
DAU TU GIAI DOAN NAM 2022 TREN LilA BÀN KIIU KINH TE, IUIU CONG NGHIP TiNH 
uyt djnh s 1586 /QD-UBND ngày C 7tháng 7nam 2022 cza UBND tinh) 

Stt Ten d an Dja dim 

r 4 4 j i 

tich 
(ha) 

Ranh gii Hiên trng 
sir dung dt 

Quy hoch (xây dy-ng, 
si'r dung dt) 

Kt ni 
ha 

tng giao 
thông 

Thoi 
gian du 

kin 
KGDT 

TiU d 
thtrc hiên 

Don v 
theo dôi 
theo tirng 
giai doan 

Tong von 
du tLr 
dir kin 

(t dng) 

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
I KHU KINH Tt CHAN MAY - LANG cO 

DránDu 
tur xây 
dmg và 
kinh doanh 
kt cu h 
tng Khu 
cOng 
nghip s6 2 
Chãn May 

Khu cong 
nghip 
Chân May, 
KKT Chân 
May - Lang 
Cô, huyn 
PhO Lc 

Du ttr kinh doanh 
k& cu h tng 
KCN 

120,0 

- PhIa B&c giáp Khu phi 
thud quan. 
- PhIa Nam giáp QL1A. 
- PhIa Dong giáp di.r&ng 

ni QL1A và cang. 
- PhIa Tây giáp nUi TM 
Smi. 

Hin trang sir dung dt 
chO yu là dt i, dt 
trng cay lâu näm, cay 
hang näm, d&t trng 
lOa và các Ioai dt khác 

Dur an phñ hçip quy hoach 
chung xây drng Khu kinh 
t Chân May - Lang CO. 

Kêt nôi 
tuyen 
dträng nôi 
Qu6c 
IA vào 
Cáng 
Chân 
May. 

2022 5 näm 
Ban Quán 
l', SO Xây 
dirng 

800 

2 

Dir an Du 
tu xây 
drng và 
kinh doanh 
k& cu ha 
tng khu 
cOng 
nghip k 
thut 
(vtri 1) 

KCN k 
thut cao, 
KKT Chân 
May - Lang 
CO, huyn 
PhO LOc. 

Du ti.r kinh doanh 
k& cu ha thng 
KCN 

400,0 

- PhIa Bäc giáp QL1A. 
- Phia Nam giáp nüi Ba 

Dcii 
- PhIa Dông giáp KCN 

k5' thut cao vj trI 2 
- PhIa Tây giáp nñi Ong 
Bang 

Hin trng sir diing dat 
chO yu là dt 0, dt 
trng cay lâu näm, cay 
hang nãm, dt Mng 
hia và các ba1  dt khác 

Dir an thuOc  quy hoach 
chi tiét xây dijng t) l 
1/2000 Khu do thj Chân 
May, huyn Phü Lc, 
tinh Thira Thiên Hu dã 
dixcic UBND tinh phê 
duyt tai  Quyt djnh s 
279/QD-UBND ngày 
24/02/2012 

Tuyên 

ngang kt 
• 

l IA dn 
khu dt 

2022 5 näm 
Ban Quán 

2.000 

Di,ránDu 
ttr xây 
dung và 
kinh doanh 
kt cu ha 
tng khu 
cong 
nghip k5 
thuât cao 
(vjtr12) 

KCN k5' 
thut cao, 
KKT Chan 
May - Lang 
CO, huyn 
Phü Lc. 

Dâu ttr kinh doanh 
k& cu ha tng 
KCN 

3 10,0 

- Phia Bãc giáp QL1A. 
- PhIa Nam giáp nOi Ba 

Dqi. 
- PhIa Dông giáp song 

ntrOc Ngpt. 
- PhIa lay giáp KCN 1c 
thut cao Vj tn 1 

Hin trng sO dçing dt 
chO yu là dt 0, dt 
trng cay lâu nin, cay 
hang näm, dt trng 
lOa và các 1°a  dt khác 

Dtr an thuOc quy hoach 
chi tiêt xây dirng t 1 
1/2000 Khu do thi Chân 
May, huyn PhO Lc, 
tinh Thra Thiên Hu da 
diicic UBND tinh phê 
duyt tai  Quyt dinh s 
279/QD-UBND ngày 
24/02/20 12 

