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Lônh vûåc nöng nghiïåp
STT TÊN DỰ ÁN Số 

trang

1 DỰ ÁN: ĐẦU TƯ LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ GIA TĂNG BÒ THỊT 5

2 DỰ ÁN: KHU LIÊN HỢP NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CÁ TRA GIỐNG 6

3 DỰ ÁN:TRỒNG CHUỐI CẤY MÔ CÔNG NGHỆ CAO THEO CHUỖI GIÁ TRI 7

4 DỰ ÁN: LÀNG BÈ NUÔI TRỒNG THÚY SẢN KẾT HỢP DU LỊCH SINH THÁI CÙ LAO GIÊNG 8

5 DỰ ÁN: NHÀ MÁY CHẾ BIẾN RAU CỦ QUẢ 9

6 DỰ ÁN: CHUỖI CUNG CẤP THỊT HEO AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG 10

7 DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT NẾP BỀN VỮNG 11

8 DỰ ÁN: SẢN XUẤT GIỐNG CÁ TRA 3 CẤP CHẤT LƯỢNG CAO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 
LONG XUYÊN

12

9 DỰ ÁN: SẢN XUẤT CÁ TRA THƯƠNG PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH 
PHỐ LONG XUYÊN

13
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Lônh vûåc nöng nghiïåp 

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ GIA TĂNG BÒ THỊT

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

2 Địa chỉ Số 07 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 852164; Fax: (0296) 3 856705

4 Email sonnptnt@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án
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 vệ sinh thực phẩm) 

2 Quy mô dự án

- Tổng diện tích dự án: 60 ha.
- Quy mô xây dựng: trại giống bò bố mẹ hướng thịt quy mô 8.000 con, bò vỗ 
béo quy mô15.000 con, nhà máy giết mổ (công suất 100con/ngày đạt tiêu 
chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm) và 3.000 ha trồng cỏ, bắp làm thức ăn cho 
bò….

3 Tổng mức đầu tư dự kiến 2.500 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp.

5 Địa điểm đầu tư Xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng đất đai Đất do tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng

7 Hạ tầng địa điểm dự án

- Giao thông: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp điện: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối đến khu vực dự án.

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 10% trong thời gian 15 năm.
+ Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài 
sản cố định.
- Được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của 
Chính phủ.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có 
thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư.



DỰ ÁN: KHU LIÊN HỢP NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CÁ TRA GIỐNG
I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

2 Địa chỉ Số 07 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 852164; Fax: (0296) 3 856705

4 Email sonnptnt@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án

- Xây dựng khu liên hợp sản xuất cá tra giống công nghệ cao, theo chính sách tái cơ 
cấu lại ngành nông nghiệp, đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao chuỗi giá trị, 
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 và công 
nghệ vào sản xuất, áp dụng kỹ thuật tiên tiến để tăng năng suất cá tra giống, giảm 
chi phí và tăng thu nhập cho doanh nghiệp và nông dân một cách bền vững.
- Nghiên cứu để lựa chọn và sản xuất con giống chất lượng cao cho cung cấp cho 
các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
- Tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương, tăng thu nhập cho nông dân.
- Tăng hiệu quả kinh tế, chuỗi giá trị, tái cấu trúc và tăng cường liên kết trong cộng 
đồng để phát triển nông nghiệp bền vững hơn.

2 Quy mô dự án - Tổng diện tích dự án: 200 ha.

3 Tổng mức đầu tư dự kiến 1.500 tỷ.

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp.

5 Địa điểm đầu tư Xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng đất đai Vùng quy hoạch nuôi tôm càng xanh xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn; đất nông 
nghiệp của nông dân.

7 Hạ tầng địa điểm dự án

- Giao thông: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp điện: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối đến khu vực dự án.

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước.
- Thuế TNDN: Thuế suất ưu đãi 10% trong thời gian hoạt động dự án.
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản cố định.
- Được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có thẩm 
quyền Quyết định chủ trương đầu tư.
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Lônh vûåc nöng nghiïåp 
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Lônh vûåc nöng nghiïåp 

DỰ ÁN:TRỒNG CHUỐI CẤY MÔ CÔNG NGHỆ CAO THEO CHUỖI GIÁ TRI

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

2 Địa chỉ Số 07 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 852164; Fax: (0296) 3 856705

4 Email sonnptnt@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất chuối ứng công nghệ cao phục vụ xuất khẩu.

2 Quy mô dự án
Tổng diện tích dự án: 500 ha.
Chuối nuôi cấy mô được trồng với mật độ 2.000 - 2.500 cây/ha; năng suất đạt 30 
tấn/ha.

3 Tổng mức đầu tư dự kiến 150 tỷ.

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp.

5 Địa điểm đầu tư 02 xã Tân Tuyến và Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng đất đai Đất do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng.

7 Hạ tầngđịa điểm dự án

- Giao thông: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp điện: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối đến khu vực dự án.

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước.
- Thuế TNDN: Thuế suất ưu đãi 10% trong thời gian hoạt động dự án.
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản 
cố định.
- Được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính 
phủ.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có 
thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư.



Lônh vûåc nöng nghiïåp 

DỰ ÁN: LÀNG BÈ NUÔI TRỒNG THÚY SẢN KẾT HỢP DU LỊCH 
SINH THÁI CÙ LAO GIÊNG

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

2 Địa chỉ Số 07 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 852164; Fax: (0296) 3 856705

4 Email sonnptnt@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án

- Việc hình thành và phát triển làng bè nuôi trồng thủy 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, Điêu Hồng như: 
cá Hô, cá Xác, cá Mè Hôi, cá Basa, cá Chép Giòn, cá Trà Sóc…
- Đầu tư xây dựng mới làng bè thủy sản kết hợp khu vui chơi giải trí hấp dẫn cùng 
khu nghỉ dưỡng bungalow cao cấp, hệ thống khu nhà hàng nổi, … thông qua đó 
góp phần đa dạng hoá các loại hình du lịch sinh thái, tạo điều kiện thu hút du khách 
đến tham quan du lịch tại An Giang. Bên cạnh đó là phát triển nuôi trồng thủy sản 
với quy mô lớn.

2 Quy mô dự án 100 ha mặt nước.

3 Tổng mức đầu tư dự kiến 2.000 tỷ.

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp.

5 Địa điểm đầu tư 03 xã Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân - huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng mặt nước

3 xã Cù lao Giêng gồm: Tấn Mỹ (450 bè), Mỹ Hiệp (220 bè) và Bình Phước Xuân (100 bè) 
nằm trong trong vùng quy hoạch nuôi thủy sản trên các tuyến sông 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.

7 Hạ tầng địa điểm dự án

- Giao thông: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp điện: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối đến khu vực dự án.

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước mười lăm (15) năm đầu và giảm 
50% trong 7 năm tiếp theo.
- Thuế TNDN: Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động.
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản cố định.
- Được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có thẩm 
quyền Quyết định chủ trương đầu tư.
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Lônh vûåc nöng nghiïåp 
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DỰ ÁN: NHÀ MÁY CHẾ BIẾN RAU CỦ QUẢ
I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

2 Địa chỉ Số 07 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 852164; Fax: (0296) 3 856705

4 Email sonnptnt@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án

- Mục tiêu tổng quát: Xây dựng nhà máy cho chế biến rau, củ, quả. Nhằm gia tăng 
chuỗi giá trị gia tăng từ vùng nguyên liệu ưu thế của huyện. Qua đó, tạo việc làm cho 
địa phương, góp phần đa dạng hóa sản phẩm giá trị gia tăng qua chế biến sâu, giúp 
nhà đầu tư mở rộng chiến lược kinh doanh trong lĩnh vực chế biến, qua đó phát triển 
công nghệ phục vụ nông nghiệp, góp phần vào tăng trưởng của huyện, cũng như của 
tỉnh, tăng thu nhập của người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.
- Mục tiêu cụ thể: Tùy thuộc vào khả năng và chiến lược kinh doanh của nhà đầu tư 
và công nghệ chế biến mà xác định công suất, cũng như nguồn nguyên liệu và nhu 
cầu lao động mà mục tiêu sẽ được thể hiện cụ thể trong báo cáo khả thi dự án của 
nhà đầu tư.

