

ngiang.gov.vn 

Tỉnh Kiên Giang 

113 Cơ sở sản xuất 

lúa giống tập 

trung 

Tạo điều kiện cho nông dân 

tiếp cận quy trình kỹ thuật 

canh tác lúa tiên tiến, quy 

trình sản xuất giống đáp ứng 

nhu cầu cho sản xuất trên địa 

bàn huyện và các địa phương 

lân cận, đảm bảo cho vùng 

nguyên liệu liên kết tiêu thụ 

sản phẩm, phục vụ cho công 

nghiệp chế biến và xuất khẩu 

Ấp Hòa 

Thanh, xã 

Định Hòa, 

huyện Gò 

Quao 

3 ha 10 tỷ VNĐ FDI và Nhà 

đầu tư trong 

nước 

UBND huyện 

Gò Quao 

Thị trấn Gò 

Quao, huyện 

Gò Quao, tỉnh 

Kiên Giang 

ĐT: +84-297 

3824182 

114 Sản xuất nông 

nghiệp sạch (hoa 

màu sạch, trồng 

lúa chất lượng 

cao xuất khẩu) 

Nâng cao chất lượng sản 

phẩm tăng thu nhập cho hộ 

dân 

Thị trấn Kiên 

Lương (hoặc 

các xã Hòa 

Điền; Kiên 

Bình) thuộc 

huyện Kiên 

Lương 

50-100 ha 100 tỷ VNĐ 100% FDI UBND huyện 

Kiên Lương 

Thị trấn Kiên 

Lương, huyện 

Kiên Lương, 

tỉnh Kiên 

Giang 

ĐT: +84-297 

3854955 

115 Cơ sở giết mổ gia 

súc tập trung 

Đảm bảo an toàn thực phẩm 

cho người tiêu dùng; khắc 

phục tình trạng ô nhiễm môi 

trường từ hoạt động vận 

chuyển đến giết mổ động 

vật. 

Ấp Hòa 

Thanh, xã 

Định Hóa, 

huyện Gò 

Quao 

1 ha 5 tỷ VND FDI và Nhà 

đầu tư trong 

nước 

UBND huyện 

Gò Quao 

Thị trấn Gò 

Quao, huyện 

Gò Quao, tỉnh 

Kiên Giang 

ĐT: +84-297 

mailto:snn@tiengiang.gov.vn
mailto:snn@tiengiang.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

3824182 

Tỉnh Hậu Giang 

116 Dự án sản xuất 

lúa chất lượng 

cao theo tiêu 

chuẩn xuất khẩu 

của nhà đầu tư 

nước ngoài 

Xây dựng dự án sản xuất lúa 

chất lượng cao theo tiêu 

chuẩn xuất khẩu của nhà đầu 

tư nước ngoài 

Các huyện: Vị 

Thủy; Châu 

Thành A 

1.000 ha 21 triệu USD 

(483 tỷ VNĐ) 

100% FDI 

hoặc FDI và 

nhà đầu tư 

trong nước 

 

Sở NN&PTNT 

tỉnh Hậu Giang 

Số 5 đường Xô 

Viết Nghệ 

Tĩnh, phường 

5, TP Vị 

Thành, tỉnh 

Hậu Giang 

ĐT: +84-293 

3877977 

Fax: +84 293 

3878938 

Email:vanthus

onongnghiep@

gmail.com 

 

117 Dự án đầu tư 

vùng chăn nuôi 

tập trung tỉnh 

Hậu Giang 

Tổ chức phát triển chăn nuôi 

gia súc, gia cầm theo vùng 

khu tập trung với quy mô 

trang trại, công nghiệp theo 

tiêu chuẩn VietGap, đảm bảo 

an toàn dịch bệnh, vệ sinh 

thực phẩm, bảo vệ môi 

trường; nâng cao hiệu quả 

giá trị sản xuất, góp phần 

phát triển nông nghiệp bền 

vững tiến tới toàn bộ các sản 

phẩm chăn nuôi được sản 

xuất theo quy trình công 

nghệ tiên tiến, an toàn vệ 

sinh thực phẩm, đáp ứng yêu 

cầu sử dụng trong nước và 

xuất khẩu 

Các huyện: 

Phụng Hiệp; 

Vị Thủy; Long 

Mỹ 

250 ha 

(huyện 

Phụng 

Hiệp); 150 

ha (huyện 

Vị Thủy); 

200 ha 

(huyện Long 

Mỹ)   

45 triệu USD 

(1.035.000.000.0

00 VNĐ) 

Tỉnh Cà Mau 

118 Sản xuất lúa hữu 

cơ 

 Huyện Thới 

Bình 

 Nhà đầu tư đề 

xuất 

FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

UBND huyện 

Thới Bình 

 

mailto:vanthusonongnghiep@gmail.com
mailto:vanthusonongnghiep@gmail.com
mailto:vanthusonongnghiep@gmail.com
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

III. LÂM NGHIỆP 

 

CÁC TỈNH TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC 

Tỉnh Cao Bằng 

1 Dự án phát triển 

kinh tế từ trồng 

cây Hồi 

(Pimpinella) 

- Tạo ra các sản phẩm có giá 

trị kinh tế cao từ cây Hồi, 

Quế góp phần sử dụng có 

hiệu quả nguồn nguyên liệu 

đặc hữu của địa phương. 

- Xây dựng và phát triển 

rừng bền vững. 

- Ổn định và duy trì diện tích 

rừng sản xuất, đáp ứng nhu 

cầu cung cấp lâm sản phục 

vụ đời sống dân sinh. 

- Tạo việc làm, tăng thu nhập 

cho người dân, phát triển 

nông thôn mới. 

Các xã: Đức 

Xuân; Vân 

Trình thuộc 

huyện Thạch 

An 

100 ha 146.630 USD 

(3.372.400.000 

VNĐ)  

100% FDI 

 

UBND huyện 

huyện Thạch 

An 

2 Dự án phát triển 

kinh tế từ trồng 

cây Quế 

(Cinnamonumver

um) 

Xã Hoa Thám, 

huyện Nguyên 

Bình 

300 ha 959.197,3 USD 

(22.061.500.000 

VNĐ)  

UBND huyện 

huyện Nguyên 

Bình 

Tỉnh Lạng Sơn 

3 Dự án phát triển 

sản xuất cây Hồi 

theo hướng nông 

nghiệp hữu cơ 

gắn với đầu tư 

công nghệ chiết 

sản xuất sản 

phẩm từ hoa Hồi 

Sản xuất sản phẩm hữu cơ và 

các sản phẩm khác từ hoa 

Hồi phục vụ xuất khẩu 

Các xã: Gia 

Lộc; Thượng 

Cường; Bằng 

Mạc; Bằng 

Hữu; Hòa 

Bình 

1.500 ha 3 triệu USD FDI và Nhà 

đầu tư trong 

nước 

 

UBND huyện 

Chi Lăng 

2 Thống Nhất, 

thị trấn Đồng 

Mỏ, huyện Chi 

Lăng, tỉnh 

Lạng Sơn 

ĐT: +84-205 

3820237 

https://www.google.com/search?q=h%E1%BB%99i+%C4%91%E1%BB%93ng+nh%C3%A2n+d%C3%A2n+-+ubnd+huy%E1%BB%87n+chi+l%C4%83ng+l%E1%BA%A1ng+s%C6%A1n+%C4%91i%E1%BB%87n+tho%E1%BA%A1i&ludocid=1644344306660841688&sa=X&ved=2ahUKEwjAuZav07flAhUKGaYKHdOyDkwQ6BMwE3oECA0QBg
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

4 Trồng và chế 

biến cây dược 

liệu 

Trồng và chế biến cây dược 

liệu 

Các huyện: 

Văn Quan; 

Đình Lập; Lộc 

Bình 

355 ha 220 triệu USD Trung tâm  xúc 

tiến đầu tư, Sở 

Kế hoạch và 

Đầu tư Lạng 

Sơn 

Tỉnh Bắc Kạn 

5 Dự án trồng cây 

gỗ (lát, sao…) 

Tạo vùng nguyên liệu cung 

cấp gỗ xẻ có giá trị kinh tế 

cao 

Các huyện: Ba 

Bể; Bạch 

Thông; Chợ 

Đồn; Chợ 

Mới; Na Rì; 

Ngân Sơn; Pác 

Nặm; TP Bắc 

Kạn 

100-150 ha 260.972-

13.048.584 USD 

(6-300 tỷ VNĐ)  

100% FDI 

hoặc FDI và 

nhà đầu tư 

trong nước 

1. UBND tỉnh 

Bắc Kạn 

Tổ 1A, Phường 

Phùng Chí 

Kiên, TP Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc 

Kạn 

ĐT: +84-209 

3870425 

Fax: +84-209 

3871751 

Email:vpubnd

@backan.gov.vn 

Website: 

http://www.bac

kan.gov.vn 

 

2. Sở KH&ĐT 

tỉnh Bắc Kạn 

Tổ 4, Phường 

Đức Xuân, TP 

Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn 

ĐT: +84-209 

6 Dự án trồng, sơ 

chế, chế biến 

dược liệu 

Liên kết trồng, sơ chế 

nguyên liệu 

Các huyện: Ba 

Bể; Bạch 

Thông; Chợ 

Đồn; Chợ 

Mới; Na Rì; 

Ngân Sơn; Pác 

Nặm; TP Bắc 

Kạn 

 

 

50-150 ha 

130.486-217.476 

USD (3-5 tỷ 

VNĐ)  

 

 

 

 

 

 

FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

Liên kết trồng, chế biến 

thành sản phẩm 

869.906-

1.087.382  USD 

(20-25 tỷ VNĐ)  

http://www.backan.gov.vn/
http://www.backan.gov.vn/
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

3873795 

Fax: +84-209 

3871287 

Email:skhdt@b

ackan.gov.vn 

Website: 

http:sokhdt.bac

kan.gov.vn 

 

3. Sở 

NN&PTNT 

Bắc Kạn 

Tổ 4, Phường 

Đức Xuân, TP 

Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn 

ĐT: +84-209 

3871336 

Fax: +84-209 

3870525 

Email:sonnptnt

@backan.gov.vn 

Website: 

http:sonnptnt.b

ackan.gov.vn 

Tỉnh Yên Bái 

7 Dự án đầu tư 

phát triển vùng 

nguyên liệu và 

chế biến cây 

Đạt 3.000-5.000 tấn sản 

phẩm tươi/năm 

Huyện Trấn 

Yên 

500-1.000 

ha 

6,5 triệu USD 

(150 tỷ VNĐ) 

100% FDI 

 

UBND huyện 

Trấn Yên 

Tỉnh Lộ 151, 

thị trấn Cổ 

mailto:skhdt@backan.gov.vn
mailto:skhdt@backan.gov.vn
http://www.backan.gov.vn/
http://www.backan.gov.vn/
mailto:sonnptnt@backan.gov.vn
mailto:sonnptnt@backan.gov.vn
http://www.backan.gov.vn/
http://www.backan.gov.vn/
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

dược liệu Phúc, huyện 

Trấn Yên, tỉnh 

Yên Bái 

ĐT: +84-216 

3825119 

8 Sản xuất quế hữu 

cơ 

Trồng quế hữu cơ và hỗ trợ 

máy móc chế biến quế hữu 

cơ. Sản lượng khoảng 10.000 

tấn vỏ quế khô; cành, lá quế 

đạt khoảng 60.000 tấn 

Các xã vùng 

quế có chỉ dẫn 

địa lý thuộc 

huyện Văn 

Yên và HTX 

Quế Sơn 

Dự kiến 

1.500 ha 

4 triệu USD 

(90 tỷ VNĐ) 

UBND huyện 

Văn Yên 

274 Lý Thường 

Kiệt, Quyết 

Tiến, huyện 

Văn Yên, tỉnh 

Yên Bái 

Tỉnh Thái Nguyên 

9 Dự án phát triển 

cây địa liền, cây 

linh lăng làm 

dược liệu 

Tạo ra vùng dược liệu tập 

trung cung cấp cây dược liệu 

sạch cho ngành dược, tinh 

chế tạo ra sản phẩm phục vụ 

cho sức khỏe cộng đồng 

 

Các xã trên địa 

bàn huyện Phù 

Bình 

300 ha 2 triệu USD FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

 

UBND huyện 

Phú Bình 

Hương Sơn, 

huyện Phú 

Bình, tỉnh Thái 

Nguyên 

ĐT: +84-208 

3867226 

10 Dự án sản xuất, 

chế biến cây 

dược liệu tại các 

xã ven dãy chân 

núi Tam Đảo 

Tạo ra các sản phẩm cây 

dược liệu quí cung cấp cho 

các nhà máy chế biến, sản 

xuất dược liệu 

Tại các xã: 

Quân Chu; Cát 

Nê; Ký Phú; 

Văn Yên; Mỹ 

Yên; Khôi Kỳ; 

Hoàng Nông; 

La Bằng; Phú 

Xuyên; Yên 

Lãng thuộc 

1.000 ha 12.940.000 USD 

(300 tỷ VNĐ) 

UBND huyện 

Đại Từ 

QL37, huyện 

Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên 

ĐT: +84-208 

3824200 

 

https://www.google.com/search?q=ubnd+huy%E1%BB%87n+tr%E1%BA%A5n+y%C3%AAn+%C4%91i%E1%BB%87n+tho%E1%BA%A1i&ludocid=11777424109693111065&sa=X&ved=2ahUKEwiss4-VkbnlAhXDFogKHQngDRIQ6BMwFHoECAkQBg
https://www.google.com/search?q=ubnd+huy%E1%BB%87n+ph%C3%BA+b%C3%ACnh+%C4%91i%E1%BB%87n+tho%E1%BA%A1i&ludocid=2618294626281750804&sa=X&ved=2ahUKEwjY7MKVkLnlAhVSM94KHdvzCwsQ6BMwEXoECA8QBg
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

huyện Đại Từ 

Tỉnh Phú Thọ 

11 Dự án trồng cây 

dược liệu 

Trồng cây dược liệu nhằm 

phát triển vùng nguyên liệu 

bền vững, góp phần nâng cao 

chất lượng dược liệu và tiến 

tới kinh doanh, xuất khẩu 

dược phẩm, thuốc đông y 

Các huyện: 

Yên Lập; Tân 

Sơn; Thanh 

Sơn; Đoan 

Hùng; Cẩm 

Khê 

200 ha 20 triệu USD) 

(460 tỷ VNĐ)  

FDI và Nhà 

đầu tư trong 

nước 

Sở Kế hoạch 

và ĐT Phú Thọ  

Nguyễn Tất 

Thành, phường 

Tân Dân, TP 

Việt Trì, tỉnh 

Phú 

ĐT: +84-210 

3846581  

Fax: + 84-210 

3840955 

Email:sokhdt@

phutho.gov.vn 

Website: http://

dpi.phutho.gov.

vn 

Sở NN&PTNT 

Phú Thọ 

Số 1518 đường 

Hùng Vương, 

phường Gia 

Cẩm, TP Việt 

Trì, tỉnh Phú 

Thọ. 

ĐT: +84-210 

3846238 

Fax: +84- 210 

3847523 

http://dpi.phutho.gov.vn/
http://dpi.phutho.gov.vn/
http://dpi.phutho.gov.vn/
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

Email:vanphon

gsnnpt@gmail.

com 

Tỉnh Quảng Ninh 

12 Chuỗi liên kết 

sản xuất dược 

liệu 

Sản xuất dược liệu an toàn Xã Hà Lâu, 

huyện Tiên 

Yên 

1.800 ha 3.454.977 USD 

(80 tỷ VNĐ) 

100% FDI UBND huyện 

Tiên Yên 

1 Đông Tiến, 

thị trấn Tiên 

Yên, huyện 

Tiên Yên, tỉnh 

Quảng Ninh 

ĐT: +84-203 

3876225 

Tỉnh Lai Châu 

13 Dự án trồng và 

chế biến dược 

liệu tại cao 

nguyên Sìn Hồ 

- Đầu tư trồng chế biến dược 

liệu có quy lớn tập trung trên 

cơ sở khai thác tiềm năng thế 

mạnh của địa phương; 

- Nâng cao giá trị sản phẩm 

tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp; cung cấp sản phẩm 

dược liệu có giá trị cao cho 

nhu cầu trong nước và xuất 

khẩu  

Các xã: Xà Dề 

Phìn; Làng Mô 

thuộc huyện 

Sìn Hồ 

100 ha 

(trồng và 

chế biến 

dược liệu. 