Tuyên 
thrOng 
ngang kt 

i 

lô IA dn 
khu dat 

2022 5 näin 
Ban Quãn 

1  
1.550 



Stt Ten dr an Da dim Mc tiêu 
Dn 
tIch 
(ha) 

Ranh gin 
Hin trng 
sir dung dat 

Quy hoch (xãy drng, 
sir diing dat) 

Kt nôi 

ha 
tang giao 

thOng 

Thoi 
gian dir 

kiEn 
KGDT 

Tien 
thtjc hin 

duán 

Dorn vl  
theo dOi 
theotkng 
giai doan  

Tong vn 
du hr 
dakin 

(t ding) 

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Dir an Du 

dijng và 
kinh doanh 
kt cu ha 
tang khu 
cOng 
nghip k' 
thut cao 
(vj tn 3) 

KCN 
thut cao, 
KKT Chãn 
May - Lang 
Cô, huyén 
PhOLc. 

Du hr kinh doanh 
kt cu ha tng 
KCN 

305,0 

- PhIa B&c giáp QLLA. 
- PhIa Nam giáp nüi 

Thu9 Binh. 
- PhIa BOng giáp KCN 

k5 thut cao Vj trI 4 
- Phia lay giáp song 
nirirc Ngçt. 

Hin trang sir di,rng dt 
chO yu là dt ir, dt 
trng cay lâu näm, cay 
h&ng näm, dt trng 
lia và các 1°a  dt khác 

Dir an thuOc quy hoach 
chi tit xây dvng  t9 1 
1/2000 Khu do thj Chân 
May, huyn Phü Lc, 
tinh Thira Thiên Hu 
duqc UBND tinh phé 
duyt tai  Quyt dnh s 
279/QD-UBND ngày 
24/02/20 12 

Tuyn 

ngang kt 
ni Quc 
19 1A dn 
khU dat 

2022 5 
Ban Quan 

11 
1.525 

DirãnDu 

dmg và 
kinh doanh 
kt cu ha 
tng khu 
cong 
nghip k5 
thut cao 
(vi tn 4) 

KCN k5' 
thut cao, 
KKT Chãn 
May - Lang 
Cô, huyn 
Phü Lc. 

Du tir kinh doanh 
kt cu h tng 
KCN 

290,0 

- Phia Bc giáp QL LA. 
- PhIa Nam giáp 
- PhIa Bong giáp song 

rnrâc Thira L. 
- Phia Tây giáp KCN k9 
thut cao Vj trI 3. 

Hin trng sir dung dt 
chO yu là dt ir, dt 
trng cay lâu näm, cay 
hang näm, dt trng 
Iua và các loai dt khác 

Dir an thuc quy hoach 
chi tiit xay dmg t' 1 
1/2000 u do thi Chân 
May, huyn Phü Lc, 
tinh Thira Thiên Hu d 
dtrçic UBND tinh phé 
duyt tai  Quyt djnh s 
279/QD-UBND ngày 
24/02/20 12 

Tuyn 

ngang kt 
noi Qu6c 

1A dn 
khu dt 

2022 5 
Ban Quán 
19 

1.450 

6 
Dij an Du 
tu Bn s6 
4 

Khu cang 
Chân May, 
KKT Chân 
Mây-Läng 
Cô, 
Phü Lôc. 

Xây dung bn 
hang thng hcrp, 
container; chiu 
dài bn 540m; 
Phijc vv tàu tãi 
trvng dn 70.000 
DWT cp ban. 

Din tIch 
bn 
. 

cang.  
20,4; 

DintIch 
phan  
nuoc 
trc  
ben: 
5,9ha 

- PhIa Bc: Giáp quy 
hoach Ben so - cang 
Chân May. 
- Phia BOng: Giáp thrO'ng 
truc chinh cãng Chân 
May. 
- Phia Thy: Giáp bin. 
- PhIa Nam: Giáp quy 
hoach Bn s 6 - cáng 
Chân May. 

Hin trng sir dvng  dt 
chU yu là mt nu&c. 

Di,r an thuc Quy hoach 
chi tit xây drng t9 1 
1/2000 cãng Chân May, 
huyn Phü Lôc, tinh 
Thira Thiên Hu dã duc 
phe duyt tai  Quyt dnh 
sO 2063/QB-UBND ngày 
29/10/20 10. 