2 Quy mô dự án
- Tổng diện tích dự án: 10 ha.
Quy mô xây dựng nhà máy: 10 ha.

3 Tổng mức đầu tư dự 
kiến 200 tỷ.

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp.

5 Địa điểm đầu tư Xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. 

6 Hiện trạng đất đai Đã có quỹ đất 10 ha do huyện Chợ Mới quản lý. 

7 Hạ tầngđịa điểm dự án

- Giao thông: thuận tiên đường giao thông thủy và kết nối trực tiếp với TP.Cao Lãnh 
của tỉnh Đồng Tháp, TP.Cần thơ và TP.HCM. Đường bộ: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp điện: đã kết nối đến khu vực dự án. 
- Cấp nước: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối đến khu vực dự án.

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước mười lăm (15) năm đầu và giảm 
50% trong 7 năm tiếp theo.
- Thuế TNDN: Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động.
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản cố định.
- Được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có thẩm 
quyền Quyết định chủ trương đầu tư.



Lônh vûåc nöng nghiïåp 

10 AN GIANG - DANH MỤC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

DỰ ÁN: CHUỖI CUNG CẤP THỊT HEO AN TOÀN 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

2 Địa chỉ Số 07 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 852164; Fax: (0296) 3 856705

4 Email sonnptnt@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án

- Xây dựng Khu liên hợp giết mổ - chế biến (nhà máy giết mổ gia súc - nhà máy chế 
biến sản phẩm thịt).
- Nhà máy giết mổ 300 con heo thịt/ngày.
- Cung cấp thịt cho các vùng phụ cận trong và ngoài tỉnh.
- Chế biến thịt đóng hộp, xúc xích…
- Chế biến phụ phế phẩm giết mổ (bột xương, phân vi sinh…).

2 Quy mô dự án

- Tổng diện tích dự án: 3 ha, bao gồm: 
+  Nhà máy giết mổ 300 con heo thịt/ngày.
+  Nhà máy chế biến thịt đóng hộp, xúc xích…
+  Nhà máy chế biến phụ phế phẩm giết mổ.

3 Tổng mức đầu tư dự kiến 500 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp.

5 Địa điểm đầu tư Xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng đất đai Đất do tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng.

7 Hạ tầng địa điểm dự án

- Giao thông: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp điện: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối đến khu vực dự án.

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 10% trong thời gian 15 năm.
+ Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản cố định.
- Được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có thẩm 
quyền Quyết định chủ trương đầu tư.
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DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT NẾP BỀN VỮNG
I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

2 Địa chỉ Số 07 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 852164; Fax: (0296) 3 856705

4 Email sonnptnt@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án

Xây dựng vùng chuyên canh nếp sạch công nghệ cao, GAP và gạo hữu cơ theo chính 
sách tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao chuỗi 
giá trị hạt gạo trong nước và chế biến xuất khẩu, hướng tới một thương hiệu mạnh 
của doanh nghiệp, địa phương và quốc gia.

2 Quy mô dự án Tổng diện tích dự án: 15.000 ha/năm (mỗi vụ 5.000ha).

3 Tổng mức đầu tư dự kiến 900 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể thuê đất sản xuất và liên kết nông dân 
để tiêu thụ.

5 Địa điểm đầu tư Xã Phú An, Phú Thạnh, Phú Thành, trị trấn Chợ Vàm - huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng đất đai Đất nông nghiệp 3 vụ do hộ gia đình đang sử dụng.

7 Hạ tầng địa điểm dự án

- Giao thông: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp điện:  đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối đến khu vực dự án.

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước mười lăm (15) năm đầu và giảm 
50% trong 7 năm tiếp theo.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 17% trong suốt thời gian 10 năm.
+ Miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản cố định.
- Được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có thẩm 
quyền Quyết định chủ trương đầu tư.
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DỰ ÁN: SẢN XUẤT GIỐNG CÁ TRA 3 CẤP CHẤT LƯỢNG CAO 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên

2 Địa chỉ Số 99, đường Nguyễn Thái Học nối dài, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh 
An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 841310 - (0296) 3 842646

4 Email longxuyen@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án

Mời gọi doanh nghiệp tham gia thực hiện sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng 
cao trên địa bàn phường Mỹ Thới thành phố Long Xuyên (Theo Đề án liên kết sản 
xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao vùng Đồng bằng sông Cửu Long 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 02/02/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về đồng ý chủ 
trương cho Long Xuyên xây dựng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để sản 
xuất giống cá tra 3 cấp).

2 Quy mô dự án Tổng diện tích thực hiện: 100 ha.

3 Tổng mức đầu tư dự kiến 600 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp.

5 Địa điểm đầu tư

Phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (Tại Dự án đầu tư nâng cấp hệ 
thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản khu vực Tây đường tránh thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang đã được Bộ NN&PTNT phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 4463/
QĐ-BNN-TCTL ngày 28/10/2018 và Sở NN&PTNT An giang đang triển khai thực hiện).

6 Hiện trạng đất đai Đất ở, cây lâu năm khác, đất lúa do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng.

7 Hạ tầngđịa điểm dự án

- Giao thông: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp điện: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối đến khu vực dự án.

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong mười một (11) năm đầu và 
giảm 50% trong 5 năm tiếp theo.
- Thuế TNDN: Thuế suất ưu đãi 15% trong suốt thời gian hoạt động.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có thẩm 
quyền Quyết định chủ trương đầu tư.
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DỰ ÁN: SẢN XUẤT CÁ TRA THƯƠNG PHẨM 

CHẤT LƯỢNG CAO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên

2 Địa chỉ Số 99, đường Nguyễn Thái Học nối dài, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh 
An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 841310 - (0296) 3 842646

4 Email longxuyen@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án Mời gọi doanh nghiệp tham gia thực hiện sản xuất cá tra thương phẩm chất lượng 
cao trên địa bàn phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên.

2 Quy mô dự án Tổng diện tích thực hiện: 300 ha.

3 Tổng mức đầu tư dự kiến 1.800 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp.

5 Địa điểm đầu tư

Phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (Tại Dự án đầu tư nâng cấp 
hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản khu vực Tây đường tránh thành phố 
Long Xuyên, tỉnh An Giang đã được Bộ NN&PTNT phê duyệt điều chỉnh tại Quyết 
định số 4463/QĐ-BNN-TCTL ngày 28/10/2018 và Sở NN&PTNT An Giang đang triển 
khai thực hiện).

6 Hiện trạng đất đai Đất ở, cây lâu năm khác, đất lúa do tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng.

7 Hạ tầngđịa điểm dự án

- Giao thông: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp điện: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối đến khu vực dự án.