Nhà máy 

chế biến 

công suất 

trên 200 tấn 

dược 

liệu/năm  

 100% FDI 

hoặc FDI và 

nhà đầu tư 

trong nước 

 

UBND huyện 

Sìn Hồ 

14 Dự án trồng và 

chế biến cây quế 

tại huyện Tân 

Uyên  

Hình thành vùng trồng Quế 

tập trung gắn với xây dựng 

nhà máy chế biến với dây 

chuyền và công nghệ hiện 

đại để chế biến các sản phẩm 

từ quế, chiết xuất tinh dầu 

Các xã: Pắc 

Ta; Nậm Cần; 

Nậm Sò thuộc 

huyện Tân 

Uyên 

2.000 ha 

(trồng quế, 

công suất 

nhà máy chế 

biến 10.000 

tấn/năm) 

 UBND huyện 

Tân Uyên 

Thị trấn Tân 

Uyên, huyện 

Tân Uyên, tỉnh 

Lai Châu 

mailto:vanphongsnnpt@gmail.com
mailto:vanphongsnnpt@gmail.com
mailto:vanphongsnnpt@gmail.com
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

quế với hàm lượng cao, chất 

lượng tốt đạt tiêu chuẩn và 

bảo vệ mội trường. 

Tỉnh Điện Biên 

15 Dự án đầu tư 

trồng cây dược 

liệu (Thảo quả, 

Sa Nhân…) 

Giảm nghèo bền vững, tăng 

thu nhập cho người dân 

 

Các xã trên địa 

bàn huyện Tủa 

Chùa 

 

50 ha trở lên 215.522 USD 

(5 tỷ VNĐ) 

100% FDI 

 

UBND huyện 

Tủa Chùa 

Tổ dân phố 

Thắng Lợi II, 

Thị trấn Tủa 

Chùa, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên 

ĐT: +84-215  

3845165 

Fax: +84-215  

3845163 

Email: ubndhtc

@gmail.com 

16 Dự án đầu tư 

trồng cây mắc 

ca.. 

1.000 trở lên 3.448.352 USD 

(80 tỷ VNĐ) 

17 Trồng và chế 

biến một số cây 

dược liệu có giá 

trị kinh tế cao (Sa 

nhân, Thảo quả, 

Cánh kiển, Sâm 

cau, Sơn tra…) 

trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên 

Phát triển vùng nguyên liệu, 

chế biến, tiêu thụ một số cây 

dược liệu có giá trị kinh tế 

cao, góp phần bảo tồn, phát 

triển kinh tế lâm nghiệp hiệu 

quả theo liên kết bền vững, 

nâng cao thu nhập cho người 

dân trong vùng dự án 

Các huyện: 

Mường Chá; 

Mường Nhé; 

Nậm Pồ; Tủa 

Chùa; Điện 

Biên Đông; 

Tuần Giáo 

Mở rộng 

quy mô 

vùng nguyên 

liệu, xây 

dựng nhà 

máy chế 

biến, tiêu 

thụ cho 

5.000-

10.000 ha 

dược liệu 

1.077.610 USD 

(25 tỷ VNĐ)  

FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

Sở NN&PTNT 

Điện Biên 

Tổ dân phố 1, 

Phường Tân 

Thanh, TP 

Điện Biên 

ĐT: +84-215 

3826184  

Fax: +84-215 

3826008  

Email:nndienbi

en@gmail.com 

mailto:ubndhtc@gmail.com
mailto:ubndhtc@gmail.com
mailto:nndienbien@gmail.com
mailto:nndienbien@gmail.com
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

Tỉnh Sơn La 

18 Dự án phát triển 

vùng nguyên liệu 

mây, tre 

Tạo vùng nguyên liệu tập 

trung, truy xuất nguồn gốc 

gắn với sản xuất các sản 

phẩm từ mây, tre phục vụ thị 

trường trong nước và xuất 

khẩu 

Các huyện: 

Phú Yên; Bắc 

Yên; Mộc 

Châu; Vân Hồ; 

Mường La; 

Mai Sơn; Sông 

Mã; Yên Châu 

20.000 ha 500 triệu USD 

(11.650 tỷ VNĐ)  

100% FDI 

hoặc FDI và 

nhà đầu tư 

trong nước 

Sở NN&PTNT 

Sơn La 

Số 182 đường 

Nguyễn Lương 

Bằng, TP Sơn 

La, tỉnh Sơn La 

ĐT: +84-212 

3852133 

Fax: +84-212 

3856803 

Email:sonn@s

onla.gov.vn 

CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 

Tỉnh Hưng Yên 

19 Dự án liên doanh 

liên kết trồng cây 

dược liệu 

Phát triển vùng sản xuất 

dược liệu theo hướng hàng 

hóa 

Huyện Văn 

Lâm 

100 ha 5 triệu USD 

(115 tỷ VNĐ) 

100% FDI 

hoặc FDI và 

nhà đầu tư 

trong nước 

hoặc PPP  

Sở NN&PTNT 

Hưng Yên 

Số 1 đường 

Nguyễn Lương 

Bằng, phường 

Hiến Nam, TP 

Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên 

ĐT: +84-221 

3863596 

Fax: +84 221 

3863596 

Email:sonnptnt

@hungyen.gov.

vn 

mailto:sonn@sonla.gov.vn
mailto:sonn@sonla.gov.vn
mailto:sonnptnt@hungyen.gov.vn
mailto:sonnptnt@hungyen.gov.vn
mailto:sonnptnt@hungyen.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

Tỉnh Nam Định 

20 Dự án xây dựng 

vùng nguyên liệu 

gắn với đầu tư 

xây dựng các cơ 

sở sản xuất, chế 

biến cây dược 

liệu tập trung 

Phát triển cây dược liệu tập 

trung phục vụ các công ty 

dược phẩm 

Các huyện: 

Hải Hậu; 

Nghĩa Hưng; 

Giao Thủy; 

Trực Ninh 

500-1.000 

ha 

20-25  triệu USD 100% FDI 

hoặc Liên 

doanh  

Sở NN&PTNT 

Nam Định 

Số 7 Trần Nhật 

Duật, TP Nam 

Định, tỉnh Nam 

Định 

ĐT: +84-228 

3648202 

Fax: +84-228 

3631435 

Email:snnptnt

@namdinh.chi

nhphu.vn 

CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ VA DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG 

Tỉnh Thanh Hóa 

21 Đầu tư phát triển 

vùng nguyên liệu 

và xây dựng nhà 

máy chế biến 

nông phẩm luồng 

Hình thành vùng nguyên liệu 

luồng thâm canh tập trung 

khoảng 10-15 ngàn ha trên 

địa bàn các huyện, đáp ứng 

đủ nguyên liệu cung cấp cho 

nhà máy chế biến luồng. Xây 

dựng nhà máy chế biến ván 

xuất khẩu công suất 6.000 

m3/năm. Quản lý rừng bền 

vững, cấp chứng chỉ rừng, 

đáp ứng yêu cầu chế biến và 

xuất khẩu 

Các huyện: 

Cẩm Thủy; 

Ngọc Lặc; 

Lang Chánh; 

Quan Hóa; 

Quan Sơn; Bá 

Thước;Thường 

Xuân 

Trồng, thâm 

canh, phục 

tráng 

10.000-

15.000 ha; 

xây dựng 

nhà máy chế 

biến luồng 

6.000 

m3/năm 

50 triệu USD 

(1.100 tỷ VNĐ)  

100% FDI Sở NN&PTNT 

Thanh Hóa 

Số 49A Đại Lộ 

Lê Lợi, phường 

Tân Sơn, TP 

Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

ĐT: +84-237 

3851118 

Fax: +84-237 

3850281 

Email:sonongn

ghiepptnt@tha

mailto:snnptnt@namdinh.chinhphu.vn
mailto:snnptnt@namdinh.chinhphu.vn
mailto:snnptnt@namdinh.chinhphu.vn
mailto:sonongnghiepptnt@thanhhoa.gov.vn
mailto:sonongnghiepptnt@thanhhoa.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

nhhoa.gov.vn 

 

Tỉnh Nghệ An 

22 Dự án đầu tư 

trồng và chế biến 

dược liệu chất 

lượng cao 

Bảo tồn và phát triển nguồn 

dược liệu trên địa bàn tỉnh; 

thu mua và chế biến các loại 

dược liệu chất lượng cao 

Các huyện: Kỳ 

Sơn; Quế 

Phong 

5.000 ha, 

công suất 

40.000 

tấn/năm 

30 triệu USD 

(680 tỷ VNĐ) 

100% FDI 

hoặc Liên 

doanh  

Sở NN&PTNT 

Nghệ An 

129 đường Lê 

Hồng Phong, 

TP Vinh, tỉnh 

Nghệ An 

ĐT: +84-238 

3841638 

Fax: +84-238 

3841638 

Tỉnh Quảng Bình 

23 Dự án trồng rừng 

gỗ lớn và chế 

biến gỗ trồng 

rừng 

Trồng các loại cây gỗ lớn với 

các giống mới có chất lượng 

gỗ cao; phát triển mạnh 

nhằm tạo vùng nguyên liệu 

để đầu tư nhà máy chế biến 

các sản phẩm từ gỗ rừng 

trồng phục vụ thị trường tiêu 

dùng trong nước và xuất 

khẩu. Công suất chế biến 

100.000 m3 gỗ nguyên 

liệu/năm 

Các huyện: 

Minh Hóa; 

Tuyên Hóa; 

Bố Trạch 

100.000 ha 8,7 triệu USD 

(200 tỷ VNĐ) 

100% FDI 

hoặc FDI và 

nhà đầu tư 

trong nước 

Sở NN&PTNT 

tỉnh Quảng 

Bình 

Số 15 Quang 

Trung, Đồng 

Hới, tỉnh 

Quảng Bình 

ĐT: +84-232 

3821966 

Fax: +84-232 

3821673 

Email:snn@qu

angbinh.gov.vn 

Tỉnh Quảng Trị 

24 Trồng rừng kinh 

tế theo tiêu chuẩn 

Phát triển lâm nghiệp bền 

vững, tạo ra vùng nguyên 

Các huyện thị 

trong tỉnh 

50.000 ha 1 triệu USD/1 ha FDI và nhà 

đầu tư trong 

Sở NN&PTNT 

Quảng trị 

mailto:sonongnghiepptnt@thanhhoa.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

FSC liệu tập trung chất lượng cao, 

góp phần nâng cao giá trị và 

chất lượng nghề rừng, tạo 

thêm việc làm cho nông dân, 

giải quyết được vấn đề xã 

hội từ đó góp phần bảo vệ 

môi trường sinh thái 

nước 270 Hùng 

Vương, Đông 

Hà, tỉnh Quảng 

Trị 

ĐT: +84-233 

3852573  

Fax: +84-233 

3855013     

Email:vanphon

gsnnptntqt@qu

angtri.gov.vn 

Tỉnh Quảng Nam 

25 Dự án trồng và 

chế biến các loại 

cây dược liệu ở 

các huyện miền 

núi phía tây của 

tỉnh 

Đầu tư trồng và chế biến các 

loại cây dược liệu của địa 

phương như Đảng Sâm; Ba 

Kích Tím, Sa Nhân,… 

Các huyện: 

Đông Giang; 

Nam Giang; 

Tây Giang; 

Phước Sơn; 

Bắc Trà My 

1.000 ha 1.500 tỷ VNĐ FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

Sở KH&ĐT 

Quảng Nam 

02 Trần Phú, 

Phường Tân 

Thạnh, Tam 

Kỳ, tỉnh Quảng 

Nam 

ĐT: +84-235 

3810394 

Email:dpiqnam

@gmail.com 

Tỉnh Bình Định 

26 Dự án chuỗi cung 

ứng nguyên liệu 

giấy, gỗ 

Phát triển vùng nguyên liệu 

theo hướng tập trung, thâm 

canh, gắn hiệu quả kinh tế 

với phát triển bền vững, đảm 

bảo cung cấp đủ nguồn 

nguyên liệu cho các nhà máy 

Cả tỉnh  4.348.000 USD 

(100 tỷ VNĐ) 

FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

Sở NN&PTNT 

Bình Định 

Số 77 đường 

Lê Hồng 

Phong, Quy 

Nhơn, tỉnh 

mailto:vanphongsnnptntqt@quangtri.gov.vn
mailto:vanphongsnnptntqt@quangtri.gov.vn
mailto:vanphongsnnptntqt@quangtri.gov.vn
https://www.google.com/search?q=s%E1%BB%9F+k%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+%26+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+qu%E1%BA%A3ng+nam+%C4%91i%E1%BB%87n+tho%E1%BA%A1i&ludocid=14275963310299939518&sa=X&ved=2ahUKEwiLyY2hnLnlAhXZMt4KHShpBuIQ6BMwFHoECAwQBg
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

chế biến dăm gỗ được quy 

hoạch hoạt động ổn định, có 

hiệu quả 

Bình Định 

ĐT: +84-256 

3812332 

Fax: +84-256 

3827777 

Email:vanphon

g@snnptnt.bin

hdinh.gov.vn 

 

Tỉnh Bình Thuận 

27 Cơ sở trồng và 

chế biến dược 

liệu 

Chuyên đổi cơ cấu cây trồng 

trên địa bàn huyện, cung cấp 

sản phẩm dược liệu phục vụ 

nhu cầu con người 

Tân Hà, Hàm 

Tân 

30 ha 10 tỷ VNĐ FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

UBND tỉnh 

Bình Thuận 

04 Hải Thượng 

Lãn Ông, 

phường Phú 

Trinh, TP. 

Phan Thiết, 

Tỉnh Bình 

Thuận 

ĐT: +84-252  

3831380 

Fax: +84-252 

3822919 

Email:congttdt

@binhthuan.go

v.vn 

 

 

 

CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN 

mailto:vanphong@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:congttdt@binhthuan.gov.vn
mailto:congttdt@binhthuan.gov.vn
mailto:congttdt@binhthuan.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

Tỉnh Kon Tum 

28 Dự án trồng rừng 

nguyên liệu sản 

xuất gắn với chế 

biến 

Đầu tư phát triển vùng 

nguyên liệu rừng trồng; xây 

dựng nhà máy sản xuất các 

loại ván, gỗ công nghệ cao 

Các huyện: 

Kon Rẫy; 

Ngọc Hồi; Đăk 

Glei; Sa Thầy 

5.000 ha 500 tỷ VNĐ 100% FDI 

hoặc FDI và 

Nhà đầu tư 

trong nước 

Trung tâm xúc 

tiến đầu tư, 

Kon Tum 

12 Nguyễn Viết 

Xuân, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon 

Tum 

ĐT: +84-260 

3910260 

Fax: + 84-260 

3913436 

Email: 

ipckontum@g

mail.com 

Tỉnh Gia Lai 

29 Dự án  trồng cây 

dược liệu dưới 

tán rừng 

Trồng và bảo vệ rừng, chống 

xói mòn đất rừng 

Các xã: Ia 

Broãi, Ia Tul; 

Chư Mố; Ia 

Kdăm, Kim 

Tân; Chư 

Răng; Pờ Tó, 

Ia Mrơn thuộc 

huyện Ia Pa 

500 ha 21.739.130 USD 

(500 tỷ VNĐ) 

FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

Trung tâm xúc 

tiến đầu tư, Sở 

Kế hoạch và 

Đầu tư Gia Lai 

2 Hoàng Hoa 

Thám, phường 

Sơn Tây, TP 

Pleiku, tỉnh 

Gia Lai 

ĐT: +84-269 

3512268 

Email:ttxtdt.sk

hdt@gialai.gov

.vn 

mailto:ipckontum@gmail.com
mailto:ipckontum@gmail.com
mailto:ttxtdt.skhdt@gialai.gov.vn
mailto:ttxtdt.skhdt@gialai.gov.vn
mailto:ttxtdt.skhdt@gialai.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

 

IV. THỦY SẢN 

 

       

CÁC TỈNH TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC        

Tỉnh Điện Biên        

1 Chuỗi liên kết 

giá trị nuôi cá 

lồng tại khu vực 

lòng hồ sông Đà 

Giảm nghèo bền vững, tăng 

thu nhập cho người dân 

Các xã: Tủa 

Thàng; Huổi 

Só; Sín Chải 

thuộc huyện 

Tủa Chùa 

Toàn bộ 

vùng lòng 

hồ sông Đà  

của các xã: 

Tủa Thàng; 

Huổi Só; Sín 

Chải 

129.313 USD (3 

tỷ VNĐ) 

100% FDI UBND huyện 

Tủa Chùa 

Tổ dân phố 

Thắng Lợi II, 

Thị trấn Tủa 

Chùa, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên 

ĐT: +84-215  

3845165 

Fax: +84-215  

3845163 

Email: ubndhtc

@gmail.com 

Tỉnh Sơn La 

2 Dự án nuôi và 

chế biến cá Tầm 

trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

Khai thác tiềm năng, thế 

mạnh sẵn có, tận dụng tối đa 

nguồn lực, phát huy điều 

kiện thuận lợi để góp phần 

thúc đẩy kinh tế-xã hội. 