Kt ni 
&rrng 
tric chinh 
câng 
Chãn 
May 

2022 L 

Ban Quân 
19; 
Sâ Xây 
dung 

1.600 



Stt Ten dyán Oja dim Mc tiêu 
Din 
tIch 
(ha) 

Ranh giOri Hin trng 
sir dung dt 

Quy hoch (xãy dng, 
sir dyng dat) 

Két ni 
h 

tang giao 
thông 

Thôi 
gian dy 

. 
kien 

KGDT 

Tin dO 
thychin 

dirán 

0011 vj 
theo dOl 
theo tirng 
giai don 

Tong von 
dãu tir 
dr kin 

(t dng) 

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Di.r an Dàu 
tir nhà may 
cap ntrâc 

sach 

Xã Lôc 
ThOy, 
huyn Phü 

LOc. 

Du tix xây dijng 
nhà may cp nrnc, 
cong sut 
55.000m3/ngàydê 
m và h tMng 
dthng 6ng cp 
nuâc sach 

5,0 

NDT dang nghiên ciru d 
xut, ranh giâi c',i th së 
duqc xác dinh khi thrc 
hin thO tue chip thu4n 
chà tnrcing du ti.r 

HiOn trang chü yeU Ia 
dt lam nghip 

Dr an thuOc quy hoach 
chi tit xay dimg t 1 
1/2000 Khu do thi Chân 
May, huyn Phü LOc,  
tinh Thi'ra Thiên Hu dà 
diicrc UBND tinh phé 
duyt tai Quyt dinh s 
279/QD-UBND ngày 
24/02/2012 

Dã có 
&thng 
giao 
thông kt 
n6i 

2022 3 näm 
Ban Quán 
1' 

450 

8 

Dir an Khu 
do thi 
Chân May 
(Vj tn 
trung tam) 

Khu dt 
thuOc Khu 
do thj Chán 
May, Khu 
kinh t 
Chân May - 
Lang Cô, 
huyn Phü 
LOc. 

Xây dirng Khu do 
thi Chân May trir 
thành Khu do thi 
sinh thai, an toàn, 
an tam và than 
thin vói mOi 
tnr0ng, cO nhiu 
khOng gian xanh, 
tao mOi tru0ng 
s6ng thun icri, 
thông thoáng trong 
Khu do thj 

1.000,0 

- PhIa Bäc: Giáp sOng BO 
Lu. 
- Phia Nam: Giáp dixrng 
giao thông Quôc 10 1A. 
- PhIa Dông: Giáp song 
Thira Liru. 
- PhIa Tây: Giáp song Bü 
Lu. 

Hin trng sir ding dat 
chO yu là dt 0 nOng 
thOn, d&t trng 1(ia, dt 
trng cay hang n 
lâu nãm và các loai dt 
khác. 

'dirc 

Di.r an thuOc  quy hoach 
chi tiOt xây di,rng t lé 
1/2000 Khu dO thi Chân 
May, huyn Phü LOc,  
tinh Thira ThiOn Hu dà 

UBND tinh phê 
duyt tai  Quyt djnh s 
279/QD-UBND ngày 
24/02/2012 

Két nôi 
QL 1A, 
thrOng 
ti-ac  chinh 
KDT 
Chân 
May 

2022 5 näm 

- Ban 
Quãn 1 
- SO 
KHDT 

35.000 

Dir an Khu 
do thj 
Chân May 
(vj frI yen 
song Bü 
Lu) 

Khu dt 
thuôc Khu 
do thi Chân 
May, KhU 
kinh tA 
Chán May - 
Lang Co 
huyn Phü 
LOc 

Xây di,rng Khu do 
thj Chan May trO 
thành Khu dO thi 
sinh thai, an toàn, 
an tam và than 
thiên vOi mOi 
truOng, Co nhiu 
không gian xanh, 
tao môi trirOng 
song thun lqi, 
thông thoang trong 
Khu dO thj 

420,0 

- PhIa Bäc, Dông: Giáp 
song Bñ Lu. 
- PhIa Nam: Giáp mt 
nirOc quy hoch. 
- PhIa Tày giáp nüi HOn 

MOt. 

Hin trng sir difling dt 
chU yu là dAt trng 
lOa, dAt trng cay hang 
näm, lâu näm và các 
loai dAt khác. 