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong mười một (11) năm đầu và 
giảm 50% trong 5 năm tiếp theo.
- Thuế TNDN: Thuế suất ưu đãi 15% trong suốt thời gian hoạt động.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có thẩm 
quyền Quyết định chủ trương đầu tư.
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Lônh vûåc cöng nghiïåp  

STT TÊN DỰ ÁN Số 
trang

1 DỰ ÁN: KHU CÔNG NGHIỆP VÀM CỐNG 16

2 DỰ ÁN: KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH LONG MỞ RỘNG 17

3 DỰ ÁN: KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH HÒA MỞ RỘNG 18

4 DỰ ÁN: KHU CÔNG NGHIỆP HỘI AN 19

5 DỰ ÁN: KHU CÔNG NGHIỆP XUÂN TÔ 20

6 DỰ ÁN: NHÀ MÁY BIA AN GIANG 21

7 DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐỨC 22

8 DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP TÂY HUỀ 23

9 DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP VĨNH TẾ 24

10 DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP CHÂU PHONG 25

11 DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP LONG AN 26

12 DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP LONG SƠN 27

13 DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP VĨNH XƯƠNG 28

14 DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP MỸ PHÚ 29

15 DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP AN CƯ 30

16 DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP  AN NÔNG 31

17 DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP HÒA BÌNH 32

18 DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP HÒA AN 33

19 DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP AN PHÚ 34

20 DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP LƯƠNG AN TRÀ 35

21 DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN THÀNH 36

22 DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP ĐỊNH THÀNH 37

23 DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP NÚI SẬP 38
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DỰ ÁN: KHU CÔNG NGHIỆP VÀM CỐNG

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh An Giang

2 Địa chỉ Số 2 đường số 20, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, 
tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 941583 - (0296) 3 952655

4 Email banqlkkt@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

2 Quy mô dự án 200 ha.

3 Tổng mức đầu tư dự kiến 1.500 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp.

5 Địa điểm đầu tư Phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng đất đai

- Phần lớn diện tích là đất ruộng (chiếm khoảng 172 ha).
- Diện tích đất còn lại là: kênh rạch, ao hồ, đất trồng cây lâu năm, đường dân sinh 
và đất ở.
- Đất hiện do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng.

7 Hạ tầng địa điểm dự án

- Giao thông: kết nối vào Quốc lộ 91.
- Cấp điện: đã kết nối với khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối với khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối với khu vực dự án.

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước bảy (7) năm.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 17% trong thời gian 10 năm.
+ Miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản 
cố định.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có 
thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư.
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DỰ ÁN: KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH LONG MỞ RỘNG

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh An Giang

2 Địa chỉ Số 2 đường số 20, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, 
tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 941583 - (0296) 3 952655

4 Email banqlkkt@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

2 Quy mô dự án 120 ha.

3 Tổng mức đầu tư dự kiến 900 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp.

5 Địa điểm đầu tư Xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng đất đai
- Diện tích phần lớn là đất trồng lúa (khoảng 107 ha).
- Phần diện tích đất còn lại chủ yếu là đất vườn tạp, mương, ao, và đất ở…

7 Hạ tầng địa điểm dự án

- Giao thông: kết nối vào Quốc lộ 91.
- Cấp điện: đã kết nối với khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối với khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối với khu vực dự án.

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước bảy (7) năm.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 17% trong thời gian 10 năm.
+ Miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản 
cố định.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có 
thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư.
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DỰ ÁN: KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH HÒA MỞ RỘNG

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh An Giang

2 Địa chỉ Số 2 đường số 20, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, 
tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 941583 - (0296) 3 952655

4 Email banqlkkt@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

2 Quy mô dự án 98 ha.

3 Tổng mức đầu tư dự kiến 700 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp.

5 Địa điểm đầu tư Xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng đất đai

- Diện tích đất trồng lúa chiếm đa phần (khoảng 65 ha).
- Phần còn lại là đất hoa màu, đất ở nông thôn + vườn, đất trường học, đường 
đất, mương ao… 
- Đất hiện do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng.

7 Hạ tầng địa điểm dự án

- Giao thông: kết nối đường giao thông nối khu công nghiệp Bình Hòa ra cầu tàu 
vào Quốc lộ 91.
- Cấp điện, nước, thông tin liên lạc: kết nối vào hệ thống chung đường giao 
thông nối khu công nghiệp Bình Hòa ra cầu tàu.

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước bảy (7) năm.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 17% trong thời gian 10 năm.
+ Miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản 
cố định.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có 
thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư.



Lônh vûåc cöng nghiïåp 
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DỰ ÁN: KHU CÔNG NGHIỆP HỘI AN

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh An Giang

2 Địa chỉ Số 2 đường số 20, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, 
tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 941583 - (0296) 3 952655

4 Email banqlkkt@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

2 Quy mô dự án 100 ha.

3 Tổng mức đầu tư dự kiến 900 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp.

5 Địa điểm đầu tư Xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng đất đai Phần lớn là đất nông nghiệp hiện do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng.

7 Hạ tầng địa điểm dự án
- Giao thông: kết nối vào đường tỉnh 942.
- Cấp điện, nước, thông tin liên lạc: kết nối vào hệ thống chung đường tỉnh 942.

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước bảy (7) năm.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 17% trong thời gian 10 năm.
+ Miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản 
cố định.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có 
thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư.



Lônh vûåc cöng nghiïåp 
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DỰ ÁN: KHU CÔNG NGHIỆP XUÂN TÔ

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh An Giang

2 Địa chỉ Số 2 đường số 20, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, 
tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 941583 - (0296) 3 952655

4 Email banqlkkt@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án Đầu tư sản xuất, gia công hàng may mặc, giày thể thao; chế biến nông sản thực 
phẩm và thức uống; công nghiệp đóng gói, lắp ráp điện tử,...

2 Quy mô dự án 150 ha.

3 Tổng mức đầu tư dự 
kiến 850 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp.

5 Địa điểm đầu tư Thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng đất đai

- Đã hoàn thành đưa vào sử dụng: hệ thống hạ tầng kỹ thuật hệ thống giao thông, 
điện, nước, thoát nước mưa KCN Xuân Tô hiện hữu với diện tích 57,4 ha; tạo quỹ 
đất sạch diện tích mở rộng thêm khoảng 30 ha. 
- Còn lại khoảng 63 ha chủ yếu là đất lúa (chiếm khoảng 40-50 ha).
- Diện tích còn lại là đất trồng cây lâu năm, hoa màu, đường giao thông nông thôn 
và đất ở nông thôn…….

7 Hạ tầng địa điểm dự án
- Giao thông: kết nối vào Quốc lộ 91.
- Cấp điện, nước, thông tin liên lạc: kết nối vào khu công nghiệp Xuân Tô (giai 
đoạn 1).

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước mười một (11) năm.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 10% trong thời gian 15 năm.
+ Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản 
cố định.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có 
thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư.



Lônh vûåc cöng nghiïåp 
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DỰ ÁN: NHÀ MÁY BIA AN GIANG

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh An Giang

2 Địa chỉ Số 2 đường số 20, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, 
tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296)3941583 - (0296)3 952655

4 Email banqlkkt@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án

- Cung cấp đa dạng sản phẩm bia cho thị trường Việt Nam và xuất khẩu sang các 
nước trong khu vực và thế giới.
- Sản phẩm phải có chất lượng cao, có thương hiệu nổi tiếng. Lâu dài xây dựng 
thương hiệu bia nổi tiếng gắn với tỉnh An Giang.
- Nâng tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh; giải quyết việc làm và 
tăng thu nhập cho người lao động.

2 Quy mô dự án
- Tổng nhu cầu sử dụng đất: 10 ha.
- Công suất thiết kế: 50 triệu lít/năm.

3 Tổng mức đầu tư dự kiến 500 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp.

5 Địa điểm đầu tư Khu công nghiệp Bình Hòa mở rộng, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An 
Giang.

6 Hiện trạng đất đai Trung Tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang đang tiến hành bồi thường giải phóng 
mặt bằng.

7 Hạ tầng địa điểm dự án

- Giao thông: kết nối đường giao thông nối khu công nghiệp Bình Hòa ra cầu tàu 
vào Quốc lộ 91.
- Cấp điện, nước, thông tin liên lạc: kết nối vào hệ thống chung đường giao thông 
nối khu công nghiệp Bình Hòa ra cầu tàu.