Các huyện: 

Thuận Châu; 

Quỳnh Nhai; 

Mường La 

100 ha 50 triệu USD 

1.165 tỷ VNĐ 

100% FDI 

hoặc FDI và 

nhà đầu tư 

trong nước 

Sở NN&PTNT 

tỉnh Sơn La 

Số 182 đường 

Nguyễn Lương 

Bằng, TP Sơn 

La 

ĐT: +84-212 

3852133 

mailto:ubndhtc@gmail.com
mailto:ubndhtc@gmail.com
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

Fax: +84-212 

3856803 

Email:sonn@s

onla.gov.vn 

CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG        

TP. Hải Phòng        

3 Xây dựng cảng 

cá động lực 

- Kết cấu hạ tầng đồng bộ, 

hiện đại đáp ứng yêu cầu cho 

800-1.000 phương tiện tầu 

công suất lớn khai thác biển 

xa, gắn kết hệ thống dịch vụ 

hoàn chỉnh từ cung cấp 

nguyên liệu, thu mua chế 

biến cung cấp nội địa và xuất 

khẩu ra thị thị trường thế 

giới; 

- Tích hợp công nghệ cao 

trong dự báo ngư trường, 

điều hành hoạt động, đào tạo 

chuyền giao công nghệ mới; 

- Gắn tham quan du lịch 

Xã Lập Lễ, 

huyện Thuỷ 

Nguyên 

100 ha   UBND huyện 

Thủy Nguyên 

5 Đà Nẵng, TT. 

Núi Đèo, huyện 

Thủy Nguyên, 

TP Hải Phòng 

Tỉnh Vĩnh Phúc 

4 Dự án sản xuất 

giống thuỷ sản 

chất lượng cao 

Tạo giống thuỷ sản nước 

ngọt có chất lượng, sinh 

trưởng nhanh, năng suất cao, 

có khả năng đề kháng tốt với 

dịch bệnh và môi trường bất 

lợi, phục vụ nhu cầu về 

giống trong và ngoài tỉnh 

Huyện Vĩnh 

Tường 

10 ha 434.254 USD 

(10 tỷ VNĐ) 

FDI và Nhà 

đầu tư trong 

nước 

Chi Cục thuỷ 

sản Vỉnh Phúc 

Đường Trần 

Đại Nghĩa, 

phường Đồng 

Tâm, TP Vĩnh 

Phúc, tỉnh Vĩnh 

Phúc 
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

Tỉnh Nam Định        

5 Dự án xây dựng 

Trung tâm chuẩn 

đoán thú y thuỷ 

sản tại Nam Định 

Cảnh báo sớm tình hình dịch 

bệnh, diễn biến môi trường 

vùng nuôi cho 3 huyện ven 

biển 

Huyện Hải 

Hậu 

1,5 ha 2-3 triệu USD 100% FDI 

hoặc Liên 

doanh 

Sở NN&PTNT 

Nam Định 

Số 7 Trần Nhật 

Duật, TP Nam 

Định, tỉnh Nam 

Định 

ĐT: +84-228 

3648202 

Fax: +84-228 

3631435 

Email:snnptnt

@namdinh.chi

nhphu.vn 

CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG 

Tỉnh Quảng Trị 

6 Dự án sản xuất 

giống thuỷ sản 

 Toàn tỉnh Tuỳ theo 

nhu cầu của 

thị trường 

6 triệu USD FDI và Nhà 

đầu tư trong 

nước 

Sở NN&PTNT 

Quảng trị 

270 Hùng 

Vương, Đông 

Hà, tỉnh Quảng 

Trị 

ĐT: +84-233 

3852573  

Fax: +84-233 

3855013     

Email:vanphon

gsnnptntqt@qu

angtri.gov.vn 

 

mailto:snnptnt@namdinh.chinhphu.vn
mailto:snnptnt@namdinh.chinhphu.vn
mailto:snnptnt@namdinh.chinhphu.vn
mailto:vanphongsnnptntqt@quangtri.gov.vn
mailto:vanphongsnnptntqt@quangtri.gov.vn
mailto:vanphongsnnptntqt@quangtri.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

Tỉnh Bình Định 

7 Dự đầu tư chuỗi 

khai thác, bảo 

quản và chế biến 

xuất khẩu cá ngừ 

đại dương 

Nâng cao giá trị sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm cá ngừ đại 

dương 

Huyện Hoài 

Nhơn 

 4,348 USD 

(1.000 tỷ VNĐ) 

100% FDI 

hoặc FDI và 

nhà đầu tư 

trong nước 

Sở NN&PTNT 

Bình Định 

Số 77 đường 

Lê Hồng 

Phong, Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

ĐT: +84-256 

3812332 

Fax: +84-256 

3827777   

Email:vanphon

g@snnptnt.bin

hdinh.gov.vn 

8 Dự án nâng cấp 

các cơ sở đóng 

mới tàu thuyền 

bằng vật liệu mới 

(sắt, composit…) 

có công suất từ 

400 cv trở lên 

Nhằm hiện đại hoá nghề cá 

theo Quyết định 1690/QĐ-

TTg ngày 16/9/2010 của Thủ 

tướng Chính phủ 

Huyện Hoài 

Nhơn 

200 tầu 4,348 USD 

(1.000 tỷ VNĐ) 

100% FDI  

Tỉnh Ninh Thuận 

9 Dự án xây dựng 

khu nuôi cá biển 

và xây dựng nhà 

máy chế biến 

xuất khẩu 

Thúc đẩy nghề nuôi cá biển 

của tỉnh phát triển; tạo việc 

làm, tăng thu nhập ngân sách 

và kim ngạch xuất khẩu của 

tỉnh 

Xã Nhơn Hải 

thuộc huyện 

Ninh Hải 

300 ha 12.900.000 USD 

(300 tỷ VNĐ) 

100% FDI Sở NN&PTNT 

Ninh Thuận 

Số 134, đường 

21/8, TP Phan 

Rang-Tháp 

Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 

UBND xã 

Nhơn Hải, 

huyện Ninh 

Hải, tỉnh Ninh 

Thuận 

Tỉnh Bình Thuận 

mailto:vanphong@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@snnptnt.binhdinh.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

10 Khu neo đậu tầu 

thuyền tránh trú 

bão và bến cá Bà 

Đăng 

Đầu tư khu neo đậu tránh trú 

bão và hạ tầng bến cá Bà 

Đăng phục vụ phát triển kinh 

tế biển thị xã La Gi 

Các huyện: 

Tân Hải; Hàm 

Tân 

30 ha  FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

UBND tỉnh 

Bình Thuận 

04 Hải Thượng 

Lãn Ông, 

phường Phú 

Trinh, TP. 

Phan Thiết, 

Tỉnh Bình 

Thuận 

ĐT: +84-252  

3831380 

Fax: +84-252 

3822919 

Email:congttdt

@binhthuan.go

v.vn 

CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN 

Tỉnh Kon Tum 

11 Dự án đầu tư 

nuôi trồng thuỷ 

sản nước ngọt tập 

trung gắn với chế 

biến Đăk Hà 

Nuôi các loại cá nước ngọt 

tập trung kỹ thuật cao; xây 

dựng nhà máy chế biến thuỷ 

sản 

Huyện Đăk Hà 50 ha 100 tỷ VNĐ 100% FDI 

hoặc FDI và 

Nhà đầu tư 

trong nước 

 

Trung tâm xúc 

tiến đầu tư, 

tỉnh Kon Tum 

12 Nguyễn Viết 

Xuân, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon 

Tum 

ĐT: +84-260 

3910260 

Fax: + 84-260 

3913436 

Email:ipckontu

12 Dự án đầu tư 

nuôi trồng thuỷ 

sản nước ngọt tập 

trung gắn với chế 

biến Sa Thầy 

Nuôi các loại cá nước ngọt 

tập trung kỹ thuật cao; xây 

dựng nhà máy chế biến thuỷ 

sản 

Huyện Sa 

Thầy 

50 ha 100 tỷ VNĐ 

mailto:congttdt@binhthuan.gov.vn
mailto:congttdt@binhthuan.gov.vn
mailto:congttdt@binhthuan.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

m@gmail.com  

Tỉnh Đắc Lắk 

13 Dự án đầu tư 

nuôi cá tầm 

thương phẩm tại 

các hồ thuỷ lợi, 

thuỷ điện trên địa 

bàn tỉnh Đắc Lắk 

Cung cấp nguồn thực phẩm 

thuỷ sản phục vụ thị trường 

trong và ngoài nước 

Các hồ thuỷ 

lợi, thuỷ điện 

trên địa bàn 

tỉnh 

10 ha 4,3 triệu USD 

(100 tỷ VNĐ) 

100% FDI Chi Cục thuỷ 

sản Đắc Lắk 

Số 07 Nguyễn 

Tất Thành, TP 

Buôn Ma 

Thuật 

CÁC TỈNH ĐÔNG NAM BỘ 

TP HCM 

14 Đầu tư Trung 

tâm thuỷ sản 

thành phố tại 

huyện Cần Giờ 

Hình thành Trung tâm 

thương mại-dịch vụ hậu cần 

nghề cá thành phố với công 

nghệ tiên tiến của các nước 

trong khu vực, đảm bảo mục 

tiêu thực hiện chiến lược 

biển Việt Nam 

Huyện Cần 

Giờ 

- Xây dựng 

khu cảng-

chợ cá với 

quy mô 20 

ha dọc sông 

Soài Rạp; 

- Xây dựng 

khu nhà máy 

chế biến 

thuỷ sản, 

kho và cơ sở 

dịch vụ hậu 

cần nghề cá 

với quy mô 

80 ha 

55 triệu USD 

(1.200 tỷ VNĐ) 

PPP Sở NN&PTNT 

TP HCM 

176 Hai Bà 

Trưng, phường 

Đakao, quận 1, 

TP HCM 

ĐT: +84-28 

38297614 or 

38297611 

Fax: +84-28 

38294764 

Email:snn@tp

hcm.gov.vn 

 

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

15 Xây dựng mô 

hình nuôi cá biển 

quy mô công 

Chuyển đổi mô hình nuôi cá 

biển từ phương pháp truyền 

thống sang ứng dụng công 

Huyện Côn 

Đảo Đức 

5 ha 5 tỷ VNĐ FDI và Nhà 

đầu tư trong 

nước 

Sở NN&PTNT 

Bà Rịa-Vũng 

Tàu 

mailto:snn@tphcm.gov.vn
mailto:snn@tphcm.gov.vn


 97 

TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

nghiệp sử dụng 

lồng nhựa HDPE 

ở vùng biển tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu 

nghệ cao nhằm gia tăng năng 

suất và giảm thiểu tác đông 

môi trường 

 ĐT: +84-254 

3829891   

Fax: +84-254 

3731193 

Email:snnptnt

@baria-

vungtau.gov.vn 

16 Xây dựng mô 

hình nuôi tôm thẻ 

chân trắng siêu 

thâm canh trong 

hệ thống tuần 

hoàn nước 

Chuyển đổi mô hình nuôi 

tôm thẻ chân trắng từ 

phương pháp truyền thống 

sang ứng dụng công nghệ 

cao nhằm gia tăng năng suất 

và giảm thiểu tác đông môi 

trường 

Huyện Xuyên 

Mộc 

2 ha 4 tỷ VNĐ 

17 Nuôi hàu bằng 

lồng treo 

Gia tăng năng suất Xã Long Sơn, 

TP Vũng Tàu 

4 ha 1 tỷ VNĐ 

18 Chuỗi liên kết 

khai thác-thu 

mua-chế biến-

bảo quản sản 

phẩm sau khai 

thác 

Sản phẩm khai thác đưa ra 

thị trường đạt chất lượng 

Tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu  

 300 tỷ 

CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

Tỉnh An Giang 

19 Làng bè nuôi 

trồng thuỷ sản 

kết hợp du lịch 

sinh thái Cù Lao 

Giếng 

- Việc hình thành và phát 

triển làng bè nuôi trồng thuỷ 

sản kết hợp du lịch sinh thái 

là một trong những chiến 

lược nhằm phát huy thế 

mạnh làng bè của địa 

phương, đặc biệt phát triển 

các đối tượng nuôi có giá trị 

kinh tế cao ngoài Rô Phi; 

Ba xã Cù Lao 

Giếng: Tân 

Mỹ (450 bè); 

Mỹ Hiệp (220 

bè); Bình 

Phước Xuân 

(100 bè) (các 

xã này nằm 

trong vùng quy 

100 ha 2.000 tỷ VNĐ 100% FDI 

hoặc FDI và 

Nhà đầu tư 

trong nước 

Sở NN&PTNT 

tỉnh An Giang 

Số 7 Lê Triệu 

Kiết, phường 

Mỹ Bình, TP 

Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 

ĐT: + 84-296 

3852164 
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

Điêu Hồng như: cá Hô; cá 

Xác; các Mè Hôi; cá BaSa; 

cá Chép Giòn; cá Trà Nóc…; 

- Đầu tư xây dựng mới làng 

bè thuỷ sản kết hợp khu vui 

chơi giải trí hấp dẫn cùng 

khu nghỉ dưỡng Bungalow 

cao cấp, hệ thống khu nhà 

hang nổi,… thông qua đó 

góp phần đa dạng hoá các 

loại hình du lịch sinh thái, 

tạo điều kiện thu hút du lịch 

đến tham quan du lịch tại An 

Giang. Bên cạnh đó là phát 

triển nuôi trồng thuỷ sản với 

quy mô lớn  

hoạch nuôi 

thuỷ sản trên 

các tuyến song 

đến năm 2020 

và định hướng 

đến năm 2025 

theo Quyết 

định số 

2282/QĐ-

UBND ngày 

28/7/2017 của 

UBND tỉnh An 

Giang  

Fax: + 84-296 

3856705 

Email:sonnptnt

@angiang.gov.

vn 

 

20 Sản xuất giống 

cá tra ba cấp chất 

lượng cao trên 

địa bàn TP Long 

Xuyên 

Sản xuất giống cá tra ba cấp 

chất lượng cao (theo Đề án 

liên kết sản xuất giống cá tra 

ba cấp chất lượng cao vùng 

ĐBSCL đã được Bộ 

NN&PTNT phê duyệt tại 

Quyết định số 987/QĐ-

BNN-TCTS ngày 20/3/2018 

và Thông báo số 49/TB-

VPUBND ngày 02/2/2018 

của Văn phòng UBND tỉnh 

về đồng ý chủ trương cho 

Long Xuyên xây dựng vùng 

nông nghiệp ứng dụng công 

Phường Mỹ 

Thới, TP Long 

Xuyên 

100 ha 600 tỷ VNĐ 100% FDI 

hoặc FDI và 

nhà đầu tư 

trong nước 

UBND TP 

Long Xuyên 

Số 99 đường 

Nguyễn Thái 

Học nối dài, 

phường Mỹ 

Hoà, TP Long 

Xuyên, tỉnh An 

Giang 

ĐT: +84-296 

3841310 

Email:longxuy

en@angiang.g

ov.vn 

mailto:sonnptnt@angiang.gov.vn
mailto:sonnptnt@angiang.gov.vn
mailto:sonnptnt@angiang.gov.vn
mailto:longxuyen@angiang.gov.vn
mailto:longxuyen@angiang.gov.vn
mailto:longxuyen@angiang.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

nghệ cao để sản xuất giống 

cá tra 3 cấp) 

 