Dr an thuOc  quy hoach 
chi tit xây di,rng t'3' 1 
1/2000 Khu dO thj Chân 
May, huyn PhO LOc,  
tinh Thira Thiên Hu dã 
dircic UBND tinh phO 
duyt t?i  Quyt djnh s6 
279/QD-UBND ngày 
24/02/2012 

Kt n6i 
QL IA, 
thrOng 
yen song 
BO Lu. 

2022 5 nãm 

- Ban 
Quán l' 
- SO 
KHDT 

14.700 



Stt Ten dir an Dja diem Myc tiêu 
Din 
tIch 
(ha) 

Ranh giol Hin tryng 
sir dyng dt 

Quy hoach (xây dyng, 
sir dyng dat) 

Kt ni 
ha 

tng giao 
thông 

Thoi 
gian dy 

kin 
KGDT 

tchn  
dy an 

Don vj 
theo dOi 
theo trng 
giai doyn 

Tong vn 
du tir 
dy kin 

(t ding) 

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

10 

Dr an Khu 
do thj 
Chân May 
(vi trI 2) 

Khu d.t 
thuc Khu 
do thj Chân 
May, Khu 
kinh te 
Chân May - 
Lang Co, 
huyn Phi 
Lc. 

Xây dirng Khu do 
thj Chân May trâ 
thành Khu dO th 
sinh thai, an toàn, 
an tam và than 
thin vii môi 
truing, Co nhiu 
không gian xanh, 
tao môi truing 
sng thun icr1, 
thông thoang trong 
Khudôthi 

43,2  

- PhIa BAc: Giáp dtthng 
giao thông ni b KhU dO 
thi. 
- PhIa Nam: Giá duung 
giao thông Qu6c 1 1 A. 
- PhIa Dông: Giáp 
giao thông ni b Khu do 
thj. 
- PhIa Tây: Giáp dix&ng 
triic chInh Khu do thi 
Chân May. 

Hin trang sir ding dt 
chU yu là dAt trng 
lOa, dAt trng cay hang 
im, lâu näm và các 
1oi dAt khác. 

Dir an thuc quy hoach 
chi tit xay dimg t' 1 
1/2000 Khu dO thi Chân 
May, huyn Phü LOc, 
tinh Thra Thiên HuA da 
di.nyc UBND tinh phê 
duyt tai  QuyAt djnh s6 
279/QD-UBND ngày 
24/02/20 12 

Kt ni 
thrng 
Quc 
1A. 

2022 5 näm 

- Ban 
Quãn 1' 
- Si 
KHDT 

1.290 

Dr an Khu 
do thi 
Chân May 
(vjtr14) 

Khu dAt 
thuôc Khu 
do thi Chân 
May, Khu 
kinh tA 
Chân May - 
Lang Co, 
huyn Phi 
LQC. 

Xây dirng Khu dO 
thj Chân May trir 
thành Khu do th 
sinh thai, an toOn, 
an tim và than 
thin vii môi 
truing, cO nhiêu 
không gian xanh, 
tao môi truing 
s6ng thun lçri, 
thông thoáng trong 
Khu do thl 

71 0 
' 

- Phia BAc: Giáp mat 
nuic song Thira Luu; 
- PhIa Nam: Giáp mat 
ni.ric quy hoach; 
- PhIa DOng: Giáp mat 
nuic song Thira Ltru; 
- Phia Tây: Giip duing 
tric chinh Khu do thj 
Chân May. 

Hin trng sir ding dAt 
chi yAu là dAt trng 
ha, dAt trng cay hang 
näm, lâu näm và các 
hoai dAt khác. 

Dir an thuOc quy hoach 
chi tiAt xây drng t' 1 
1/2000 Khu do thi Chân 
May, huyn Phi LOc,  
tinh Thira Thiên HuA dA 
dtrccc UBND tinh phê 
duyêt tai QuyAt dinh s 
279/QD-UBND ngày 
24/02/20 12 

KAt ni 
diring 
triic chInh 
KDT 
Chân 
May, 
dt.r&ng 
yen song 
Bü Lu. 