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước bảy (7) năm.
- Giá thuê đất:
+ 3.937,5 đồng/m2/năm (trả tiền hàng năm).
+ 525.000 đồng/m2/70 năm <==> 375.000 đồng/m2/50 năm (trả tiền một lần).
- Giá hạ tầng: 5.050 đồng/m2/năm (áp dụng cho năm 2018)



Lônh vûåc cöng nghiïåp 

22 AN GIANG - DANH MỤC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐỨC

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên

2 Địa chỉ Đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 941279

4 Email longxuyen@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp

2 Quy mô dự án 20 ha

3 Tổng mức đầu tư dự kiến 150 tỷ

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp

5 Địa điểm đầu tư Phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

6 Hiện trạng đất đai Đất bãi bồi, đất vườn tạp,….

7 Hạ tầngđịa điểm dự án
- Giao thông: đã kết nối với khu vực dự án (Kết nối  Quốc lộ 91)
- Cấp điện, nước, thông tin liên lạc: đã kết nối với khu vực dự án

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước ba (3) năm.
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản 
cố định.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có 
thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư.
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DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP TÂY HUỀ

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên

2 Địa chỉ Đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 941279

4 Email longxuyen@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp.

2 Quy mô dự án 40 ha

3 Tổng mức đầu tư dự kiến 350 tỷ

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp

5 Địa điểm đầu tư Khóm Tây Huề 2, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng đất đai Đất lúa,….

7 Hạ tầngđịa điểm dự án
- Giao thông: đã kết nối với khu vực dự án.
- Cấp điện, nước, thông tin liên lạc: đã kết nối với khu vực dự án

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước ba (3) năm.
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản 
cố định.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có 
thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư.



Lônh vûåc cöng nghiïåp 

DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP VĨNH TẾ

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc

2 Địa chỉ Đường Lê Lợi, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 869031

4 Email chaudoc@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp.

2 Quy mô dự án 75 ha

3 Tổng mức đầu tư dự kiến 450 tỷ

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp

5 Địa điểm đầu tư Phường Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

6 Hiện trạng đất đai Đất ruộng

7 Hạ tầngđịa điểm dự án
- Giao thông: đã kết nối với khu vực dự án
- Cấp điện, nước, thông tin liên lạc: đã kết nối với khu vực dự án

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước mười một (11) năm.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 17% trong thời gian 10 năm.
+ Miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản 
cố định.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có 
thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư
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Lônh vûåc cöng nghiïåp 

DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP CHÂU PHONG

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu

2 Địa chỉ Đường Trần Hưng Đạo, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 530188 - (0296) 3 532708

4 Email tanchau@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp.

2 Quy mô dự án 30 ha.

3 Tổng mức đầu tư dự kiến 200 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp.

5 Địa điểm đầu tư Xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng đất đai
- Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng.
- Đã được quy hoạch chi tiết.

7 Hạ tầng địa điểm dự án

- Giao thông: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp điện: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối đến khu vực dự án.

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước mười lăm (15) năm.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm.
+ Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản 
cố định.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có 
thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư.
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Lônh vûåc cöng nghiïåp 

DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP LONG AN

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu

2 Địa chỉ Đường Trần Hưng Đạo, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 530188 - (0296) 3 532708 

4 Email tanchau@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp.

2 Quy mô dự án 20 ha.

3 Tổng mức đầu tư dự kiến 250 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp.

5 Địa điểm đầu tư Xã Long An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng đất đai
- Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng.
- Đã được quy hoạch chi tiết.

7 Hạ tầng địa điểm dự án

- Giao thông: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp điện: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối đến khu vực dự án.

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước mười lăm (15) năm.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm.
+ Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản 
cố định.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có 
thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư.
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Lônh vûåc cöng nghiïåp 

DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP LONG SƠN

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu

2 Địa chỉ Đường Trần Hưng Đạo, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 530188 - (0296) 3 532708

4 Email tanchau@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp.

2 Quy mô dự án 35 ha.

3 Tổng mức đầu tư dự kiến 450 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp.

5 Địa điểm đầu tư Phường Long Sơn, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng đất đai
- Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng.
- Đã được quy hoạch chi tiết.

7 Hạ tầng địa điểm dự án

- Giao thông: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp điện: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối đến khu vực dự án.

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước mười lăm (15) năm.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm.
+ Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành 
tài sản cố định.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan 
có thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư.
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Lônh vûåc cöng nghiïåp 

DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP VĨNH XƯƠNG

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu

2 Địa chỉ Đường Trần Hưng Đạo, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 530188 - (0296)3532708

4 Email tanchau@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp.

2 Quy mô dự án 20 ha.

3 Tổng mức đầu tư dự kiến 150 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp.

5 Địa điểm đầu tư Xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng đất đai
- Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng.
- Đã được quy hoạch chi tiết.

7 Hạ tầng địa điểm dự án

- Giao thông: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp điện: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối đến khu vực dự án.

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước mười lăm (15) năm.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm.
+ Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài 
sản cố định.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có 
thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư.
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Lônh vûåc cöng nghiïåp 

DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP MỸ PHÚ

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú

2 Địa chỉ Ấp Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 688314 - (0296) 3 688635

4 Email chauphu@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp.

2 Quy mô dự án 75 ha.

3 Tổng mức đầu tư dự kiến 400 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp.

5 Địa điểm đầu tư Xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng đất đai Đất nông nghiệp hiện do hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

7 Hạ tầngđịa điểm dự án

- Giao thông: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp điện: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối đến khu vực dự án.

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước mười một (11) năm.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 17% trong thời hạn 10 năm.
+ Miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản 
cố định.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có 
thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư.
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Lônh vûåc cöng nghiïåp 

DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP AN CƯ

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên

2 Địa chỉ Đường Thoại Ngọc Hầu, Khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh 
An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 875932

4 Email tinhbien@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp.

2 Quy mô dự án 28 ha.

3 Tổng mức đầu tư dự kiến 200 tỷ.

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp.

5 Địa điểm đầu tư Xã An cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng đất đai Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

7 Hạ tầng địa điểm dự án

- Giao thông: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp điện: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối đến khu vực dự án.

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước mười lăm (15) năm.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm.
+ Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản 
cố định.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có 
thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư.
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Lônh vûåc cöng nghiïåp 

DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP  AN NÔNG

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên

2 Địa chỉ Đường Thoại Ngọc Hầu, khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh 
An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 875932

4 Email tinhbien@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp.

2 Quy mô dự án 35 ha.

3 Tổng mức đầu tư dự kiến 200 tỷ.

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp.

5 Địa điểm đầu tư Xã An Nông, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng đất đai Có 17,4 ha đất công do xã quản lý; còn lại đất chưa bồi thường (đất nông nghiệp).

7 Hạ tầng địa điểm dự án
- Giao thông: kết nối vào quốc lộ N1 .
- Cấp điện, nước, thông tin liên lạc: kết nối vào hệ thống chung quốc lộ N1.

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước mười lăm (15) năm.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm.
+ Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản 
cố định.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có 
thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư.
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Lônh vûåc cöng nghiïåp 

DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP HÒA BÌNH

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới

2 Địa chỉ Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 883217

4 Email chomoi@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp.

2 Quy mô dự án 75 ha

3 Tổng mức đầu tư dự kiến 450 tỷ

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp

5 Địa điểm đầu tư Xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

6 Hiện trạng đất đai Đất bãi bồi, đất ở, đất vườn tạp,….

7 Hạ tầngđịa điểm dự án
- Giao thông: đã kết nối với khu vực dự án (Kết nối ĐT 944)
- Cấp điện, nước, thông tin liên lạc: đã kết nối với khu vực dự án

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước mười một (11) năm.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 17% trong thời gian 10 năm.
+ Miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản 
cố định.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có 
thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư.
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Lônh vûåc cöng nghiïåp 

DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP HÒA AN

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới

2 Địa chỉ Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 883217

4 Email chomoi@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp.

2 Quy mô dự án 75 ha

3 Tổng mức đầu tư dự kiến 450 tỷ

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp

5 Địa điểm đầu tư Xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

6 Hiện trạng đất đai Đất bãi bồi, đất ở,…

7 Hạ tầngđịa điểm dự án
- Giao thông: đã kết nối với khu vực dự án (Kết nối ĐT 944)
- Cấp điện, nước, thông tin liên lạc: đã kết nối với khu vực dự án

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước mười một (11) năm.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 17% trong thời gian 10 năm.
+ Miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản 
cố định.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có 
thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư.
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Lônh vûåc cöng nghiïåp 

DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP AN PHÚ

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Ủy ban nhân dân huyện An Phú

2 Địa chỉ Đường tỉnh 956, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 826693

4 Email anphu@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp.

2 Quy mô dự án 40 ha

3 Tổng mức đầu tư dự kiến 200 tỷ

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp

5 Địa điểm đầu tư Thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang

6 Hiện trạng đất đai Đất bãi bồi, đất vườn tạp, ao hồ,…

7 Hạ tầngđịa điểm dự án
- Giao thông: đã kết nối với khu vực dự án (kết nối ĐT 957)
- Cấp điện, nước, thông tin liên lạc: đã kết nối với khu vực dự án

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước mười lăm (15) năm.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm.
+ Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo 
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài 
sản cố định.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có 
thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư.
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Lônh vûåc cöng nghiïåp 

 DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP LƯƠNG AN TRÀ

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

2 Địa chỉ Đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 874351

4 Email triton@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp.

2 Quy mô dự án 30 ha

3 Tổng mức đầu tư dự kiến 200 tỷ

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp

5 Địa điểm đầu tư Xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

6 Hiện trạng đất đai Đất ruộng

7 Hạ tầngđịa điểm dự án
- Giao thông: đã kết nối với khu vực dự án (Kết nối ĐT 958)
- Cấp điện, nước, thông tin liên lạc: đã kết nối với khu vực dự án

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước mười lăm (15) năm.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm.
+ Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài 
sản cố định.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có 
thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư.

35AN GIANG - DANH MỤC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ



Lônh vûåc cöng nghiïåp 

DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN THÀNH

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn

2 Địa chỉ Đường Trưng Vương, ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An 
Giang

3 Điện thoại (0296) 3 879145

4 Email thoaison@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp.

2 Quy mô dự án 18,8 ha.

3 Tổng mức đầu tư dự kiến 100 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp.

5 Địa điểm đầu tư Ấp Tân Thành, xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng đất đai Đã tạo quỹ đất sạch.

7 Hạ tầng địa điểm dự án
- Giao thông: kết nối vào tỉnh lộ 943.
- Cấp điện, nước, thông tin liên lạc: kết nối vào hệ thống chung tỉnh lộ 943.

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước mười lăm (15) năm.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm.
+ Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài 
sản cố định.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có 
thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư.

36 AN GIANG - DANH MỤC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ



Lônh vûåc cöng nghiïåp 

DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP ĐỊNH THÀNH

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn

2 Địa chỉ Đường Trưng Vương, ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An 
Giang

3 Điện thoại (0296) 3  879389

4 Email thoaison@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp.

2 Quy mô dự án 20 ha.

3 Tổng mức đầu tư dự kiến 200 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp.

5 Địa điểm đầu tư Xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng đất đai Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

7 Hạ tầng địa điểm dự án

- Giao thông: đã kết nối với khu vực dự án.
- Cấp điện: đã kết nối với khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối với khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối với khu vực dự án.

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước mười lăm (15) năm.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm.
+ Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài 
sản cố định.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có 
thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư.
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Lônh vûåc cöng nghiïåp 

DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP NÚI SẬP

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn

2 Địa chỉ Đường Trưng Vương, ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An 
Giang

3 Điện thoại (0296) 3 879145

4 Email thoaison@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp.

2 Quy mô dự án 10 ha.

3 Tổng mức đầu tư dự kiến 100 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp.

5 Địa điểm đầu tư Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Nằm cặp Đường tránh thị trấn 
Núi Sập, cách trung tâm huyện Thoại Sơn khoảng 1,5 km.

6 Hiện trạng đất đai Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

7 Hạ tầng địa điểm dự án

- Giao thông: đã kết nối với khu vực dự án.
- Cấp điện: đã kết nối với khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối với khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối với khu vực dự án.

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước mười lăm (15) năm.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm.
+ Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài 
sản cố định.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có 
thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư.

38 AN GIANG - DANH MỤC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ



Lônh vûåc thûúng maåi - dõch vuå - du lõch

39AN GIANG - DANH MỤC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

Lônh vûåc thûúng maåi - dõch vuå - du lõch
STT TÊN DỰ ÁN Số 

trang

1 DỰ ÁN: KHAI THÁC KHU ĐẤT SÂN VẬN ĐỘNG TỈNH AN GIANG 40

2 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH CỒN PHÓ BA 41

3 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG NÚI TÀ PẠ 42

4 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH SINH THÁI CỘNG ĐỒNG CÙ LAO GIÊNG 43

5 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH HỒ SOÀI SO 44

6 DỰ ÁN: KHU TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG  (TƯỢNG DI LẠC – CHÙA PHẬT LỚN – CHÙA 
VẠN LINH) 45

7 DỰ ÁN: KHU NGHỈ DƯỠNG VỌNG CẢNH VỒ BỒ HONG 46

8 DỰ ÁN: KHU VĂN HÓA DÂN GIAN VÀ TÍN NGƯỠNG (PHÍA TÂY – BẮC KHU TRUNG TÂM 
HÀNH HƯƠNG) 47

9 DỰ ÁN: KHU VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC (HỒ TÀ LỌT) 48

10 DỰ ÁN: KHU BẢO TỒN SINH THÁI (VỒ BÀ, ĐỈNH CHƯ THẦN) 49

11 DỰ ÁN: KHU THƯƠNG MẠI VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ VĨNH XƯƠNG 50

12
DỰ ÁN: KHU THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - DU LỊCH VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ 
ĐẶC BIỆT KHU VỰC CỬA KHẨU TỊNH BIÊN

51

13 DỰ ÁN: KHU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ TỊNH BIÊN 52

14 DỰ ÁN: KHU THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ CỬA KHẨU KHÁNH BÌNH (GIAI ĐOẠN 2) 53

15 DỰ ÁN: KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ MỸ KHÁNH (GIAI ĐOẠN 1) 54

16 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH LỒNG HỒ TRƯƠNG GIA MÔ 55

17 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH SINH THÁI BÃI BỒI VĨNH MỸ 56

18 DỰ ÁN: KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ NGHỈ DƯỠNG THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC 57

19 DỰ ÁN: TUYẾN ĐƯỜNG VÒNG CÔNG VIÊN VĂN HÓA NÚI SAM 58

20 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH BẮC MIẾU BÀ 59

21 DỰ ÁN: CÁC KHU CHỨC NĂNG TUYẾN ĐƯỜNG NỐI KDC CHỢ VĨNH ĐÔNG ĐẾN ĐƯỜNG 
TRÁNH QUỐC LỘ 91 60

22 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH BÚNG BÌNH THIÊN 61

23 DỰ ÁN: TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BẮC CỐNG VONG 62

24 DỰ ÁN: KHU NGHỈ DƯỠNG + SÂN GOLF 63



Lônh vûåc thûúng maåi - dõch vuå - du lõch

40 AN GIANG - DANH MỤC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

DỰ ÁN: KHAI THÁC KHU ĐẤT SÂN VẬN ĐỘNG TỈNH AN GIANG

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang

2 Địa chỉ Số 14 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 952920 - (0296) 3 952755

4 Email sovhttdl@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án Khu ở kết hợp công trình công cộng mang tính chất dịch vụ thương mại (Khách 
sạn, siêu thị, cao ốc văn phòng, nhà hàng, rạp chiếu phim, shophouse,…)

2 Quy mô dự án 3,5 ha.

3 Tổng mức đầu tư dự kiến 650 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư Đấu giá quyền sử dụng đất

5 Địa điểm đầu tư Phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng đất đai Đất công do nhà nước quản lý.

7 Hạ tầng địa điểm dự án

- Giao thông: đã kết nối với khu vực dự án.
- Cấp điện: đã kết nối với khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối với khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối với khu vực dự án.