21 Sản xuất cá tra 

thương phẩm 

chất lượng cao 

trên địa bàn TP 

Long Xuyên 

Sản xuất cá tra thương phẩm 

chất lượng cao 

300 ha 1.800 tỷ VNĐ 

Tỉnh Kiên Giang 

22 Nuôi trồng thuỷ 

sản trên biển kết 

hợp du lịch 

Nâng cao đời sống của người 

dân ven biển đảo 

Các xã: Hòn 

Nghệ; Sơn Hải 

thuộc huyện 

Kiên Lương 

100 ha 300 tỷ VNĐ 100% FDI UBND huyện 

Kiên Lương 

Thị trấn Kiên 

Lương, huyện 

Kiên Lương, 

tỉnh Kiên 

Giang 

ĐT: +84-297 

3854955 

 

 

 

 

Tỉnh Hậu Giang 

23 Dự án nuôi thuỷ 

sản đặc sản nước 

ngọt chế biến 

xuất khẩu 

Xây dựng dự án nuôi thuỷ 

sản nước ngọt chế biến xuất 

khẩu khép kín theo hướng 

công nghiệp trên cơ sở áp 

dụng những kết quả nghiên 

cứu khoa học công nghệ tiên 

tiến trong nghề nuôi trồng, 

chế biến phục vụ nhu cầu 

Thị xã Ngã 

Bảy, huyện 

Châu Thành 

300 ha cá da 

trơn; 300 ha 

cá rô phi; 

300 ha thuỷ 

sản khác 

22 triệu USD 

(506 tỷ VNĐ) 

100% FDI 

hoặc FDI và 

nhà đầu tư 

trong nước 

Sở NN&PTNT 

tỉnh Hậu Giang 

Số 5 đường Xô 

Viết Nghệ 

Tĩnh, phường 

5, TP Vị 

Thành, tỉnh 

Hậu Giang 
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

tiêu dung nội địa và xuất 

khẩu 

ĐT: +84-293 

3877977 

Fax: +84 293 

3878938 

Email:vanthus

onongnghiep@

gmail.com 

 

Tỉnh Sóc Trăng 

24 Sản xuất tôm 

giống chất lượng 

cao 

Sản xuất tôm giống chất 

lượng cao 

Phường Vĩnh 

Phước, thị xã 

Vĩnh Châu 

10 ha 0,87 triệu USD 

(20 tỷ VNĐ) 

FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

 

UBND thị xã 

Vĩnh Châu 

ĐT935, thị trấn 

Vinh Châu, 

huyện Vĩnh 

Châu, tỉnh Sóc 

Trăng 

ĐT: +84-299 

3861057 

 

25 Sản xuất tôm 

giống chất lượng 

cao 

Sản xuất tôm giống chất 

lượng cao 

Xã Vĩnh Hải, 

thị xã Vĩnh 

Châu 

50 ha 4,4 triệu USD 

(100 tỷ VNĐ) 

Tỉnh Cà Mau 

26 Vùng nuôi tôm 

sinh thái xã Đất 

Mũi theo Quyết 

định số 05 

 

 

 

 

Phát triển nuôi tôm sinh thái 

Xã Đất Mũi, 

huyện Ngọc 

Hiền 

1.030 ha  

 

 

 

Nhà đầu tư đề 

xuất 

 

 

FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

 

 

 

UBND huyện 

Ngọc Hiền 27 Vùng nuôi tôm 

sinh thái xã Tam 

Giang Tây theo 

Quyết định số 05 

Xã Tam Giang 

Tây, huyện 

Ngọc Hiền 

8.500 ha 

28 Vùng nuôi tôm 

sinh thái xã Tân 

Xã Tân Ân 

Tây, huyện 

1.000 ha 

mailto:vanthusonongnghiep@gmail.com
mailto:vanthusonongnghiep@gmail.com
mailto:vanthusonongnghiep@gmail.com
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

Ân Tây theo 

Quyết định số 05 

Ngọc Hiền 

 

V. BẢO QUẢN VÀ QUẢN CHẾ BIẾN  

 

CÁC TỈNH TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC 

Tỉnh Cao Bằng 

1 Dự án xây dựng 

nhà máy chế biến 

thịt gia súc, gia 

cầm 

Chế biến sản phẩm chăn nuôi 

gắn với chuỗi cửa hàng cung 

cấp thực phẩm an toàn 

Huyện Hoà 

An, TP Cao 

Bằng 

0,5 ha (công 

suất 10-12 

tấn thịt gia 

súc, gia 

cầm/ngày) 

5 triệu USD (115 

tỷ VNĐ) 

10% FDI UBND huyện 

Hoà An 

Tỉnh Lạng Sơn 

2 Nhà máy chế 

biến cây thạch 

đen 

Chế biến thạch đen Huyện Tràng 

Định 

02 ha 50 triệu USD FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

Trung tâm xúc 

tiến đầu tư, Sở 

KH và ĐT 

Lạng Sơn 

3 Dự án đầu tư nhà 

máy sản xuất tinh 

dầu hồi, quế 

Chế biến tinh dầu hồi, quế 

theo công nghệ hiện đại 

Xã Hoàng Văn 

Thụ, huyện 

Bình Gia 

2 ha 15 triệu USD 100% FDI UBND huyện 

Bình Gia 

Tỉnh Lào Cai 

4 Dự án xây dựng 

nhà máy chế biến  

rau, quả trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai 

Góp phần phát triển sản xuất 

nông nghiệp bền vững, tạo 

mối liên kết chặt chẽ giữa 

doanh nghiệp và người dân 

trong sản xuất, thu mua, chế 

biến và tiêu thụ sản phẩm. 

Đồng thời, tăng giá trị sản 

TP Lào Cai 5ha (xây 

dựng dây 

chuyền sản 

xuất rau, quả 

đông lạnh; 

dây chuyền 

sản xuất 

250 tỷ VNĐ FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

Sở NN&PTNT 

Lào Cai 

Trụ sở khối 8, 

phường Nam 

Cường, TP Lào 

Cai 

ĐT:+84-214 
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

phẩm, tạo việc làm và thu 

nhập ổn định cho một lượng 

lớn lao động tại địa phương 

nước quả cô 

đặc; dây 

chuyền đồ 

hộp. Công 

suất trên 

10.000 tấn 

thành 

phẩm/dây 

chuyền/năm 

3820062; 

Fax:+84-214 

3820080 

Email:vanphon

g-

snnptnt@laocai

.gov.vn 

 

Tỉnh Bắc Kạn 

5 Dự án bảo quản, 

sơ chế, chế biến 

rau, quả 

Đầu tư xây dựng dây chuyền 

hiện đại đồng bộ để bảo 

quản, sơ chế, chế biến rau 

quả với chất lượng sản phẩm 

cao 

Huyện Bạch, 

TP Bắc Kạn 

10.000-

15.000 

tấn/năm 

217.476-652.429 

USD (5-15 tỷ 

VNĐ) 

100% FDI 

hoặc FDI và 

nhà đầu tư 

trong nước 

 

UBND tỉnh 

Bắc Kạn 

Tổ 1A, phường 

Phùng Chí 

Kiên, TP Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc 

Kạn 

ĐT: +84-209 

3870425 

Fax: +84-209 

3871751 

Email:vpubnd

@backan.gov.vn 

Wesite: 

https://www.ba

ckan.gov.vn 

 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư Bắc 

Kạn 

6 Dự án chế biến 

miến dong 

Đầu tư xây dựng dây chuyền 

đồng bộ, khép kín để chế 

biến miến rong, đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm và 

bảo vệ môi trường 

Các huyện: Ba 

Bể; Na Rì 

≥1.000 tấn 

miến/năm 

217.476 USD (5 

tỷ VNĐ)  

7 Dự án nhà máy 

chế biến gỗ và 

các sản phẩm từ 

gỗ (MDF, viên 

gỗ nén, sản phẩm 

đồ gỗ cao cấp…) 

Sản xuất đồ gỗ, nguyên liệu 

gỗ có giá trị cao 

 

Các huyện: 

Pắc Nặm; Ba 

Bể; Ngân Sơn; 

Na Rì 

50.000-

120.000 m3 

sản 

phẩm/năm 

13.048.584-

43.495.281 USD 

(300-1.000 tỷ 

VNĐ)  

8 Dự án nhà máy 

sản xuất ván xẻ, 

ván thanh, ván 

bóc 

Các huyện: 

Pắc Nặm; Ba 

Bể; Ngân Sơn 

3.000 m3 sản 

phẩm/năm 

8.699.056 USD 

(200 tỷ VNĐ)  

mailto:vpubnd@backan.gov.vn
mailto:vpubnd@backan.gov.vn
https://www.backan.gov.vn/
https://www.backan.gov.vn/
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

9 Dự án đầu tư xây 

dựng nhà máy 

sản xuất ván ép, 

ván ghép thanh 

Huyện Chợ 

Đồn 

50.000 m3 

sản 

phẩm/năm 

4.349.528 USD 

(100 tỷ VNĐ)  

Tổ 4, phường 

Đức Xuân, TP 

Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn 

ĐT: +84-209 

3873795 

Fax: +84-209 

3871287 

Email:sokhdt@

backan.gov.vn 

Wesite: 

https://sokhdt.b

ackan.gov.vn 

Sở NN&PTNT 

Bắc Kạn 

Tổ 4, phường 

Đức Xuân, TP 

Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn 

ĐT: +84-209 

3871336 

Fax: +84-209 

3870525 

Email:sonnptnt

@backan.gov.vn 

Wesite:https://s

onnptnt.backan

.gov.vn 

Tỉnh Tuyên Quang 

10 Xây nhà máy chế Tiêu thụ sản phẩm cho vùng Huyện Hàm 5.000- 5 triệu USD (116  Sở NN&PTNT 

mailto:sokhdt@backan.gov.vn
mailto:sokhdt@backan.gov.vn
https://sokhdt.backan.gov.vn/
https://sokhdt.backan.gov.vn/
mailto:sonnptnt@backan.gov.vn
mailto:sonnptnt@backan.gov.vn
https://sonnptnt.backan.gov.vn/
https://sonnptnt.backan.gov.vn/
https://sonnptnt.backan.gov.vn/


 104 

TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

biến trái cây tỉnh 

Tuyên Quang 

sản xuất cam hàng hóa tỉnh 

Tuyên Quang 

Yên 10.000 tấn 

sản 

phẩm/năm 

tỷ VNĐ)   

 

FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

 

Tuyên Quang 

Đường Nguyễn 

Văn Cừ, 

phường Minh 

Xuân, thị xã 

Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

ĐT: +84-207 

3822637 

Fax : +84-207 

3822704 

Email:nongngh

iepptnt@tuyen

quang.gov.vn 

11 Xây dựng cơ sở 

sản xuất dầu thực 

vật tỉnh Tuyên 

Quang 

Cơ sở chế biến dầu thực vật 

tại địa phương sẽ đảm bảo ổn 

định đầu ra cho cây lạc, đậu 

tương, nâng cao giá trị sản 

phẩm, sức cạnh tranh, tạo 

công ăn việc làm, nâng cao 

thu nhập cho người dân 

Tỉnh Tuyên 

Quang 

Chế biến 

dầu thực vật 

và các sản 

phẩm khác 

cho gần 

4.000 ha 

diện tích cây 

lạc và đậu 

tương 

73.278 USD (1,7 

tỷ VNĐ  

Tỉnh Yên Bái 

12 Dự án đầu tư xây 

dựng nhà máy 

chế biến, sản 

xuất nước ép hoa 

quả 

Xây dựng nhà máy chế biến 

hiện đại liên kết từ khâu sản 

xuất đến chế biến, phân phối 

các sản phẩm đạt tiêu chuẩn 

trong nước và quốc tế 

Xã Thượng 

Bằng, huyện 

Văn Chấn 

Dự kiến 30 

ha 

8,5 triệu USD 

(195 tỷ VNĐ)  

100% FDI UBND huyện 

Văn Chấn  

Quốc lộ L32, 

Sơn Thịnh, 

huyện Văn 

Chấn, tỉnh Yên 

Bái 

13 Dự án chế biến 

cam 

Sản xuất và tiêu thụ nước 

cam, các sản phẩm từ quả 

cam. Công suất ép lấy nước 

3-5 tấn/giờ 

Thị trấn Yên 

Thế, huyện 

Lục Yên 

Diện tích 

xây dựng 

nhà máy dự 

kiến 3 ha 

3,5 triệu USD 

(80 tỷ VNĐ)  

UBND huyện 

Lục Yên  

Tổ Dân Phố 7, 

thị trấn Yên 

Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh  Yên 

Bái 
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

14 Dự án chế biến 

quả sơn trà 

Chế biến nước ép, rượu 

vang,…  

Huyện Mù 

Cang Chải 

Diện tích dự 

kiến 5 ha 

(Công suất 

dự kiến 

5.000 tấn 

quả/năm) 

3,5 triệu USD 

(80 tỷ VNĐ) 

UBND huyện 

Mù Cang Chải 

Tổ 4 QL32, thị 

trấn Mà Căng 

Chải, huyện 

Mù Cang Chải, 

tỉnh Yên Bái 

ĐT: +84-216 

3878559 

15 Dự án đầu tư nhà 

máy sản xuất, 

chế biến ván, đồ 

gỗ gia dụng cao 

cấp 

Sản xuất sản phẩm gỗ từ 

100.000-150.000 m3/năm 

Cụm Công 

nghiệp Y Can, 

huyện Trấn 

Yên 

05-10 ha 4,4 triệu USD 

(100 tỷ VNĐ)  

UBND huyện 

Trấn Yên 

Tỉnh Lộ 151, 

thị trấn Cổ 

Phúc, huyện 

Trấn Yên, tỉnh 

Yên Bái 

ĐT: +84-216 

3825119 

16 Dự án chế biến 

các sản phẩm từ 

quế 

Sản xuất, chế biến, tiêu thụ 

dầu quế; chế biến sản phẩm 

từ gỗ quế.  

Xã Trúc Lâu 

thuộc huyện 

Lục Yên 

Diện tích 

xây dựng 

nhà máy dự 

kiến 1,5 ha (  

Công suất 

tinh dầu quế 

120 tấn tinh 

dầu quế/năm; 

Công suất 

sản phẩm từ 

gỗ quế 

50.000-

4,4 triệu USD 

(100 tỷ VNĐ)  

UBND huyện 

Lục Yên  

Tổ Dân Phố 7, 

thị trấn Yên 

Thế, huyện Lục 

Yên, tỉnh  Yên 

Bái 



 106 

TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

60.000 

m3/năm 

17 Dự án đầu tư chế 

biến thịt gia súc, 

gia cầm 

Chế biến gia súc gia cầm để 

tăng giá trị gia tăng của sản 

phẩm và đảm bảo an toàn 

thực phẩm. 

 

Thôn 3, xã 

Phúc Lộc, TP 

Yên Bái 

Diện tích 

xây dựng 

nhà máy dự 

kiến 1 ha 

(Công suất 

15.000 tấn 

thịt hơi) 

0,44 triệu USD 

(10 tỷ VNĐ  

UBND tỉnh 

Yên Bái 

1227 Yên Ninh, 

phường Đồng 

Tâm, TP Yên 

Bái, tỉnh Yên 

Bái 

ĐT: + 84- 216  

3852 808 

18 Dự án đầu tư xây 

dựng nhà máy 

chế biến thủy sản 

Chế biến thủy sản để tăng 

giá trị gia tăng của sản phẩm 

và đảm bảo an toàn thực 

phẩm 

 

Cụm công 

nghiệp Thịnh 

Hưng thuộc 

huyện Yên 

Bình 

Dự kiến 20 

ha (2.000 

lồng cá; sản 

lượng 9.000 

tấn/năm) 

6,5 triệu USD 

(150 tỷ VNĐ)  

UBND huyện 

Yên Bình 

Tỉnh Thái Nguyên 

19 Chế biến và xuất 

khẩu chè, sản 

xuất sản phẩm 

dưỡng da từ chè 

Nâng cao thu nhập cho người 

sản xuất chè 

Xã Phú Đô, 

huyện Phú 

Lương 

1 ha 10 tỷ VNĐ 100% FDI UBND huyện 

Phú Lương 

Tỉnh Phú Thọ 

20 Xây dựng nhà 

máy sản xuất đồ 

uống đóng chai, 

đồ ăn, thực phẩm 

chức năng chiết 

xuất từ chè, cây 

ăn quả 

Tận dụng nguồn nguyên liệu 

chè của địa phương, xây 

dựng nhà máy chế biến đồ 

uống phục vụ nhu cầu tiêu 

dùng trong nước và xuất 

khẩu 

Các huyện: 

Thanh Sơn; 

Đoan Hùng; 

Thanh Ba 

Công suất 

500 lít/ngày 

10 triệu USD 

(230 tỷ VNĐ)  

FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

 

Sở Kế hoạch 

và ĐT Phú Thọ  

Nguyễn Tất 

Thành, phường 

Tân Dân, TP 

Việt Trì, tỉnh 

Phú 

ĐT: +84-210 21 Nhà máy chế Xây dựng nhà máy chế biến Các huyện: Công suất 30 triệu USD FDI và nhà 
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

biến thực phẩm sản phẩm thịt gia súc, gia 

cầm phục vụ nhu cầu tiêu 

dùng trong nước và xuất 

khẩu. 