2022 5 näm 

- Ban 
Quan l 
- 
KHDT 

2.130 

12 

Dr an Khu 
du 1ch 
biOn Lang 
Co - dAm 
Lap An 

Thi trAn 
Lang Cô, 
huyn Phi 
Lc, KKT 
Chân May - 
Lang Cô, 
huyn Phi 
Lc. 

Xây dmg khU 
phirc hcrp du ljch, 
nghi duing 
tiiu chuAn 4, 5 
sao. 

Khoing 
19,2 

- PhIa BAc: Giáp các dir 
an du hich bin; 
- Phia Nani: Giáp Nha 
thi Loan L; 
- PhIa BOng: Giáp biAn 
Lang CO; 
- PhIa lay giáp dAm Lp 
An. 

Hin trng sir ding dAt 
thU yu là dAt ir, dAt 
trng cay lâu nàm, cay 
hang nãm, dAt nghia 
trang và các loai dAt 
khác 

Dir an phO hqp quy hoach 
chung xây dijng Khu kinh 
t Chin May - Lang Cô, 
Quy hoach phân khu xây 
drng Khu phIa Nam tryc 
trung tim du ljch Lang 
CO, huyn phi Lc, tinh 
Thira Thiên Hu& 

KAt nOi 
duing 
Qu6c 1 
1A. 

2022 5 

- Ban 
Quin l 
- Si 
KHDT 
- Si Xây 
dmg 

4.000 



Stt Ten dir an Oja dim Mtic lieu 
Din 
tich 
(ha) 

Ranh giôi 
Hin trng 
sü dyng dt 

Quy hoch (xây ding, 
si1 dyng dt 

Két ni 
h 

tng gino 
thông 

Thyi 
gian dr 

kin 
KGDT 

Tin d 
thc hin 

d an 

Don v 
theo döi 
theo tüng 
giai don 

Tong von 
du tr 
du kin 

(ti' dng) 

2 3 5 6 7 8 9 JO 11 12 13 14 

13 

Dr an KhU 
du lich 
sinh thai 
Bâi Ca 

u 
Bãi Ca, thj 
trn Lang 
Cô, KhU 
kinh te 
Chân May 
Lang Cô, 
huyn Phñ 

LOc. 

Xây dmg thu du 
ljch, nghi drg 
dat tiêu chu.n 4, 5 
sao. 

Khoãng 
l2Oha 

-Phia Bc: Giáp bin 
Dông. 
- Phia Tây, Dông,Nam: 
Giáp nmg Safl xuat. 

Thng ké s b: 
1. Dt rlrng san xut 
khoãng 91 ha. 
2. Dt di chira sIr 
dung khoang 14,2ha. 
3. Dt song suoi 
khoáng 11 ha. 
4. Dt giao thông 
khoáng 4ha. 
5. DAt di tIch khoàng 
0,lha. 

1. Du an thuOc Quy 
hoach phãn thu xây drng 
Khu du ljch sinh thai Bãi 
Chui, huyn Phü Lc, 
tinh lhIra Thién Hu dã 
dime phé duyt tai  Quyêt 
djnh so 2330/QD-UBND 
ngày 20/9/2021. 

- 

- .eL 1101 

drrng 
dèo Hâi 
Van. 

- Quy 
hoach 
phát trin 
bn 
thuyn du 
ljch ti 
kh vrc 

2022 5 nãm 
Ban Quán 
1'. 2.500 

14 

DiránKho 
bAi phyc 
vusIln 
xuAt,kinh 
doanh tai 
thu cãng 
Chân May 

MOt phAn 
lô dAt

' 
hiêu KT1 
thuôc thuc 
Quy hoch 
chi tiêt xây 
dirng cIlng 
Chân May, 
KKT Chân 
May - Lang 
Cô, huyn 
PhO Lc. 

Hoan thién CY SO 

h tAng thu hu 
cn CIlng Chân 
May, dáp 1mg nhu 
cAu lou thông hang 
hóa qua Cãng. 

5,0 

PhIa Bic giáp vj trI dtr an 
Kho dam g Phñc Thjnh; 
- PhIa Dông: Giáp du?ing 
b trcl phia Dông Cáng 
(yen chân nOi GiOn); 
- PhIa Tây: Giáp phAn dAt 
cOn lai cIla 10 KT1;. 
- PhIa Nam: Giáp thrOng 
giao thông gitta Iô KT1, 
KT2 

Khu dAt do nhà flUOC 

quãn I và mt phAn 
thu dat dA di.rçic bi 
thirOng, giái phong mat 
b&ng. 