Lônh vûåc thûúng maåi - dõch vuå - du lõch

41AN GIANG - DANH MỤC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

DỰ ÁN: KHU DU LỊCH CỒN PHÓ BA

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang

2 Địa chỉ Số 14 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 952920

4 Email sovhttdl@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án
- Điểm du lịch sinh thái đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, tham quan, vui chơi, giải trí và 
du lịch sông nước cho du khách trong và ngoài tỉnh.
- Khu du lịch sinh thái kết hợp nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ phục vụ du lịch.

2 Quy mô dự án 80 - 100 ha.

3 Tổng mức đầu tư  
dự kiến 5.000 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

5 Địa điểm đầu tư Xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng đất đai 30 ha khu vực Cồn Phó Ba do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng và 50-70 ha đất 
bãi bồi.

7 Hạ tầng địa điểm 
 dự án

- Giao thông: kết nối với sông Hậu thuộc sông MêKông.
- Cấp điện: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối đến khu vực dự án.

8 Chính sách ưu đãi

- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản 
cố định.
- Được hỗ trợ đầu tư theo chính sách phát triển du lịch của tỉnh.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có thẩm 
quyền Quyết định chủ trương đầu tư.



Lônh vûåc thûúng maåi - dõch vuå - du lõch

42 AN GIANG - DANH MỤC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG NÚI TÀ PẠ

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang

2 Địa chỉ Số 14 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 952920

4 Email sovhttdl@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án Mời gọi đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng, khu nhà hàng ẩm thực và khu vui chơi 
giải trí.

2 Quy mô dự án
- Tổng diện tích dự án: 200 ha.
- Quy mô xây dựng: Theo ý tưởng của nhà đầu tư.

3 Tổng mức đầu tư dự kiến 1.000 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp.

5 Địa điểm đầu tư Xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng đất đai Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng.

7 Hạ tầng địa điểm dự án

- Giao thông: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp điện: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối đến khu vực dự án.

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước mười một (11) năm.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 10% trong thời gian 15 năm.
+ Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản 
cố định.
- Được hỗ trợ đầu tư theo chính sách phát triển du lịch của tỉnh.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có 
thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư.



Lônh vûåc thûúng maåi - dõch vuå - du lõch

43AN GIANG - DANH MỤC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

DỰ ÁN: KHU DU LỊCH SINH THÁI CỘNG ĐỒNG CÙ LAO GIÊNG

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang

2 Địa chỉ Số 14 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 952920

4 Email sovhttdl@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án

Tạo sản phẩm du lịch cộng đồng cho 3 xã Cù Lao Giêng, phát triển mô hình du lịch 
vườn, du lịch sinh thái và thu hút du khách tham quan mô hình Cù Lao Nam Bộ thu 
nhỏ, đại diện cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đáp ứng đủ tiêu chuẩn phục vụ 
khách du lịch.

2 Quy mô dự án Tổng diện tích: 170 ha

3 Tổng mức đầu tư dự 
kiến 500 tỷ đồng

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp.

5 Địa điểm đầu tư Các xã: Tấn Mỹ, Bình Phước Xuân, Mỹ Hiệp - huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng đất đai Đất do tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng.

7 Hạ tầng địa điểm 
dự án

- Giao thông: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp điện: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối đến khu vực dự án.

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước bảy (7) năm.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 17% trong thời gian 10 năm.
+ Miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản cố định. 
- Được hỗ trợ đầu tư theo chính sách phát triển du lịch của tỉnh.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có thẩm 
quyền Quyết định chủ trương đầu tư.



Lônh vûåc thûúng maåi - dõch vuå - du lõch

44 AN GIANG - DANH MỤC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

DỰ ÁN: KHU DU LỊCH HỒ SOÀI SO

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang

2 Địa chỉ Số 14 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 952920

4 Email sovhttdl@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án Mời gọi đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng, khu nhà hàng ẩm thực và khu vui chơi giải trí.

2 Quy mô dự án
- Tổng diện tích dự án: 49ha.
- Quy mô xây dựng: Theo thiết kế của nhà đầu tư.

3 Tổng mức đầu tư 
dự kiến 500 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp.

5 Địa điểm đầu tư Xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng đất đai Đất do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng.

7 Hạ tầng địa điểm 
dự án

- Giao thông: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp điện: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối đến khu vực dự án.

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước mười một (11) năm.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 10% trong thời gian 15 năm.
+ Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản cố định.
- Được hỗ trợ đầu tư theo chính sách phát triển du lịch của tỉnh.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có thẩm 
quyền Quyết định chủ trương đầu tư.



Lônh vûåc thûúng maåi - dõch vuå - du lõch

45AN GIANG - DANH MỤC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

DỰ ÁN: KHU TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG 
(TƯỢNG DI LẠC – CHÙA PHẬT LỚN – CHÙA VẠN LINH)

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang

2 Địa chỉ Số 14 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 952920

4 Email sovhttdl@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án Tạo những dấu ấn đa dạng và đặc trưng cho quần thể du lịch Núi Cấm.

2 Quy mô dự án 39,76 ha.

3 Tổng mức đầu tư dự 
kiến 500 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp.

5 Địa điểm đầu tư Khu du lịch Núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng đất đai Một phần thuộc Nhà nước quản lý, còn lại là đất của các hộ dân đang sử dụng và một 
phần năm trong quản lý của lực lượng kiểm lâm,...

7 Hạ tầngđịa điểm 
dự án

- Giao thông: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp điện: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối đến khu vực dự án.

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước mười một (11) năm.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 10% trong thời gian 15 năm.
+ Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản cố định. 
- Được hỗ trợ đầu tư theo chính sách phát triển du lịch của tỉnh.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có thẩm 
quyền Quyết định chủ trương đầu tư.



Lônh vûåc thûúng maåi - dõch vuå - du lõch

46 AN GIANG - DANH MỤC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

DỰ ÁN: KHU NGHỈ DƯỠNG VỌNG CẢNH VỒ BỒ HONG

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang

2 Địa chỉ Số 14 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 952920

4 Email sovhttdl@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án

- Phát triển đa dạng các khu biệt thự sinh thái, khách sạn, khu resort nghỉ dưỡng trung và 
cao cấp phục vụ du lịch.   
- Thiết lập một tổng thể vùng du lịch đa chức năng, đa dịch vụ, nhiều loại hình du lịch hấp 
dẫn nhằm thu hút khách đến tham quan du lịch và nghỉ dưỡng ở Núi Cấm.

2 Quy mô dự án 22,54 ha.

3 Tổng mức đầu tư 
dự kiến 400 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp.

5 Địa điểm đầu tư Khu  du lịch Núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng đất 
đai Đất do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng.

7 Hạ tầngđịa điểm 
dự án

- Giao thông: chưa hoàn chỉnh
- Cấp điện: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối đến khu vực dự án.

8 Chính sách ưu 
đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước mười một (11) năm.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 10% trong thời gian 15 năm.
+ Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản cố định.
- Được hỗ trợ đầu tư theo chính sách phát triển du lịch của tỉnh.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có thẩm 
quyền Quyết định chủ trương đầu tư.



Lônh vûåc thûúng maåi - dõch vuå - du lõch

47AN GIANG - DANH MỤC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

DỰ ÁN: KHU VĂN HÓA DÂN GIAN VÀ TÍN NGƯỠNG 
(PHÍA TÂY – BẮC KHU TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG)

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang

2 Địa chỉ Số 14 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 952920

4 Email sovhttdl@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án
- Tạo những dấu ấn đa dạng và đặc trưng cho quần thể du lịch Núi Cấm.
- Giữ chân du khách với những tour du lịch đặc sắc và bằng hệ thống dịch vụ ở hoàn 
chỉnh.

2 Quy mô dự án 25,48 ha.

3 Tổng mức đầu tư 
dự kiến 300 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp.

5 Địa điểm đầu tư Khu  du lịch Núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng đất 
đai Đất do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng.

7 Hạ tầngđịa điểm 
dự án

- Giao thông: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp điện: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối đến khu vực dự án.