Thanh Ba;  

Đoan Hùng;   

Hạ Hòa; thị xã 

Phú Thọ 

125 tấn/ngày (690 tỷ VNĐ)  đầu tư trong 

nước 

 

3846581  

Fax: + 84-210 

3840955 

Email:sokhdt@

phutho.gov.vn 

Website: http://

dpi.phutho.gov.

vn 

 

Sở NN&PTNT 

Phú Thọ 

 Số 1518 

đường Hùng 

Vương, 

phường Gia 

Cẩm, TP Việt 

Trì, tỉnh Phú 

Thọ. 

ĐT: +84-210 

3846238 

Fax: +84- 210 

3847523 

Email:vanphon

gsnnpt@gmail.

com 

Tỉnh Bắc Giang 

22 Dự án đầu tư xây 

dựng nhà máy 

chế biến rau, quả 

xuất khẩu 

Chế biến vải thiều, dứa, ổi, 

nhãn và các loại hoa quả 

khác ra các sản phẩm (vải 

khô, đồ hộp, nước giải khát, 

Cụm công 

nghiệp Cầu 

Đất, huyện 

Lục Ngạn 

Nhà đầu tư 

đề xuất 

120 tỷ VNĐ  

 

 

 

Sở NN&PTNT 

Bắc Giang 

Tầng 7, tòa A, 

trụ sở liên cơ 

http://dpi.phutho.gov.vn/
http://dpi.phutho.gov.vn/
http://dpi.phutho.gov.vn/
mailto:vanphongsnnpt@gmail.com
mailto:vanphongsnnpt@gmail.com
mailto:vanphongsnnpt@gmail.com
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

rượu,…) phục vụ tiêu dùng 

trong nước và xuất khẩu 

 

100% FDI 

quan, Quảng 

trường 3/2, TP 

Bắc Giang 

ĐT: +84-204 

3854693 or 

3855704 

Fax: +84-204 

3855698 

Email:so_nnpt

nt_vt@bacgian

g.gov.vn 

23 Xây dựng cơ sở 

(nhà máy) giết 

mổ, chế biến gia 

súc, gia cầm 

Giết mổ, chế biến thực phẩm 

từ loại thịt gia súc, gia cầm 

ra các sản phẩm: thịt đông 

lạnh; thịt hộp; pate; xúc xích; 

thịt hun khói,… cung cấp 

cho thị trường tròng nước và 

xuất khẩu 

Các huyện: 

Lục Nam; Yên 

Thế; Tân Yên; 

Lạng Giang; 

TP Bắc Giang 

300 tỷ 

Tỉnh Lai Châu 

24 Dự án nhà máy 

chế biến các sản 

phẩm cao su từ 

mủ cao su tự 

nhiên 

Sử dụng mủ cao su tự nhiên 

được trồng tại Lai Châu để 

sản xuất các sản phẩm phục 

vụ cho công nghiệp và tiêu 

dùng trong nước và xuất 

khẩu 

Xã Mường So, 

huyện Phong 

Thổ 

Công suất 

nhà máy dự 

kiến khoảng 

15.000 tấn 

mủ cao 

su/năm 

 100% FDI 

hoặc FDI và 

nhà đầu tư 

trong nước 

UBND huyện 

Phong Thổ 

Tỉnh Điện Biên 

25 Đầu tư cơ sở sấy 

lúa, ngô, khoai, 

sắn, đậu tương… 

Phát triển thành sản phẩm 

hàng hóa 

Các thị trấn 

Mường Báng;  

Mường Đun 

thuộc huyện 

Tủa Chùa 

3.000 tấn 

sản 

phẩm/năm 

215.522 USD (5 

tỷ VNĐ) 

100% FDI UBND huyện 

Tủa Chùa 

Tổ dân phố 

Thắng Lợi II, 

Thị trấn Tủa 

Chùa, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên 

ĐT: +84-215  

3845165 

Fax: +84-215  

mailto:so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn
mailto:so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn
mailto:so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

3845163 

Email: ubndhtc

@gmail.com 

26 Đầu tư nhà máy 

chế biến gạo gắn 

với phát triển 

vùng lúa chất 

lượng cao 

Tạo sản phẩm hàng hóa có 

chất lượng, góp phần phát 

triển kinh tế-xã hội, tăng thu 

nhập cho người dân 

Khu C2, xã 

Thanh Yên, 

huyện Điện 

Biên 

5.000 ha lúa 

khu vực 

cánh đồng 

Mường 

Thanh 

1.077.610 USD 

(25 tỷ VNĐ) 

100% FDI UBND huyện 

Điện Biên 

ĐT: +84-215 

3925369 

 

27 Đầu tư nhà máy 

sản xuất rượu Sa 

Kê Điện Biên 

gắn với phát triển 

vùng lúa gạo chất 

lượng 

Góp phần phát triển kinh tế-

xã hội, tăng thu nhập cho 

người dân 

Khu C2, xã 

Thanh Yên 

thuộc huyện 

Điện Biên và 

các xã vùng 

lòng chảo 

1.000 ha lúa 

khu vực 

cánh đồng 

Mường 

Thanh 

4.310.400 USD 

(100 tỷ VNĐ) 

FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

28 Đầu tư nhà máy 

chế biến thịt gia 

súc, gia cầm gắn 

với chuỗi cửa 

hang cung cấp 

thực phẩm an 

toàn các tỉnh phía 

Bắc 

Tạo sản phẩm hàng hoá có 

chất lượng, góp phần phát 

triển kinh tế - xã hội, tăng 

thu nhập cho người dân 

Các xã: Thanh 

Xương; Thanh 

Hưng thuộc 

huyện Điện 

Biên 

5-10 tấn thịt 

gia súc, gia 

cầm/ngày 

646.566 USD 

(15 tỷ VNĐ) 

100% FDI 

Tỉnh Sơn La 

29 Dự án kho lạnh 

lưu trữ, bảo quản 

sản phẩm nông 

nghiệp chủ lực 

của tỉnh Sơn La 

Giảm tổn thất sau thu hoạch, 

ổn định chất lượng nguyên 

liệu sản phẩm. Điều hòa 

cung cầu, ổn định giá cả, 

tăng lợi nhuận cho nông dân. 

Lưu trữ và cung cấp nguyên 

liệu ổn định cho các cơ sở 

12 huyện của 

TP Sơn La 

120 ha 50 triệu USD 

(1.165 tỷ VNĐ) 

100% FDI 

hoặc FDI và 

nhà đầu tư 

trong nước 

Sở NN&PTNT 

Sơn La 

Số 182 đường 

Nguyễn Lương 

Bằng, TP Sơn 

La 

ĐT: +84-212 

mailto:ubndhtc@gmail.com
mailto:ubndhtc@gmail.com
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

chế biến 3852133 

Fax: +84-212 

3856803 

Email: 

sonn@sonla.go

v.vn 

 

30 Dự án Nhà máy 

chế biến sản 

phẩm từ quả 

Macadamia gắn 

với vùng nguyên 

liệu Macadamia 

Tạo vùng nguyên liệu tập 

trung kết hợp với chế biến 

các sản phẩm từ quả 

Macadamia 

Các huyện: 

Mộc Châu; 

Mai Sơn; 

Thuận Châu; 

Quỳnh Nhai và 

TP Sơn La  

 

10 ha 20 triệu USD 

(466 tỷ VNĐ) 

31 Dự án nhà máy 

chế biến thực 

phẩm đóng hộp 

Sản xuất chế biến sau thu 

hoạch các sản phẩm nông 

nghiệp phục vụ tiêu dùng 

trong nước và xuất khẩu. 

Khai thác hiệu quả nguồn 

nguyên liệu dồi dào sẵn có, 

góp phần tạo đầu vào ổn 

định cho các mặt hàng nông 

sản địa phương 

12 huyện của 

TP Sơn La 

30 50 triệu USD 

(1.165 tỷ VNĐ) 

CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 

Tỉnh Vĩnh Phúc 

32 Dự án đầu tư nhà 

máy sơ chế, chế 

biến hàng nông 

sản 

Chế biến, đóng gói gạo và 

nông sản khác 

Một số xã trên 

địa bàn huyện 

Vĩnh Tường 

5 ha 217.127 USD (5 

tỷ VNĐ)  

FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

UBND huyện 

Vĩnh Tường 

Khu 3, Vĩnh 

Tường, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

ĐT: +84-211 

3839132 

Tỉnh Hưng Yên 

33 Dự án đầu tư cơ 

sở bảo quản,  chế 

biến rau, quả an 

Nâng cao hiệu quả, giá trị gia 

tăng sản phẩm nông nghiệp 

của tỉnh 

Huyện Khoái 

Châu và TP 

Hưng Yên 

6 ha 4 triệu USD (92 

tỷ VNĐ)  

100% FDI 

hoặc FDI và 

nhà đầu tư 

Sở NN&PTNT 

Hưng Yên 

Số 1 đường 

mailto:sonn@sonla.gov.vn
mailto:sonn@sonla.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

toàn gắn với 

vùng sản xuất 

nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ 

cao, quy mô lớn 

trong nước 

hoặc PPP 

Nguyễn Lương 

Bằng, phường 

Hiến Nam, TP 

Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên 

ĐT: +84-221 

3863596 

Fax: +84 221 

3863596 

Email:sonnptnt

@hungyen.gov.

vn 

Tỉnh  Nam Định 

34 Xây dựng nhà 

máy chế biến 

nông sản xuất 

khẩu theo chuỗi 

sản xuất kinh 

doanh nông sản 

gắn với sản xuất 

của các HTX 

hoạt động theo 

luật HTX 2012 

Sản xuất nông sản quy mô 

hàng hóa theo liên kết chuỗi, 

nâng cao giá trị hàng hóa 

nông sản Nam Định đáp ứng 

yên cầu xuất 

 khẩu, nâng cao giá trị và thu 

nhập cho người dân, phát 

triển nông sản chất lượng cao 

Huyện Vụ Bản 15 ha 20 triệu USD 100% FDI 

hoặc Liên 

doanh 

Sở NN&PTNT 

Nam Định 

Số 7 Trần Nhật 

Duật, TP Nam 

Định, tỉnh Nam 

Định 

ĐT: +84-228 

3648202 

Fax: +84-228 

3631435 

Email:snnptnt

@namdinh.chi

nhphu.vn 

 

35 Dự án liên kết 

sản xuất, chế 

biến lợn sữa xuất 

khẩu 

Sản xuất, chế biến lợn sữa 

xuất khẩu nhằm phát huy lợi 

thế chăn nuôi lợn sữa của địa 

phương, góp phần giải quyết 

việc làm, đảm bảo an toàn vệ 

sinh thực phẩm, hạn chế ô 

nhiễm môi trường và dịch 

Các huyện: 

Xuân Trường; 

Trực Ninh; 

Hải Hậu; 

Nghĩa Hưng 

2.000-6.000 

tấn/năm 

10-15 triệu USD 

mailto:sonnptnt@hungyen.gov.vn
mailto:sonnptnt@hungyen.gov.vn
mailto:sonnptnt@hungyen.gov.vn
mailto:snnptnt@namdinh.chinhphu.vn
mailto:snnptnt@namdinh.chinhphu.vn
mailto:snnptnt@namdinh.chinhphu.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

bệnh 

36 Dự án xây dựng 

nhà máy chế biến 

ngao 

Chế biến ngao thương phẩm 

để phục vụ nhu cầu trong 

nước và xuất khẩu 

Huyện Giao 

Thủy 

50.000 

tấn/năm 

50 triệu USD 

37 Cải tạo, nâng cấp 

đồng muối xã 

Bạch Long để tạo 

lập liên kết chuỗi 

sản xuất muối 

sạch truyền thống 

chất lượng cao 

gắn với thị 

trường xuất khẩu 

Ổn định nghề muối để thu 

hút lao động diêm dân, nâng 

cao giá trị muối sạch chất 

lượng cao 

Huyện Giao 

Thủy 

60 ha 5 triệu USD   

Tỉnh Ninh Bình 

38 Xây dựng nhà 

máy chế biến 

thủy sản 

Đầu tư nhà máy chế biến 

thủy sản  

Thị trấn Ninh 

Bình, huyện 

Kim Sơn 

02-03 ha 

(công suất 

chế biến 

5.000 

tấn/năm) 

10 triệu USD 100% FDI 

hoặc FDI và 

nhà đầu tư 

trong nước 

UBND huyện 

Kim Sơn 

Phú Vinh, thị 

trấn Phát 

Diệm, huyện 

Kim Sơn, tỉnh 

Ninh Bình 

CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIÊN TRUNG 

Tỉnh Thanh Hóa 

39 Xây dựng nhà 

máy chế biến trái 

cây tươi xuất 

khẩu gắn với xây 

dựng vùng sản 

xuất cây ăn quả 

của tỉnh 

Kết nối vùng nguyên liệu trái 

cây xuất khẩu của tỉnh 

Các huyện: 

Thạch Thành; 

Hà Trung; Bỉm 

Sơn 

3.000 ha 25 triệu USD 

(550 tỷ VNĐ)  

100% FDI 

 

Sở NN&PTNT 

Thanh Hóa 

Số 49A Đại Lộ 

Lê Lợi, phường 

Tân Sơn, TP 

Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh 
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

40 Xây dựng nhà 

máy chế biến gạo 

xuất khẩu gắn 

với phát triển 

vùng lúa thâm 

canh năng suất 

chất lượng cao 

 

Xây dựng vùng nguyên liệu 

gạo đảm bảo tiêu dùng tại thị 

trường nội địa và xuất khẩu 

Các huyện: 

Yên Định; 

Thiệu Hóa; 

Thọ Xuân; 

Nông Cống 

30.000 ha 35 triệu USD (770 

tỷ VNĐ)  
Hóa 

ĐT: +84-237 

3851118 

Fax: +84-237 

3850281 

Email:sonongn

ghiepptnt@tha

nhhoa.gov.vn 

 41  

Xây dựng nhà 

máy chế biến thịt 

gia súc, gia cầm 

 

Giết mổ, chế biến thịt gia 

súc, gia cầm tập trung 

 

Thị trấn Ngọc 

Lặc, huyện 

Ngọc Lặc 

Công suất 

10 tấn/ngày 

10 triệu USD 

(220 tỷ VNĐ) 

FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

 42 Xã Mai Lâm, 

Khu kinh tế 

Nghi Sơn 

Công suất 

15 tấn/ngày 

10 triệu USD 

(220 tỷ VNĐ)  

43 Đầu tư chế biến 

gỗ công nghiệp 

gắn với phát triển 

vùng nguyên liệu 

rừng trồng gỗ lớn 

Chế biến xuất khẩu gỗ ván 

ép, ván MDF, ván ép thanh, 

gắn nhà máy chế biến với 

vùng nguyên liệu rừng trồng 

gỗ lớn của tỉnh; thực hiện  

quản lý rừng bền vững và 

cấp chứng chỉ FSC 

Các huyện 

Lang Chánh; 

Ngọc Lăc; 

Thường Xuân; 

Như Xuân; 

Như Thanh 

Nhà máy 

chế biến gỗ 

MDF; gỗ 

ghép thanh; 

quy mô 

25.000-

30.000 

m3/năm, gắn 

với vùng 

nguyên liệu 

10.000 ha 

50 triệu USD 

(1.100 tỷ VNĐ)  