Dir an thuc Quy hoch 
chi tit xây dimg tr I 
1/2000 cãng Chân May, 
huyn PhIl LOc, tinh 
Thfra Thiên Hu dä dime 
phé duyt tai Quy& djnh 
s6 2063/QD-UBND ngày 
29/10/20 10. 

Két nôi 
dtr?ing 
tric chInh 
cãng 
Chân 
May 

2022 3 

- Ban 
Quãn 
- SO 
KHDT 

120 

15 

Dixán 
Trung tam 
logistic vâ 
thi.rcnng mai 
djch VI) 

cilng Chân 
May 

Mtt phAn 
lô dAt

' hiêu Ku 
thuôc thuOc 
Quy hoach 
chi tit xây 
drng cIlng 
Chân May, 
KKT Chân 
May - Lang 
Cô, huyn 
PhIiLôc. 

Hoàn thin C SO 

h tAng thu hu 
cn Cãng Chân 
May, dáp 1mg flhU 
cAu liru thông hang 
hôa qua Cáng. 

5,0 

PhIa BAc Giáp vj tn quy 
hoach Bãi d Xe; 
- Phia Dông: (3iáp v tn 
dir an Kho dam g Phlic 
Thjnh; 
- Phia Tây: Giáp thrOng 
trie chinh cáng Chiln 
May. 
- PhIa Nam: Giáp 10 dAt 
quy hoach nhà diu hành. 

Khu dat do nha flUXYC 
quIln 1 và mt phAn 
khu dAt dä dircrc bi 
thirOng, giIli phOng mt 
b&ng. 

Dr an thuc Quy hoach 
chi tit xây dirng t lé 
1/2000 câng Chân May, 
huyn Phil Lc, tinh 
Thira Thién Hu d dirçrc 
phO duyt tai  Quyt djnh 
s 2063/QD-UBND ngày 
29/10/20 10. 

Kt nôi 
thrOng 
tric chmnh 
cilng 
ChIln 
May 

2022 3 

- Ban 
Qtan 1 
- SO 
KHDT 

120 



tt Ten dr an Bla  dim Mtic tiêu 
Din 
tIch 
(ha) 

Ranh giOl 
Hin trng 
sü dung dat 

Quy hoch (xây drng, 
sü ding dat) 

Két n& 
h 

tang giao 
thông 

ThOi 
gian dy 

kin 
KGDT 

Tiên d 
thtc hin 

thr an 
' 

Don vj 
theo dOi 
theo trng 
giai don 

long VOfl 

du hr 
du' kiên 

(t ding) 

2 3 5 6 7 8 9 JO 11 12 13 14 

16 

Do an Khu 
djch v1i 

Logistic 
càng Chân 
May 

Mt phn 
lô dt k 
hiêuKTl 
và1ôKT2 
thuôc thuôc 
Quy hoach 
chi tit xay 
thmg cãng 
Chán May, 
KKT Chân 
May - Lang 
Cô,huyn 
Phñ Lôc. 

Hoàn thin co si 
ha tang khu Cãng 
Chân May, dáp 
ng nhu cu liru 

thông hang hóa 
qua Cãng. 

36,0 

giao thông, dr an Bn s 
1 - cãng Chân May. 
- PhIa Bong: Giáp dLrmg 
bô trç phIa BOng Cãng 
(yen chân nOi GiOn). 
- PhIa Tây: Giáp durng 
triic chinh càng Chân 
May. 
- PhIa Nam: Giáp dung 
giao thOng, dir an Kho 
, 

cang xäng dâu Thra 
Thiên Hu cUa Cong ty 
CP Xang dâu Th&a Thiên 
Hue. 

Khu dt do nhà nuôc 
quàn Iy Va mt phn 
k.hi d da dir bi 
thithng, giái phOng mat 
bang 

Dir an thuc Quy hoach 
chi tiêt xây dmg 1 
1/2000 cãng Chãn May, 
huyn PhO Lc, tinh 
Thra Thiên Hu dA di.rçic 
phé duyt tai  Quyt djnh 
s 2063/QD-UBND ngày 
29/10/2010. 