8 Chính sách ưu 
đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước mười một (11) năm.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 10% trong thời gian 15 năm.
+ Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. 
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản cố định.
- Được hỗ trợ đầu tư theo chính sách phát triển du lịch của tỉnh.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có thẩm 
quyền Quyết định chủ trương đầu tư.



Lônh vûåc thûúng maåi - dõch vuå - du lõch

48 AN GIANG - DANH MỤC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

DỰ ÁN: KHU VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC (HỒ TÀ LỌT)

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang

2 Địa chỉ Số 14 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 952920

4 Email sovhttdl@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án
- Bước đầu hình thành khu dân cư tập trung tại khu tái định cư và xây dựng văn hóa các 
dân tộc, đặc sắc tại Núi Cấm
- Tạo lập các không gian ở hợp lý và đa dạng về loại hình.

2 Quy mô dự án 120 ha.

3 Tổng mức đầu tư 
dự kiến 250 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp.

5 Địa điểm đầu tư Khu  du lịch Núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng đất 
đai Đất do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng.

7 Hạ tầngđịa điểm 
dự án

- Giao thông: chưa hoàn chỉnh
- Cấp điện: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối đến khu vực dự án.

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước mười một (11) năm.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 10% trong thời gian 15 năm.
+ Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. 
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản cố định.
- Được hỗ trợ đầu tư theo chính sách phát triển du lịch của tỉnh.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có thẩm 
quyền Quyết định chủ trương đầu tư.



Lônh vûåc thûúng maåi - dõch vuå - du lõch

49AN GIANG - DANH MỤC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

DỰ ÁN: KHU BẢO TỒN SINH THÁI (VỒ BÀ, ĐỈNH CHƯ THẦN)

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang

2 Địa chỉ Số 14 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 952920

4 Email sovhttdl@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án
Định hướng khai thác hiệu quả kinh tế song song với việc giữ gìn, bảo tồn và phát triển 
đồng thời các loại hình văn hóa tín ngưỡng dân gian, rừng sinh thái cũng như làm đa dạng 
sinh học trong khu vực quy hoạch.

2 Quy mô dự án 39,29 ha.

3 Tổng mức đầu 
tư dự kiến 120 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu 
tư 100% vốn doanh nghiệp.

5 Địa điểm đầu tư Khu  du lịch Núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng đất 
đai Đất đồi núi.

7 Hạ tầngđịa 
điểm dự án

- Giao thông: chưa hoàn chỉnh
- Cấp điện: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối đến khu vực dự án.

8 Chính sách ưu 
đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước mười một (11) năm.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 10% trong thời gian 15 năm.
+ Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. 
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản cố định.
- Được hỗ trợ đầu tư theo chính sách phát triển du lịch của tỉnh.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có thẩm quyền 
Quyết định chủ trương đầu tư.



Lônh vûåc thûúng maåi - dõch vuå - du lõch

50 AN GIANG - DANH MỤC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

DỰ ÁN: KHU THƯƠNG MẠI VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ VĨNH XƯƠNG

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh An Giang

2 Địa chỉ Số 2 đường số 20, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang

3 Điện thoại (0296) 3 941583 - (0296) 3 952655

4 Email banqlkkt@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án Đầu tư Khu thương mại dịch vụ, bến bãi, vui chơi giải trí,…

2 Quy mô dự án
- 62 ha.
- Loại dự án: Hạ tầng kỹ thuật, nhóm B.

3 Tổng mức đầu tư 
dự kiến 450 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư Nhà nước cho thuê đất, 100% vốn doanh nghiệp.

5 Địa điểm đầu tư Xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng đất đai Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng. 

7 Hạ tầng địa điểm 
dự án

- Giao thông: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp điện: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối đến khu vực dự án.

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước mười một (11) năm.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 10% trong thời gian 15 năm.
+ Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. 
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản cố định.
- Được hỗ trợ đầu tư theo chính sách phát triển du lịch của tỉnh.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có thẩm 
quyền Quyết định chủ trương đầu tư.



Lônh vûåc thûúng maåi - dõch vuå - du lõch

51AN GIANG - DANH MỤC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

DỰ ÁN: KHU THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - DU LỊCH VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ 
ĐẶC BIỆT KHU VỰC CỬA KHẨU TỊNH BIÊN

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh An Giang

2 Địa chỉ Số 2 đường số 20, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 941583 - (0296) 3 952655

4 Email banqlkkt@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án Đầu tư khu vui chơi giải trí đặc biệt, khu du lịch văn hóa, khu thương mại dịch vụ tổng hợp,..

2 Quy mô dự án 25 ha.

3 Tổng mức đầu tư 
dự kiến 500 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư Nhà nước cho thuê đất, 100% vốn doanh nghiệp.

5 Địa điểm đầu tư Thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng đất 
đai Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng. 

7 Hạ tầng địa điểm 
dự án

- Giao thông: kết nối vào Quốc lộ 91.
- Hệ thống điện: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối đến khu vực dự án.

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước mười một (11) năm.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 10% trong thời gian 15 năm.
+ Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. 
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản cố định.
- Được hỗ trợ đầu tư theo chính sách phát triển du lịch của tỉnh.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có thẩm quyền 
Quyết định chủ trương đầu tư.



Lônh vûåc thûúng maåi - dõch vuå - du lõch

52 AN GIANG - DANH MỤC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

DỰ ÁN: KHU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ TỊNH BIÊN

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh An Giang

2 Địa chỉ Số 2 đường số 20, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang

3 Điện thoại (0296) 3 941583 - (0296) 3 952655

4 Email banqlkkt@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án Đầu tư khu phố thương mại, khu thương mại dịch vụ nhà hàng, khách sạn, du lịch, vui 
chơi giải trí,...

2 Quy mô dự án 45 ha.

3 Tổng mức đầu tư 
dự kiến 900 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư Nhà nước cho thuê đất, 100% vốn doanh nghiệp.

5 Địa điểm đầu tư Thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng đất đai Phần lớn là đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng. Quy hoạch chi tiết đã 
được phê duyệt.

7 Hạ tầng địa điểm 
dự án

- Giao thông: kết nối vào Quốc lộ 91.
- Hệ thống điện: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối đến khu vực dự án.

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước mười một (11) năm.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 10% trong thời gian 15 năm.
+ Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. 
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản cố định.
- Được hỗ trợ đầu tư theo chính sách phát triển du lịch của tỉnh.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có thẩm quyền 
Quyết định chủ trương đầu tư.



Lônh vûåc thûúng maåi - dõch vuå - du lõch

53AN GIANG - DANH MỤC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

DỰ ÁN: KHU THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ CỬA KHẨU KHÁNH BÌNH (GIAI ĐOẠN 2)

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh An Giang

2 Địa chỉ Số 2 đường số 20, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh  
An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 941583 - (0296) 3 952655

4 Email banqlkkt@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án Đầu tư các gian hàng, siêu thị, kho hàng, trung tâm thương mại, dịch vụ lữ hành, nhà 
hàng, khách sạn, kinh doanh thương mại - dịch vụ,…

2 Quy mô dự án 13 ha.

3 Tổng mức đầu tư 
dự kiến 260 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư Nhà nước cho thuê đất, 100% vốn doanh nghiệp.

5 Địa điểm đầu tư Thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng đất đai Phần lớn là đất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng. Quy hoạch chi tiết đã 
được phê duyệt.

7 Hạ tầng địa điểm  
dự án

- Giao thông: tiếp giáp Quốc lộ 91C.
- Hệ thống điện, cấp nước, thông tin liên lạc: kết nối vào khu thương mại - dịch vụ cửa 
khẩu Khánh Bình (giai đoạn 1).

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước mười một (11) năm.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 10% trong thời gian 15 năm.
+ Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. 
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản cố định.
- Được hỗ trợ đầu tư theo chính sách phát triển du lịch của tỉnh.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có thẩm 
quyền Quyết định chủ trương đầu tư.