100% FDI 

Tỉnh Nghệ An 

44 Dự án đầu tư nhà 

máy sản xuất chè 

xanh chât lượng 

cao 

Chế biến các loại sản phẩm 

chè xanh chất lượng cao, đạt 

tiêu chuẩn xuất khẩu tại các 

thị trường Nhật Bản, Ấn Độ 

Các huyện: 

Anh Sơn; 

Thanh 

Chương; Kỳ 

Công suất 

5.500-6.000 

tấn/năm 

6 triệu USD 

(126,2 tỷ VNĐ)  

 

 

 

 

Sở NN&PTNT 

Nghệ An 

129 đường Lê 

Hồng Phong, 

mailto:sonongnghiepptnt@thanhhoa.gov.vn
mailto:sonongnghiepptnt@thanhhoa.gov.vn
mailto:sonongnghiepptnt@thanhhoa.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

Sơn  

 

100% FDI 

hoặc Liên 

doanh 

 

TP Vinh, tỉnh 

Nghệ An 

ĐT: +84-238 

3841638 

Fax: +84-238 

3841638 

 

 

 

 

45 Dự án chế biến 

sản phẩm lạc 

Đầu tư nhà máy chế biến các 

loại sản phẩm từ lạc 

 

Khu kinh tế 

Đông Nam 

Công suất 

20.000 

tấn/năm  

4,5 triệu USD 

(100 tỷ VNĐ)  

46 Dự án đầu tư nhà 

máy chế biến thịt 

 

Chế biến sản phẩm thịt các 

loại chất lượng cao 

Công suất 

100.000 

tấn/năm 

35,2 triệu USD 

(800 tỷ VNĐ)  

47 Dự án đầu tư nhà 

máy chế biến hải 

thủy sản xuất 

khẩu 

Thu mua và chế biến các loại 

hải thủy sản để tạo ra các sản 

phẩm đạt tiêu chuẩn xuất 

khẩu vào thị trường EU,… 

 

Huyện Quỳnh 

Lưu; Thị xã 

Cửa Lò 

Công suất 

15.000 

tấn/năm 

10 triệu USD 

(227 tỷ VNĐ)  

Tỉnh Hà Tĩnh 

48 Chế biến sản 

phẩm từ rau, củ, 

quả 

Phát triển vùng sản xuất rau, 

củ, quả tập trung, đảm bảo 

vệ sinh an toàn thực phẩm 

gắn với chế biến 

Các huyện: 

Can Lộc; 

Thạch Hà; 

Cẩm Xuyên; 

Hương Khê 

20 ha 25 triệu USD 

(578.630.000.00

0 VNĐ)  

100% FDI Sở NN&PTNT 

Hà Tĩnh 

Số 04 Đại lộ 

Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, thành 

phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

ĐT: + 84-39-

3855598 

Fax: +84-39-

3856991 

Email:sonongn

ghiephatinh@g

mail.com 

49 Nhà máy sản 

xuất đồ gỗ nội 

thất, ngoại thất từ 

ván nhân tạo 

(MDF, HDF, ván 

ghép thanh gỗ 

rừng trồng) 

Xây dựng ngành công nghiệp 

chế biến gỗ Hà Tĩnh phát 

triển bền vững; sản xuất các 

đồ dùng gỗ công nghiệp cao 

cấp từ ván MDF, HDF. 

Khu kinh tế, 

khu công 

nghiệp; Cụm 

công nghiệp 

01-02 nhà 

máy 

25 triệu USD 

(578,630,000,00

0VNĐ)  

FDI và Nhà 

đầu tư trong 

nước 

Tỉnh Quảng Bình 

50 Nhà máy sản 

xuất gạo chất 

Đầu tư nhà máy sản xuất gạo 

chất lượng cao gắn với vùng 

Các Khu công 

nghiệp trên địa 

60 ha (công 

suất chế 

4.350.000 USD 

(100 tỷ VNĐ)  

100% FDI 

hoặc FDI và 

UBND huyện 

Quảng Ninh 
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

lượng cao nguyên liệu hiện có (quy 

hoạch khoảng 4.500 ha).  

bàn huyện 

Quảng Ninh và 

Lệ Thủy 

biến khoảng 

20.000 tấn 

gạo/năm) 

Nhà đầu tư 

trong nước 

Lê Duẩn, thị 

trấn Quán 

Hàu, huyện 

Quảng Ninh, 

tỉnh Quảng 

Bình 

ĐT: +84-232 

3872037 

UBND huyện 

Lệ Thủy 

Hùng Vương, 

Thị trấn Kiến 

Giang, huyện 

Lệ Thủy, tỉnh 

Quảng Bình 

ĐT: +84-232 

3882551 
Email:lethuy@q

uangbinh.gov.vn 

Tỉnh Quảng Trị 

51 Nhà máy chế 

biến nông sản 

thực phẩm 

Chế biến các sản phẩm nông 

sản đảm bảo chất lượng phục 

vụ nhu cầu trong và ngoài 

nước tiến tới xuất khẩu 

Khu công 

nghiệp Quán 

Ngang 

10.000 tấn 

sản 

phẩm/năm 

10 triệu 

USD/nhà máy 

FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

 

Sở NN&PTNT 

Quảng trị 

270 Hùng 

Vương, Đông 

Hà, tỉnh Quảng 

Trị 

ĐT: +84-233 

3852573  

Fax: +84-233 

3855013     

52 Dự án xây dựng 

nhà máy xay xát 

gạo chất lượng 

cao và chế biến 

phụ phẩm từ trấu 

Nâng cao, hỗ trợ sau thu 

hoạch đối với các sản phẩm 

từ lúa và các phế phẩm từ lúa 

với quy mô tập trung và chất 

lượng cao 

Khu công 

nghiệp Quán 

Ngang 

80.000-

100.000 tấn 

gạo/năm 

10 triệu USD 

53 Dự án kho lạnh Giảm tổn thất sau thu hoạch, Các khu công 50.000 tấn 8 triệu USD 



 116 

TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

lưu trữ, bảo quản 

sản phẩm nông 

nghiệp, thủy sản 

sau thu hoạch 

ổn định chất lượng sau thu 

hoạch 

nghiệp của 

tỉnh 

sản 

phẩm/năm 

Email:vanphon

gsnnptntqt@qu

angtri.gov.vn 

 

54 Xây dựng nhà 

máy sản xuất sản 

phẩm từ cao su 

Tiêu thụ các sản phẩm mủ 

cao su trên địa bàn tỉnh và 

các tỉnh lân cận 

Khu công 

nghiệp Quán 

Ngang, Tây 

Bắc Hồ Xá; 

Khu kinh tế 

thương mại 

Lao Bảo 

50.000 

tấn/năm 

10-20 triệu 

USD/cơ sở 

55 Xây dựng nhà 

máy sản xuất chế 

biến bột giấy, 

nguyên liệu giấy 

Sản xuất và cung cấp nguyên 

liệu, bột giấy, nguyên liệu 

giấy. Sử dụng có hiệu quả 

nguyên liệu từ gỗ rừng trồng 

khai thác tại địa phương 

Khu công 

nghiệp Quán 

Ngang, Tây 

Bắc Hồ Xá; 

Khu kinh tế 

thương mại 

Lao Bảo 

150.000 tấn 

sản 

phẩm/năm 

115 triệu 

USD/cơ sở 

56 Nhà máy chế 

biến gỗ công 

nghiệp và sản 

phẩm từ gỗ 

Sử dụng hiệu quả nguồn 

nguyên liệu từ gỗ rừng trồng 

khai thác tại địa phương 

nhằm tạo ra sản phẩm chất 

lượng cao, có sức cạnh tranh 

trên thị trường, hướng đến 

xuất khẩu 

Khu công 

nghiệp Nam 

Đông Hà, Lao 

Bảo 

5.000 

m3/năm 

50-100 triệu 

USD 

57 Nhà máy chế 

biến gỗ cao cấp 

và hàng mộc dân 

dụng để tiêu thụ 

trong nước và 

Sử dụng hiệu quả nguồn 

nguyên liệu từ gỗ rừng trồng 

khai thác tại địa phương 

Khu công 

nghiệp Quán 

Ngang 

Tùy theo 

khả năng 

sản xuất của 

thị trường và 

nhu cầu 

10 triệu USD 

mailto:vanphongsnnptntqt@quangtri.gov.vn
mailto:vanphongsnnptntqt@quangtri.gov.vn
mailto:vanphongsnnptntqt@quangtri.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

ngoài nước 

Tỉnh Bình Định 

58 Dự án chế biến 

các sản phẩm 

thủy sản 

Nâng cao giá trị sản xuất và 

tiêu thụ các sản phẩm thủy 

sản, hải sản 

Cả tỉnh  4,348 triệu USD 

(100 tỷ VNĐ)  

100% FDI 

hoặc FDI và 

nhà đầu tư 

trong nước 

Sở NN&PTNT 

Bình Định 

Số 77 đường 

Lê Hồng 

Phong, Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

ĐT: +84-256 

3812332 

Fax: +84-256 

3827777 

Email: 

vanphong@snn

ptnt.binhdinh.g

ov.vn 

Tỉnh Phú Yên 

59 Đầu tư nhà máy 

chế biến gạo 

Hình thành chuỗi liên kết với 

các vùng sản xuất lúa gạo tập 

trung trong tỉnh, gắn sản xuất 

với chế biến và tiêu thụ, 

nâng cao thu nhập cho người 

trồng lúa, góp phần tái cơ 

cấu ngành trồng trọt 

Lô B6 cụm 

công nghiệp 

Ba Bản, huyện 

Sơn Hòa  

Xây dựng 

nhà máy chế 

biến gạo 

trên diện 

tích khoảng 

2,4 ha, công 

suất 100.000 

tấn lúa/năm 

9,6 triệu USD 

(200 tỷ VNĐ)  
100% FDI 

hoặc FDI và 

Nhà đầu tư 

trong nước 

UBND huyện  

Sơn Hòa, (Thị 

trấn Củng Sơn, 

huyện Sơn 

Hòa) 

9 Trần Hưng 

Đạo, Củng 

Sơn, huyện Sơn 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên 

ĐT: +84-257 

3861 031 

mailto:vanphong@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@snnptnt.binhdinh.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

60 Đầu tư nhà máy 

chế biến sản 

phẩm từ rau, củ, 

quả, bột dinh 

dưỡng 

Hình thành chuỗi liên kết với 

các vùng sản xuất rau, củ, 

quả tập trung trong tỉnh, gắn 

sản xuất với chế biến và tiêu 

thụ, nâng cao thu nhập cho 

người trồng lúa, góp phần tái 

cơ cấu ngành trồng trọt 

Tại các Cụm 

công nghiệp 

trên địa bàn 

tỉnh 

3 ha (công 

suất chế 

biến 5.000 

tấn/năm) 

3 triệu USD (69 

tỷ VNĐ) 

FDI và Nhà 

đầu tư trong 

nước 

Sở Công 

Thương Phú 

Yên  

Số 78-80 Lê 

Duẩn, phường 

7, TP Tuy Hòa 

61 

 

 

 

 

Liên kết xây 

dựng vùng 

nguyên liệu và 

đầu tư Nhà máy 

chế biến nước 

hoa quả, đóng 

gói trái cây xuất 

khẩu 

Hình thành chuỗi liên kết sản 

xuất với các vùng trồng cây 

ăn quả tại các xã EaBar, 

EaLy, EaTrol thuộc huyện 

Sông Hinh 

Cụm công 

nghiệp xã 

EaBar, huyện 

Sông Hinh 

Quy mô xây 

dựng nhà 

máy khoảng 

2 ha, vùng 

nguyên liệu 

phục vụ chế 

biến khoảng 

500 ha 

2,3 triệu USD 

(52 tỷ VNĐ)  

100% FDI 

hoặc FDI và 

nhà đầu tư 

trong nước 

UBND huyện  

Sông Hinh, 

tỉnh Phú Yên 

(Thị trấn Hai 

Riêng, huyện 

Sông Hinh) 

Trần Hưng 

Đạo, Hai 

Riêng, huyện 

Sông Hinh, 

tỉnh Phú Yên 

ĐT : +84-257 

3858 286 

62 Đầu tư nhà máy 

chế biến sữa và 

thịt bò 

Hình thành chuỗi với các 

vùng chăn nuôi bò sữa, bò 

thịt tập trung trong tỉnh, gắn 

sản xuất với chế biến và tiêu 

thụ, nâng cao giá trị gia tăng, 

góp phần tái cơ cấu ngành 

chăn nuôi 

Các huyện 

miền núi của 

tỉnh Phú Yên 

Diện tích 

nhà máy 

khoảng 10 

ha, công 

suất chế 

biến 

100.000 lít 

sữa 

tươi/ngày và 

6.000 tấn 

50 triệu USD 

(1.150 tỷ VNĐ)  

FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

Sở Công 

Thương Phú 

Yên  

Số 78-80 Lê 

Duẩn, phường 

7, TP Tuy Hòa 
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

thịt/năm 

63 Nhà máy chế 

biến lâm sản (sản 

xuất gỗ dăm, 

viên nén mùn 

cưa, than sinh 

học, gỗ bao bì 

keo) 

Hình thành chuỗi liên kết 

trồng rừng gắn với chế biến 

và tiêu thụ, tạo thu nhập ổn 

định cho người trồng rừng 

trên địa bàn huyện Sông 

Hinh, góp phần tái cơ cấu 

ngành lâm nghiệp 

Cụm công 

nghiệp xã 

EaBar, hoặc 

điểm TTCN 

thị xã Hai 

Riêng, huyện 

Sông Hinh 

Quy mô xây 

dựng nhà 

máy khoảng 

8 ha, vùng 

nguyên liệu 

rừng trồng 

phục vụ chế 

biến khoảng 

5.000 ha 

8 triệu USD (184 

tỷ VNĐ)  

100% FDI 

hoặc FDI và 

Nhà đầu tư 

trong nước 

UBND huyện  

Sông Hinh, 

tỉnh Phú Yên 

(Thị trấn Hai 

Riêng, huyện 

Sông Hinh) 

64 Đầu tư nhà máy 

chế biến thủy sản 

đông lạnh, đóng 

hộp 

Thúc đẩy liên kết sản xuất 

theo chuỗi giá trị trong nuôi 

trồng và khai thác thủy sản, 

gắn sản xuất với chế biến và 

tiêu thụ, nâng cao giá trị gia 

tăng, góp phần tái cơ cấu 

ngành thủy sản 

Tại các Khu 

công nghiệp: 

Đông bắc 

Sông Cầu 

03 ha 10 triệu USD 

(230 tỷ VNĐ)  

FDI và Nhà 

đầu tư trong 

nước 

Sở Công 

Thương Phú 

Yên  

Số 78-80 Lê 

Duẩn, phường 

7, TP Tuy Hòa 

65 Dự án nhà máy 

sản xuất nước 

mắm, muối ăn, 

cá biển sạch 

Thúc đẩy liên kết sản xuất 

theo chuỗi giá trị, gắn sản 

xuất với chế biến và tiêu thụ, 

nâng cao giá trị gia tăng, góp 

phần tái cơ cấu ngành thủy 

sản và diêm nghiệp 

Tại các Khu 

công nghiệp: 

Đông bắc 

Sông Cầu 

03 ha 43,5 triệu USD 

(1.000 tỷ VNĐ) 

 

Tỉnh Bình Thuận 

66 Nhà máy chế 

biến quả thanh 

long (nước giải 

khát, sản phẩm 

sấy khô) 

Đa dạng hóa các sản phẩm từ 

trái thanh long nhằm nâng 

cao giá trị của trái thanh 

long, phát triển thanh long 

bền vững 

 

 

 

 

 

 

20 tấn/ngày 863.930 triệu 

USD (20 tỷ 

VNĐ)  

100% FDI 

hoặc Liên 

doanh 

UBND tỉnh 

Bình Thuận 

04 Hải Thượng 

Lãn Ông, 

phường Phú 

Trinh, TP. 67 Nhà máy sản Phát huy lợi thế nguồn lợi Trên 3.000 Trên 2.159.827 
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

xuất đồ hộp thủy 

sản 

thủy sản của tỉnh, đưa vào 

chế biến để có giá trị gia tăng 

cao, tạo liên kết chuỗi giá trị 

để nâng cao hiệu quả sử 

dụng nguyên liệu 

 

 