Kt ni 
dir&ng 
tric chinh 
cãng 
Chãn 
May 

2021 3nAm 

- Ban 
Quãn ly 
- Sr 
KHBT 

1.260 

ii CACKCNTiNH 

17 

Du an Bu 
hr xây 
drng và 
kinh doanh 
kt cu ha 
tng KCN 
Phong 
Din Kim 
A 

KCN 
Phong 
Din, 
huyn 
Phong Din 

Du ti.r xây drng 
kinh doanh kM cu 
ha tng KCN. 

120,0 

- PhIa Bc giáp khu dt 
du an cüa Tong Cong ty 
Viglacera - CTCP. 
- Phia Nam giáp dung 
st Bc - Nam. 
- PhI BOng giáp duâng 
Tinh lô 9. 
- Phia Tây giáp khu dM 
du an cUa COng ty TNHH 
C&N Vina Hu - Han 
Qu6c. 

Hin trang si ding dt 
chü yu là dt lam 
nghip, dt màu và các 
loai d 

Dir an thuc Quy hoach 
chung xây drng Khu 
cOng nghip Phong Din 
dircic UBND tinh phê 
duyt tai QuyM djnh s 
2593/QD-UBND ngày 
13/12/20 10. 

Kt 
du&ng 
tinh l 9. 

2022 5 näm 

- Ban 
Quãn 1' 
- Sà 
KHDT 

964 

18 

Du an Bàu 
hr XY 

dijng và 
kinh doanh 
kM cAu ha 
tAng KCN 
PhO Ba 

KCN PhU 
Ba, huyn 
PhO Vang. 

Du tir xây dimg 
kinh doanh kM cu 
ha tAng KCN. 

165,0 

- PhIa Bong Bc giáp 
dung lay phá Tam 
Giang. 
- PhIa Bong Nam giáp 

dtrâng quy hoach. 
- PhIa BOng Nam giáp 

Khu dan Cu xa PhO 
Luo'ng, PhO Xuãn. 
- Phia lay Nam giáp tinh 

1 1OAC. 

Hin trng sir dung dM 
chO yu là dt 1am 
nghip, dt trOng cay 
lâu näm, dAt nghia 
trang và các lOai dat 
khác 

Dir an thuôc Quy hoach 
chi tiM xay dirng tç' i 
1/2000 KCN PhO Ba, 
huyn Phii Vang, tinh 
Thia ThiOn Hu thrqc 
UBND tinh phé duyt tai 
QuyM djnh s6 2184/QD-
UBND ngày 27/10/20 14. 

KM n6i 
dung 
tinh I 
lOB. 

2022 5 nàm 

- Ban 
Quãn 1 
- So 
KHBT 

825 



Stt Ten dir an Oja dim Muc tiêu 
Din 
tIch 
(ha) 

Ranh Hin trng 
sü dung dt 

Quy hoch (xay ding, 
si dung dat) 

Kt ni 
h 

tang giao 
thông 

Thoi 
gian dir 

kin 
KGDT 

Tin do 
thc hin 

dir an 

Don vi 
theo döi 
theo tüiig 
giai don 

Tong vn 
du tr 
dir kin 

(t dng) 

2 3 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 

19 
Dr an San 
xut cong 
nghip 

Lô CN16- 
1,CN16- 
2,KCN Phü 
Da, huyn 
Phü yang. 

San xut san phm 
cong nghip nhe, 
cong nghiêp sach,  
It 0 nhim môi 
truOng 

4,5 

- PhIa Dông Bc giáp 
dtrmg tinh 19 lOB. 
- PhIa Nam giáp 10 CN 16. 
3, CNI6-4. 

- PhIa Tây Nam giáp dir 
an may mc Scm Ha - 
HuL 

- Khu dt thu hi di.r 
an Nhà may may 
Vuang Thy - Hu cüa 
Cong ty CP Vrnmg 
Thy - Hu (theoThong 
báo chm dCrt hoat 
dng dr an du tu, 
kern theo Biên bàn hQp 
Dai hOi  ding c dông 
s 01/BB-DHDCD 
ngày 19/3/202 1, Nghj 
quyt s6 06/2022/NQ- 
VT ngày 19/3/2022). 
- Dt cta duçrc bi 
thithng, GPMB, da thi 
cong xây dirng mOt 
phn c6ng và hang rào 
khu Mt. 