Các Khu công 

nghiệp, Cụm 

công nghiệp 

 

tấn/năm USD/dự án (50 

tỷ/dự án) 

Phan Thiết, 

Tỉnh Bình 

Thuận 

ĐT: +84-252  

3831380 

Fax: +84-252 

3822919 

Email:congttdt

@binhthuan.go

v.vn 

 

68 Nhà máy chiếu 

xạ và gia nhiệt 

(khủ trùng rau 

quả, nhất là trái 

thanh long) phục 

vụ xuất khẩu 

Sản phẩm rau quả được 

chiếu xạ hoặc gia nhiệt đáp 

ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn 

vệ sinh an toàn thực phẩm, 

đủ điều kiện để xuất khẩu 

đến những thị trường tiêu thụ 

khó tính 

Trên 50.000 

tấn/năm 

Trên 8.639.308 

USD) (201 tỷ 

VNĐ)  

100% FDI 

hoặc Liên 

doanh 

CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN 

Tỉnh Gia Lai 

69 Nhà máy chế 

biến rau, củ, quả, 

trái cây 

Thu mua và chế biến rau quả 

trên địa bàn huyện 

Cum Công 

nghiệp TTCN 

huyện Chư 

Pưh 

7 ha 7.608.696 USD 

(175 tỷ VNĐ)  

FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

 

 

 

 

 

Trung tâm xúc 

tiến đầu tư, Sở 

Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Gia 

Lai 

2 Hoàng Hoa 

Thám, phường 

Sơn Tây, TP 

Pleiku, tỉnh 

Gia Lai 

ĐT: +84-269 

3512268 

Email:ttxtdt.sk

hdt@gialai.gov

.vn 

 

70 Nhà máy chế 

biến cà phê bột, 

cà phê nguyên 

chất theo tiêu 

chuẩn VietGap 

Thúc đẩy nông nghiệp phát 

triển theo hướng hiện đại, 

bền vững đảm bảo nguồn 

tiêu thụ sản phẩm và giá cả 

cho nông dân  

Cụm Công 

nghiệp huyện 

Chư Pưh 

7 ha 7.608.696 USD 

(175 tỷ VNĐ)  

71 Nhà máy chế 

biến hạt tiêu, sản 

xuất tinh dầu hồ 

tiêu 

Thu mua và chế biến tiêu 

trên địa bàn và nâng cao giá 

trị kinh tế của cây hồ tiêu 

7 ha 7.608.696 USD 

(175 tỷ VNĐ)  

72 Nhà máy chế 

biến hạt Mắc ca 

Xây dựng thương hiệu hàng 

hóa đặc trưng, phát huy tiềm 

năng, thế mạnh của huyện 

Cụm Công 

nghiệp huyện 

Kbang 

2 ha 8.695.652 USD 

(200 tỷ VNĐ)  

mailto:congttdt@binhthuan.gov.vn
mailto:congttdt@binhthuan.gov.vn
mailto:congttdt@binhthuan.gov.vn
mailto:ttxtdt.skhdt@gialai.gov.vn
mailto:ttxtdt.skhdt@gialai.gov.vn
mailto:ttxtdt.skhdt@gialai.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

Tỉnh Đắc Lắk 

73 Dự án đầu tư xây 

dựng nhà máy 

chế biến cà phê 

bột, hòa tan 

Sản xuất cà phê hòa tan 

2.000 tấn/năm để cung cấp 

cho thị trường trong nước và 

xuất khẩu 

Cum công 

nghiệp Tân An 

2 ha 2,15 triệu USD 

(50 tỷ VNĐ)  

100% FDI Ban quản lý 

cụm Công 

nghiệp Tân An 

Tỉnh Đắk Nông 

74 Nhà máy bảo 

quản, chế biến 

nông sản 

Xây dựng nhà máy bảo quản, 

chế biến nông sản nhằm sản 

xuất các sản phẩm đạt chất 

lượng cao, đảm bảo vệ sinh 

an toàn thực phẩm, góp phần 

giải quyết đầu ra cho nông 

sản trên địa bàn tỉnh 

Xã Đắk Wer, 

huyện Đắk 

R’lập 

01 ha 40-60 tỷ VNĐ 100% FDI 

hoặc 

FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

Trung tâm xúc 

tiến Đầu tư, Sở 

Kế hoạch và 

Đầu tư, 

ĐT:+84-261 

3547534 

75 Nhà máy chế 

biến nước hoa 

quả đóng chai, 

đóng hộp 

Xây dựng nhà máy chế biến 

nước hoa quả đóng chai, 

đóng hộp nhằm đáp ứng nhu 

cầu về nước hoa quả của 

người dân địa phương, đồng 

thời tiêu thụ được sản phẩm 

nông san do người dân sản 

xuất 

Cụm công 

công nghiệp 

Đắk Ha, huyện 

Đắk Glong 

hoặc Cụm 

công nghiệp 

Thuận An, 

huyện Đắk Mil 

Công suất 

5.000 

tấn/năm 

50-100 tỷ VNĐ 

CÁC TỈNH ĐÔNG NAM BỘ 

Tỉnh Đồng Nai 

76 Dự án xây dựng 

nhà máy chế biến 

sản phẩm trái cây 

Chế biến sản phẩm trái cây 

đạt tiêu chuẩn xuất khẩu 

Khu Công 

nghiệp Long 

Khánh 

2 ha  100% FDI UBND thị xã 

Long Khánh 

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

77 Dự án xây dựng 

nhà máy chế biến 

- Góp phần phát triển ngành 

công nghiệp chế biến nông 

Huyện Châu 

Đức 

5 ha 30 tỷ VNĐ FDI và nhà 

đầu tư nước 

Sở NN&PTNT 

Bà Rịa-Vũng 
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

Hồ Tiêu sản của tỉnh; 

- Phát triển nguồn nguyên 

liệu của tỉnh; 

- Giải quyết việc làm cho 

người lao động, nâng cao thu 

nhập cho người dân 

ngoài Tàu 

ĐT: +84-254 

3829891   

Fax: +84-254 

3731193 

Email:snnptnt

@baria-

vungtau.gov.vn 

 

78 Dự án xây dựng 

nhà máy nước ép 

trái cây 

Góp phần phát triển ngành 

công nghiệp chế biến nông 

sản của tỉnh; 

- Phát triển nguồn nguyên 

liệu của tỉnh; 

- Nâng cao chất  lượng sản 

phẩm; 

- Đảm bảo an toàn thực 

phẩm 

Huyện Xuyên 

Mộc Đức 

5 ha 30 tỷ VNĐ 

79 Dự án xây dựng 

nhà máy sấy rau, 

củ, quả 

Thị xã Phú Mỹ 

Đức 

5 ha 30 tỷ VNĐ 

80 Dự án xây dựng 

nhà máy chế biến 

rau, quả dây 

chuyền khép kín, 

thiết bị hiện đại, 

đảm bảo môi 

trường và an toàn 

thực phẩm 

Sơ chế rau, quả đạt tiêu 

chuẩn HACCP 

Các huyện Đất 

Đỏ, Xuyên 

Mộc; thị xã 

Phú Mỹ Đức 

10 ha 5 tỷ VNĐ 

CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

Tỉnh Long An 

81 Dự án chế biến 

các sản phẩm từ 

gạo 

Nâng cao giá trị gia tăng của 

gạo. Đa dạng hóa các sản 

phẩm từ gạo: bánh, bột gạo, 

sữa gạo, mỹ phẩm, thảo 

dược… Tạo thêm việc làm, 

Nhà đầu tư đề 

xuất 

Khoảng 50 

ha 

8,63 triệu USD 

(200 tỷ VNĐ)  

100% FDI Sở NN&PTNT 

Long Anh 

8T Quốc lộ 1, 

khu phố thanh 

xuân, phường 
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

nâng cao thu nhập cho nông 

dân. 

5, TP Tân An, 

tỉnh Long Anh 

ĐT: +84-272 

3826409 

Fax: +84-272 

3822967 

Email:snn@lo

ngan.gov.vn 

 

82 Dự án bảo quản 

và chế biến thanh 

long  

 

- Bảo quản, chế biến thanh 

long sau thu hoạch, tăng giá 

trị gia tăng, ổn định đầu ra 

cho nông dân; 

- Đa dạng thị trường, đa dạng 

sản phẩm cho trái thanh long 

Châu Thành 

 

Các xã Hiệp 

Thạch; Phước 

Tân thuộc 

huyện Châu 

Thành 

Khoảng 10 

ha (5 ha/xã) 

(công suất 

540.000 tấn 

trái/năm) 

17,2 triệu USD 

(400 tỷ VNĐ)  

FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

83 Dự án đầu tư xây 

dựng nhà máy 

chế biến khoai 

mỡ tỉnh Long An 

Sản xuất các sản phẩm từ 

tinh bột khoai mỡ, rượu 

Zayo, mì Soba để xuất khẩu 

sang Nhật Bản. Đồng thời, 

sản xuất các sản phẩm khác 

như bánh snack, bánh ngọt 

Huyện Thạnh 

Hóa 

3.005 ha 

(vùng 

nguyên liệu 

3.000 ha; 

nhà máy 5 

ha) 

20 triệu USD 

(463 tỷ VNĐ)  

Tỉnh Đồng Tháp 

84 Nhà máy chế 

biến bột gạo, tinh 

bột gạo 

Sản xuất bột gạo chất lượng 

cao cung cấp cho ngành chế 

biến thực phẩm, hóa dược 

dược và ngành công nghiệp 

khác trong nước và ngoài 

nước 

Khu công 

nghiệp Sa Đéc; 

Khu công 

nghiệp Sông 

Hậu; Khu công 

nghiệp Tân 

Kiều 

30.000 

tấn/năm 

10-15 triệu USD 100% FDI 

hoặc FDI và 

nhà đầu tư 

trong nước 

 

Ban quản lý 

Khu kinh tế 

tỉnh Đồng 

Tháp 

ĐT: +84-277 

3878471 

Website:http://

caolanh.dongth

ap.gov.vn 

 

85 Nhà máy chế 

biến trái cây và 

nước ép trái cây 

Chế biến các loại trái cây 

tươi từ xoài, nhãn, cam, quýt, 

bưởi. Sản xuất nước ép trái 

CCN Mỹ 

Hiệp, huyện 

Cao Lãnh 

15.000 

tấn/năm (trái 

cây đóng 

10-15 triệu USD UBND huyện 

Cao Lãnh 

(Phòng Kinh tế 

mailto:snn@longan.gov.vn
mailto:snn@longan.gov.vn
http://caolanh.dongthap.gov.vn/
http://caolanh.dongthap.gov.vn/
http://caolanh.dongthap.gov.vn/
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

cây, trái cây đóng hộp đáp 

ứng nhu cầu tiêu thụ ngày 

càng cao của người dân 

hộp); 2,5 

triệu lít/năm 

(nước ép trái 

cây) 

hạ tần) 

ĐT: +84-277 

3822000 

Website:http://

caolanh.dongth

ap.gov.vn 

 

86 Kho lạnh chợ đầu 

mối trái cây tỉnh 

Đồng Tháp 

Xử lý và bảo quản sau thu 

hoạch các loại trái cây và 

nông sản khác 

Xã Mỹ Hiệp, 

huyện Cao 

Lãnh 

Xây dựng 

kho lạnh 

10.000 tấn 

10 triệu USD  

Tỉnh An Giang 

87 Nhà máy chế 

biến rau củ quả 

Xây dựng nhà máy chế biến 

rau củ quả nhằm tăng giá trị 

gia tăng của sản phẩm thông 

qua chế biến sâu, tạo công ăn 

việc làm cho địa phương, 

góp phần đa dạng hóa sản 

phẩm 

Xã Mỹ An, 

huyện Chợ 

Mới 

10 ha 200 tỷ VNĐ 100% FDI 

hoặc FDI và 

Nhà đầu tư 

trong nước 

Sở NN&PTNT 

tỉnh An Giang 

Số 7 Lê Triệu 

Kiết, phường 

Mỹ Bình, TP 

Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 

ĐT: + 84-296 

3852164 

Fax: + 84-296 

3856705 

Email:sonnptnt

@angiang.gov.

vn 

Tỉnh Tiền giang 

88 Các Dự án tại 

Khu dịch vụ hậu 

cần nghề cá 

Đầu tư kho đông lạnh; nhà 

máy chế biến thủy hải sản; 

nhà máy sản xuất nước đá; 

nhà máy chế biến bột cá 

Xã Kiểng 

Phước, huyện 

Gò Công Đông 

9,39 ha 5,113 triệu USD 

(119 tỷ VNĐ)  

100% FDI 

hoặc FDI và 

Nhà đầu tư 

trong nước 

Sở NN&PTNT 

Tiền Giang 

Khu phố Trung 

Lương, phường 

http://caolanh.dongthap.gov.vn/
http://caolanh.dongthap.gov.vn/
http://caolanh.dongthap.gov.vn/
mailto:sonnptnt@angiang.gov.vn
mailto:sonnptnt@angiang.gov.vn
mailto:sonnptnt@angiang.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

10, TP Mỹ Tho, 

tỉnh Tiền 

Giang 

ĐT: +84-273 

3855686 

Fax: +84-273 

3856008 

Email:snn@tie

ngiang.gov.vn 

Tỉnh Kiên Giang 

89 Nhà máy chế 

biến nông sản 

(dứa, rau củ quả)  

Chế biến dứa, rau củ quả gắn 

với vùng nguyên liệu, đảm 

bảo chất lượng và an toàn vệ 

sinh thực phẩm phục vụ cho 

công nghiệp chế biến và xuất 

khẩu. 

Cụm khu công 

nghiệp Vĩnh 

Hòa Hưng 

Nam, huyện 

Gò Quao 

03 ha 20 tỷ VNĐ FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

 

 

 

UBND huyện 

Gò Quao 

Thị trấn Gò 

Quao, huyện 

Gò Quao, tỉnh 

Kiên Giang 

ĐT: +84-297 

3824182 
90 Nhà máy chế 

biến hồ tiêu 

Chế biến hồ tiêu gắn với 

vùng nguyên liệu, đảm bảo 

chất lượng và an toàn vệ sinh 

thực phẩm đạt tiêu chuẩn 

hữu cơ phục vụ cho công 

nghiệp chế biến và xuất 

khẩu. 

Xã Vĩnh Hòa 

Hưng Băc, 

huyện Gò 

Quao 

01 ha 10 tỷ VNĐ 

Tỉnh Hậu Giang 

91 Dự án trồng và 

chế biến nấm 

rơm xuất khẩu 

Xây dựng mô hình sản xuất, 

chế biến nấm rơm theo 

hướng công nghiệp trên cơ 

sở áp dụng kết quả nghiên 

cứu khoa học công nghệ tiên 

tiến trong trồng, sản xuất, 

Các huyện: 

Châu Thành, 

Châu Thành A 

Công suất 

10.000 tấn 

sản 

phẩm/năm 

5 triệu USD (115 

tỷ VNĐ)  

100% FDI 

hoặc FDI và 

Nhà đầu tư 

trong nước 

Sở NN&PTNT 

tỉnh Hậu Giang 

Số 5 đường Xô 

Viết Nghệ 

Tĩnh, phường 

5, TP Vị 

mailto:snn@tiengiang.gov.vn
mailto:snn@tiengiang.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

chế biến sản phẩm nấm phục 

vụ nhu cầu tiêu dùng trong 

nước và xuất khẩu 

Thành, tỉnh 

Hậu Giang 

ĐT: +84-293 

3877977 

Fax: +84 293 

3878938 

Email:vanthus

onongnghiep@

gmail.com 

Tỉnh Sóc Trăng 

92 Sản xuất viên 

nén sinh khối từ 

cây siêu cao 

lương 

Phát triển công nghiệp từ 

nông nghiệp 

Xã An Thạnh 

Nam, huyện 

Lao Dung 

100 ha 1,56 triệu USD 

(35,84 tỷ VNĐ)  

FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

UBND huyện 

Lao Dung  

Đoàn Thế 

Trung, An 

Thạnh Đông, 

Cù Lao Dung, 

tỉnh Sóc Trăng 

Tỉnh Cà Mau 

93 Nhà máy chế 

biến thủy sản 

 Khóm 6, thị 

trấn Rạch Gốc, 

huyện Ngọc 

Hiền 

 

2,1 ha Nhà đầu tư đề 

xuất 

FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

UBND huyện 

Ngọc Hiền 

 

VI. NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO VÀ SẢN PHẨM PHỤ TRỢ KHÁC 

 

Tỉnh Sơn La 

1 Dự án sản xuất 

phân hữu cơ từ 

Bảo vệ môi trường và cung 

ứng phân bón cho sản xuất 

Các huyện: 

Mộc Châu; 

60 ha 100 triệu USD 

(2.330 tỷ VNĐ)  

10% FDI hoặc 

FDI và nhà 

Sở NN&PTNT 

Sơn La 

mailto:vanthusonongnghiep@gmail.com
mailto:vanthusonongnghiep@gmail.com
mailto:vanthusonongnghiep@gmail.com
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

rác thải hữu cơ nông nghiệp Mai Sơn và TP 

Sơn La 

đầu tư trong 

nước 

Số 182 đường 

Nguyễn Lương 

Bằng, TP Sơn 

La 

ĐT: +84-212 

3852133 

Fax: +84-212 

3856803 

Email:sonn@s

onla.gov.vn 

Tỉnh Bắc Giang 

2 Dự án đầu tư xây 

dựng nhà máy 

chế biến thức ăn 

chăn nuôi 

Xây dựng nhà máy chế biến 

thức ăn chăn nuôi cung cấp 

thức ăn chăn nuôi trong tỉnh 

và các vùng lân cận 

Các Khu công 

nghiệp, Cụm 

công nghiệp 

 220 tỷ 10% FDI Sở NN&PTNT 

Bắc Giang 

Tầng 7, tòa A, 

trụ sở liên cơ 

quan, Quảng 

trường 3/2, TP 

Bắc Giang 

ĐT: +84-204 

3854693 or 

3855704 

Fax: +84-204 

3855698 

Email:so_nnpt

nt_vt@bacgian

g.gov.vn 

 

TP Hải Phòng 

3 Sản xuất máy 

móc, trang thiết 

- Sản xuất các loại máy móc, 

thiết bị phục vụ sản xuất, chế 

Cụm công 

nghiệp huyện: 

200 ha   UBND TP Hải 

Phòng 

mailto:sonn@sonla.gov.vn
mailto:sonn@sonla.gov.vn
mailto:so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn
mailto:so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn
mailto:so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

bị phục vụ nông 

nghiệp công nghệ 

cao 

biến nông, lâm, thủy sản chất 

lượng theo tiêu chuẩn quốc 

tế; 

- Nghiên cứu, chế tạo máy 

phù hợp với điều kiện Việt 

Nam; 

- Đào tạo, nâng cao tay nghề 

cho đội ngũ lao động sửa 

chữa trang thiết bị nông 

nghiệp, thủy sản và người sử 

dụng trang thiết bị 

An Lão; Kiến 

Thụy; Thủy 

Nguyên; An 

Dương; Tiên 

Lãng 

18 phố Hoàng 

Diệu, phường 

Minh Khai, 

quận Hồng 

Bàng, TP Hải 

Phòng 

ĐT: +84-225 

3552288 

 

Tỉnh Nam Định 

4 Dự án xây dựng 

nhà máy sản 

xuất, chế biến 

phân hữu cơ 

phục vụ sản xuất 

nông nghiệp 

Sản xuất phân bón hữu cơ 

phục vụ sản xuất nông 

nghiệp trên địa bàn và xuất 

khẩu góp phần từng bước 

chuyển dịch sản xuất theo 

hướng hữu cơ, an toàn 

Huyện Ý Yên 2-10 ha 3-5 triệu USD  

 

 

 

100% FDI  

hoặc Liên 

doanh  

Sở NN&PTNT 

Nam Định 

Số 7 Trần Nhật 

Duật, TP Nam 

Định, tỉnh Nam 

Định 

ĐT: +84-228 

3648202 

Fax: +84-228 

3631435 

Email:snnptnt

@namdinh.chi

nhphu.vn 

5 Dự án xây dựng 

nhà máy chế biến 

thức ăn gia súc, 

gia cầm  

Sản xuất chế biến thức ăn gia 

súc, gia cầm phục vụ phát 

triển chăn nuôi trong và 

ngoài tỉnh 

Các huyện Ý 

Yên; Hải Hậu; 

Xuân Trường; 

Nghãi Hưng 

10.000-

15.000 

tấn/năm 

10-15 triệu USD 

Tỉnh Hà Tĩnh 

6 Dự án nhà máy 

chế biến thức ăn 

chăn nuôi 

Sản xuất và cung ứng thức 

ăn chăn nuôi đáp ứng nhu 

cầu phát triển chăn nuôi theo 

hướng tập trung, công 

Khu kinh tế, 

Khu công 

nghiệp; Cụm 

công nghiệp 

15 ha 30 triệu USD 

(694.356.000.00

0 VNĐ)  

FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

Sở NN&PTNT 

Hà Tĩnh 

Số 04 Đại lộ 

Xô Viết Nghệ 

https://www.google.com/search?q=ubnd+th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+h%E1%BA%A3i+ph%C3%B2ng+%C4%91i%E1%BB%87n+tho%E1%BA%A1i&ludocid=1039339886217217369&sa=X&ved=2ahUKEwi-if2E2bLlAhXPGKYKHVsABz4Q6BMwFXoECAgQIg
mailto:snnptnt@namdinh.chinhphu.vn
mailto:snnptnt@namdinh.chinhphu.vn
mailto:snnptnt@namdinh.chinhphu.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

nghiệp; góp phần giải quyết 

việc làm nâng cao thu nhập 

cho người dân, tạo động lực 

phát triển kinh tế-xã hội 

Tĩnh, thành 

phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

ĐT: + 84-39-

3855598 

Fax: +84-39-

3856991 

Email:sonongn

ghiephatinh@g

mail.com 

7 Nhà máy sản 

xuất phân bón 

Tận dụng các nguồn chất 

hữu cơ sẵn có để sản xuất 

các loại phân bón hữu cơ, 

góp phần giảm thiểu tình 

trạng ô nhiễm môi trường 

Khu kinh tế, 

khu công 

nghiệp; cụm 

công nghiệp 

15 ha 20 triệu USD 

(462.904.000.00

0 VNĐ)  

100% FDI 

 

Tỉnh Quảng Trị 

8 Xây dựng nhà 

máy sản xuất 

nguyên liệu và 

chế biến thức ăn 

chăn nuôi, thủy 

sản, chế phẩm 

sinh học 

Sản xuất và cung cấp nguyên 

liệu, thức ăn chăn nuôi đáp 

ứng nhu cầu phát triển chăn 

nuôi, thủy sản theo hướng 

tập trung, công nghệ, an toàn 

dịch bệnh. Nâng cao thu 

nhập của người dân 

Khu công 

nghiệp Quán 

Ngang 

10.000 tấn 

sản 

phẩm/năm 

15 triệu USD/cơ 

sở 

FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

 

Sở NN&PTNT 

Quảng trị 

270 Hùng 

Vương, Đông 

Hà, tỉnh Quảng 

Trị 

ĐT: +84-233 

3852573  

Fax: +84-233 

3855013     

Email:vanphon

gsnnptntqt@qu

angtri.gov.vn 

 

9 Xây dựng nhà 

máy sản xuất 

nguyên liệu và 

chế biến thức ăn 

chăn nuôi 

Đáp ứng nhu cầu thiết yếu 

của các cơ sở chăn nuôi, 

HTX, nông hộ trên địa bàn 

cũng như tạo ra sản phẩm 

thức ăn đạt chất lượng 

Các Khu công 

nghiệp: Quán 

Ngang; Bắc 

Hồ Xá; Khu 

kinh tế thương 

mại Lao Bảo 

10.000 tấn 

sản 

phẩm/năm 

15 triệu USD/cơ 

sở 

10 Nhà máy sản 

xuất phân hữu 

cơ, phân vi sinh 

Sản xuất phân bón hữu cơ, 

phân vi sinh từ phụ phẩm 

nông nghiệp với giá thành rẻ 

phục vụ sản xuất nông 

nghiệp trong nước và hướng 

đến xuất khẩu 

Các khu công 

nghiệp của 

tỉnh 

6.000 

tấn/năm 

5 triệu USD 

mailto:vanphongsnnptntqt@quangtri.gov.vn
mailto:vanphongsnnptntqt@quangtri.gov.vn
mailto:vanphongsnnptntqt@quangtri.gov.vn


 130 

TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

Tỉnh Gia Lai 

11 Nhà máy chế 

biến dược liệu 

Đa dạng các sản phẩm thuốc 

chữa bệnh, thực phẩm chức 

năng có nguồn gốc thiên 

nhiên đáp ứng nhu cầu của 

người tiêu dùng 

Cụm Công 

nghiệp huyện 

Kbang 

2 ha 8.695.652 USD 

(200 tỷ VNĐ)  

FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

Trung tâm xúc 

tiến đầu tư, Sở 

Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Gia 

Lai 

2 Hoàng Hoa 

Thám, phường 

Sơn Tây, TP 

Pleiku, tỉnh 

Gia Lai 

ĐT: +84-269 

3512268 

Email:ttxtdt.sk

hdt@gialai.gov

.vn 

 

12 Nhà máy sản 

xuất phân bón, 

phân vi sinh 

Sản xuất phân hữu cơ bền 

vững, mang lại lợi ích cho 

người tiêu dùng và nông dân 

Cụm Công 

nghiệp TTCN 

huyện Đăk 

Đoa 

5 ha 13.043.478 USD 

(125 tỷ VNĐ)  

13 Nhà máy sản 

xuất thức ăn gia 

súc 

Cung cấp thức ăn gia súc 

trên địa bàn huyện, thúc đẩy 

chăn nuôi, tạo việc làm cho 

người lao động 

Cụm Công 

nghiệp huyện 

Chư Pưh 

10 ha 8.695.652 USD 

(200 tỷ VNĐ) 

14 Nhà máy sản 

xuất thuốc bảo vệ 

thực vật bằng 

công nghệ sinh 

học 

Ứng dụng công nghệ hiện 

đại để sản xuất các sản phẩm 

thuốc bảo vệ thực vật chất 

lượng cao, ít hoặc không ảnh 

hưởng đến sức khỏe con 

người, vật nuôi, môi trường 

Cụm Công 

nghiệp TTCN 

huyện Chư 

Pưh 

5 ha 4.347.826 USD 

(100 tỷ VNĐ)  

Tỉnh Đắc Lắk 

15 Dự án đầu tư xây 

dựng nhà máy 

sản xuất thức ăn 

gia súc, gia cầm 

Sản xuất khoảng 50.000 tấn 

sản phẩm/năm để cung cấp 

cho thị trường trong nước 

Thị xã Buôn 

Hồ 

2 ha 2 triệu USD 

(46,2 tỷ VNĐ)  

 

 

 

 

 

 

100% FDI 

 

UBND thị xã 

Buôn Hồ 

475 Hùng 

Vương, 

phường An 

Lạc, Buôn Hồ, 

Đắc Lắk  

16 Dự án xây dựng 

nhà máy sản xuất 

Sản xuất khoảng 16.000 tấn 

thức ăn thủy sản phục vụ thị 

TP Buôn Ma 

Thuột; Thị xã 

10 ha 1,29 triệu USD 

(30 tỷ VNĐ)  

Chi Cục thuỷ 

sản Đắc Lắk 

mailto:ttxtdt.skhdt@gialai.gov.vn
mailto:ttxtdt.skhdt@gialai.gov.vn
mailto:ttxtdt.skhdt@gialai.gov.vn
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

thức ăn chăn 

nuôi,thủy sản 

trường trong nước Buôn Ma 

Thuột và các 

huyện: Cừ 

M’gar; Ea Kar 

Số 07 Nguyễn 

Tất Thành, TP 

Buôn Ma 

Thuật 

Tỉnh Đắk Nông 

17 Nhà máy chế 

biến thức ăn gia 

súc 

Xây dựng nhà máy chế biến 

thức ăn gia súc nhằm bao 

tiêu sản phẩm nông nghiệp 

cho người dân tại địa 

phương, đồng thời đáp ứng 

nhu cầu về thức ăn gia súc, 

gia cầm trên địa bàn tỉnh 

Cụm Công 

nghiệp Thuận 

An; huyện Đắk 

Mil hoặc Khu 

Công nghiệp 

Tâm Thắng, 

huyện Cư Jút 

hoặc Cụm 

Công nghiệp 

Đắk Ha, huyện 

Đắk Glong  

Công suất 

nhà máy 

50.000 

tấn/năm 

50-90 tỷ VNĐ 100% FDI 

hoặc FDI và 

nhà đầu tư 

trong nước 

Trung tâm xúc 

tiến Đầu tư, Sở 

Kế hoạch và 

Đầu tư Đắk 

Nông 

 ĐT:+84-261 

3547534 

18 Xây dựng chợ 

đầu mối nông sản 

Xây dựng chợ đầu mối nông 

sản nhằm kết nối sản xuất 

với phân phối và tiêu dùng 

nông sản, đảm bảo chất 

lượng và vệ sinh an toàn 

thực phẩm, góp phần ồn định 

kinh doanh, ổn định đời sống 

của người dân 

Xã Trúc Sơn, 

huyện Cư Jút 

3,4 ha 40-70 tỷ VNĐ 

Tỉnh Phú Yên 

19 Đầu tư nhà máy 

chế biến thức ăn 

gia súc, gia cầm, 

thủy sản 

Cung cấp thức ăn công 

nghiệp cho chăn nuôi, nuôi 

trồng thủy sản trong và ngoài 

tỉnh 

Các Khu công 

nghiệp, cụm 

công nghiệp 

trên địa bàn 

tỉnh 

Diện tích 

nhà máy 

khoảng 5 ha, 

công suất 

chế biến 

2 triệu USD (46 

tỷ VNĐ)  

FDI và nhà 

đầu tư trong 

nước 

Sở Công 

Thương Phú 

Yên 

Số 78-80 Lê 

Duẩn, phường 
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

10.000 tấn 

sản 

phẩm/năm 

7, TP Tuy Hòa 

20 Đầu tư nhà máy 

đóng mới, sửa 

chữa tàu thuyền 

Phục vụ đóng mới, sửa chữa 

tàu thuyền đánh bắt thủy sản 

trong và ngoài tỉnh 

Cum công 

nghiệp Tiên 

Châu, huyện 

Tuy An 

Diện tích 

khoảng 10 

ha (6,6 ha 

mặt đất và 

3,4 ha mặt 

nước) 

8,7 triệu USD 

(200 tỷ VNĐ)  

100% FDI 

hoặc FDI và 

nhà đầu tư 

trong nước 

UBND huyện 

Tuy An, tỉnh 

Phú Yên (Thị 

trấn Chí 

Thạnh, huyện 

Tùy An) 

Tỉnh Kiên Giang 

21 Nhà máy chế 

biến thức ăn thủy 

sản 

Cung cấp thức ăn cho vùng 

nuôi thủy sản để giảm chi 

phí 

Xã Hòa Điền 

hoặc xã Dương 

Hòa, huyện 

Kiên Lương 

10 ha 500 tỷ VNĐ 10% FDI UBND huyện 

Kiên Lương 

Thị trấn Kiên 

Lương, huyện 

Kiên Lương, 

tỉnh Kiên 

Giang 

ĐT: +84-297 

3854955 

Tỉnh Cà Mau 

22 Nhà máy chế 

biến thức ăn chăn 

nuôi gia súc và 

nuôi trồng thủy 

sản (tôm) 

 Khu kinh tế 

Năm Căn, 

huyện Năm 

Căn 

2 ha Nhà đầu tư đề 

xuất 

 

 UBND huyện 

Năm Căn 

Hùng Vương, 

thị trấn Năm 

Căn, huyện 

Năm Căn, tỉnh 

Cà Mau 

23 Nhà máy sản 

xuất hóa chất, 

chế phẩm sinh 

 Khu công 

nghiệp Khánh 

An, xã Khánh 

2 ha UBND huyện 

U Minh 
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TT Tên dự án 

đầu tư 

Mục tiêu  

dự án 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô  

dự án 

Vốn đầu tư  

dự án 

Hình thức đầu 

tư dự án 

Địa chỉ  

liên hệ 

 

học An, huyện U 

Minh 

Khu công 

nghiệp Hòa 

Trung, xã 

Lương Thế 

Trân, huyện 

cái Nước 
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