Dir an thuOc Quy hoach 
chi tit xay drng t 1 
1/2000 KCN Phü Da, 
huyn PhO yang, tinh 
Thira Thiên Hue duoc 
UBND tinh phé duyt tai  
Quy& djnh so 2184/QD-
UBND ngày 27/10/20 14. 

Kt ni 
du&ng 
tinh 1 
lOB. 

2022 2 närn 

- Ban 
Quân 1 
- S 
KHDT 

Theo quy 
mô dir an 

20 
Dr an san 
xut cong 
nghip 

Lô CN16- 
3,CN16- 
4,KCN PhCi 
Da, huyn 
Phü Yang. 

San xut san ph.m 
cong nghip nhe, 
Cong nghip sach,  
It 0 nhim môi 
tnrng 

4,5 

- Phia Dông Bc giáp lô 
CN16-1, CNI6-2, cay 
xanh. 
- PhIa Nam giáp lô CNl 7 
1, CN17-2. 

- PhIa Tây: Giáp dung 
quy hoach KCN 

Hin trng sr ding cMt 
chO yu là dt lam 
nghip và cãc Ioai dAt 
khãc 

Dir an thuc Quy hoach 
chi tit xay drng t' 1 
1/2000 KCN Phii Da, 
huyn Phi Vang, tinh 
Thra Thiên Hue duçrc 
UBND tinh phé duyt tai  
Quyt djnh s 2184/QD- 
UBND ngày 27/10/20 14. 

Kt nii 
dithng 
tinh 1 
lOB. 

2022 2 näm 
Ban Quàn 
1' 

Theo quy 
mô dir an 



Stt Ten dii an Oja dim Mc tiêu 
Diên 
tich 
(ha) 

Ranh gióri 
Hin trng 
sfr diing dt 

Quy hoch (xãy thjng, 
s.r dyng dat) 

Kt ni 
h 

tng giao 
thông 

Thori 
gian dij 

kin 
KGDT 

Tin d 
thc hin 

d an 

Don v 
theo döi 
theo tirng 
giai don 

Tng vn 
du tir 
dy kin 

(t5' ding) 

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

21 
Dr an san 
xut cong 
nghip 

Mt phn 
Lô CNI7-
1,CNI 
2,KCN Phñ 
Ba, huyn 
Phü yang. 

San xut san phm 
cong nghip nhç, 
cong nghip sch, 
It ô nhim mOi 
trithng 

3,8 

- Phia Bong Bc giáp lô 
CN16-3, CNI6-4, cay 
xanh. 
- PhIa Nam giáp lô CN 17 
3, CNI7-4. 

- Phia lay: Giáp dti&ng 
quy hoch KCN 

Hin trng sir dvng  dt 
chü yu là dt lam 
nghip và các loi dt 
khác 

D an thuOc  Quy hoach 
chi tit xây dimg t) l 
1/2000 KCN Phü Ba, 
huyn Phü Vang, tinh 
Thra Thiên Hue ducic 
UBND tinh phé duyt t?i  
Quy& djnh s6 21841QD-
UBND ngày 27/10/2014. 

K& n61 
dtthng 
tinh l 
lOB. 

2022 2 
Ban Quãn 
l 

Theo quy 
mô dr an 

22 
Dir an san 
xut cong 
nghip 

Mt phn 
Lô CNI5-
1,CN 15- 
2,KCN Phá 
Ba, huyn 
Phü Yang. 

San xuAt san phni 
cong nghip nhe, 
cOng nghip sach,  
It ô nhim môi 
tru?lng 

4,2 

- PhIa BOng Bc giáp lô 
CN14-2. 
- Phia Nam gp 

quy hoach KCN, C1Y 
xanh. 

- PhIa lay: Giáp 10 
CN13. 

Hin tr?ng sir dung dt 
chü yu là dt lam 
nghip và các 1oi dt 
khác 

Dr an thuc Quy hoch 
chi tit xây drng t 1 
1/2000 KCN PhO Ba, 
huyn PhO yang, tinh 
Thra Thiên Hu duqe 
UBND tinh phê duyt tai  
Quyt djnh s6 2184/QB-
UBND ngày 27/10/20 14. 

Kt n6i 
thrOng 
tinh 1 
lOB. 

2022 2 
Ban Quãn 
l 

Theo quy 
mô dr an 
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