Lônh vûåc thûúng maåi - dõch vuå - du lõch

54 AN GIANG - DANH MỤC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

DỰ ÁN: KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ MỸ KHÁNH (GIAI ĐOẠN 1) 

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên

2 Địa chỉ Số 99, đường Nguyễn Thái Học nối dài, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang

3 Điện thoại (0296) 3 841310 - (0296) 3 842646

4 Email longxuyen@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án
Đây là nơi tổ chức các loại hình vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi, thư giãn, thương mại, dịch 
vụ, khách sạn du lịch, thể thao, nhà hàng cấp thành phố, cho người dân thành phố Long 
Xuyên và khu vực lân cận.

2 Quy mô dự án
Tổng diện tích: 249,51 ha.
Phục vụ vui chơi giải trí cho khoảng 1.100 người.

3 Tổng mức đầu tư 
dự kiến 250 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư Nhà đầu tư tự thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án.

5 Địa điểm đầu tư Xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng đất 
đai Đất ở và đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng.

7 Hạ tầng địa điểm 
dự án

- Giao thông: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp điện: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối đến khu vực dự án.

8 Chính sách ưu 
đãi Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản cố định.



Lônh vûåc thûúng maåi - dõch vuå - du lõch

55AN GIANG - DANH MỤC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

DỰ ÁN: KHU DU LỊCH LỒNG HỒ TRƯƠNG GIA MÔ

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc

2 Địa chỉ Số 10 Lê Lợi, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 869031- (0296) 3 866211

4 Email chaudoc@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án
Hình thành nhiều loại hình vui chơi - giải trí và tạo cảnh quan du lịch hấp dẫn du khách đến 
tham quan, đồng thời góp phần phát triển cơ sở vật chất ngành du lịch tỉnh nói chung và 
khu du lịch Núi Sam nói riêng.

2 Quy mô dự án 10 ha.

3 Tổng mức đầu tư 
dự kiến 200 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp.

5 Địa điểm đầu tư Nằm cạnh đường Vòng Núi Sam của khu du lịch Núi Sam, cách trung tâm thành phố Châu 
Đốc khoảng 5 km.

6 Hiện trạng đất đai

- Đất do Nhà nước quản lý, sử dụng: 26.914,2 m2.
- Đất các hộ dân sử dụng (đất ở đô thị, đất trồng cây lâu năm): 34.677 m2.
- Còn lại chủ yếu là đất núi và đất giao thông.
- Đã được phê duyệt trong Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Núi Sam, 
tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

7 Hạ tầng địa điểm 
dự án

- Giao thông: đã kết nối với khu vực dự án.
- Cấp điện: đã kết nối với khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối với khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối với khu vực dự án.

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước bảy (7) năm.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 17% trong thời gian 10 năm.
+ Miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản cố định.
- Được hỗ trợ đầu tư theo chính sách phát triển du lịch của tỉnh.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có thẩm quyền 
Quyết định chủ trương đầu tư.



56 AN GIANG - DANH MỤC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

DỰ ÁN: KHU DU LỊCH SINH THÁI BÃI BỒI VĨNH MỸ

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc

2 Địa chỉ Số 10 Lê Lợi, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 869031 – (0296) 3 866211

4 Email chaudoc@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án
Hình thành một khu du lịch kết hợp sinh thái, nghỉ dưỡng trên cơ sở khai thác cảnh quan 
thiên nhiên vùng ven bãi, tôn tạo hệ sinh thái sông nước thành một khu du lịch đa dạng, 
phong phú đáp ứng nhu cầu cơ sở hạ tầng du lịch tại địa phương.

2 Quy mô dự án 38 ha.

3 Tổng mức đầu tư dự 
kiến 700 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất.

5 Địa điểm đầu tư Phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng đất đai Đất bãi bồi. Đã được phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư 
Nam Sông Hậu, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

7 Hạ tầng địa điểm  
dự án

- Giao thông: đã kết nối với khu vực dự án.
- Cấp điện: đã kết nối với khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối với khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối với khu vực dự án.

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước bảy (7) năm.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 17% trong thời gian 10 năm.
+ Miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản cố định.
- Được hỗ trợ đầu tư theo chính sách phát triển du lịch của tỉnh.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có thẩm 
quyền Quyết định chủ trương đầu tư.

Lônh vûåc thûúng maåi - dõch vuå - du lõch



57AN GIANG - DANH MỤC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

DỰ ÁN: KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ NGHỈ DƯỠNG THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc

2 Địa chỉ Số 10 Lê Lợi, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 869031– (0296) 3 866211

4 Email chaudoc@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án
Xây dựng khu phức hợp bao gồm chức năng nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí với các công 
trình vui chơi giải trí hiện đại, mang lại những trải nghiệm thú vị nhằm thu hút du khách 
lưu trú dài ngày.

2 Quy mô dự án 68,18 ha.

3 Tổng mức đầu tư 
dự kiến 200 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp.

5 Địa điểm đầu tư Được bố trí dọc theo trục chính đường Tân Lộ Kiều Lương; cách trung tâm thành phố  
Châu Đốc khoảng 3 km, cách khu du lịch Núi Sam 2 km.

6 Hiện trạng đất 
đai Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng.

7 Hạ tầng địa điểm 
dự án

- Giao thông: đã kết nối với khu vực dự án.
- Cấp điện: đã kết nối với khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối với khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối với khu vực dự án.

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước bảy (7) năm.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 17% trong thời gian 10 năm.
+ Miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản cố định.
- Được hỗ trợ đầu tư theo chính sách phát triển du lịch của tỉnh.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có thẩm quyền 
Quyết định chủ trương đầu tư.

Lônh vûåc thûúng maåi - dõch vuå - du lõch



58 AN GIANG - DANH MỤC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

DỰ ÁN: TUYẾN ĐƯỜNG VÒNG CÔNG VIÊN VĂN HÓA NÚI SAM

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc

2 Địa chỉ Số 10 Lê Lợi, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 869031

4 Email chaudoc@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án Xây dựng khu du lịch, dịch vụ phục vụ khách tham quan và dân cư kết hợp khu di tích văn 
hóa lịch sử và du lịch Núi Sam

2 Quy mô dự án 75,3 ha.

3 Tổng mức đầu 
tư dự kiến 700 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu 
tư 100% vốn doanh nghiệp.

5 Địa điểm đầu 
tư Phía Tây Bắc, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng  
đất đai

Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng. Đã được Ủy ban nhân dân tỉnh 
phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 3473/QĐ-UBND ngày 
17/11/2017.

7 Hạ tầng địa 
điểm dự án

- Giao thông: đã kết nối với khu vực dự án.
- Cấp điện: đã kết nối với khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối với khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối với khu vực dự án.

8 Chính sách ưu 
đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước bảy (7) năm.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 17% trong thời gian 10 năm.
+ Miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản cố định.
- Được hỗ trợ đầu tư theo chính sách phát triển du lịch của tỉnh.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có thẩm quyền 
Quyết định chủ trương đầu tư.

Lônh vûåc thûúng maåi - dõch vuå - du lõch
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DỰ ÁN: KHU DU LỊCH BẮC MIẾU BÀ

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc

2 Địa chỉ Số 10 Lê Lợi, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296)3869031 – (0296)3866211

4 Email chaudoc@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án Xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp cảnh quan mặt nước của kênh Vĩnh Tế và kênh 
Bờ Xáng.

2 Quy mô dự án 22,06 ha

3 Tổng mức đầu tư 
dự kiến 200 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp

5 Địa điểm đầu tư Phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

6 Hiện trạng đất đai
- Phần lớn là đất nông nghiệp
- Đã được phê duyệt tại đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch Bắc Miếu Bà, 
phường Núi Sam

7 Hạ tầngđịa điểm 
dự án

- Giao thông: đã kết nối với khu vực dự án
- Cấp điện: đã kết nối với khu vực dự án
- Cấp nước: đã kết nối với khu vực dự án
- Thông tin liên lạc: đã kết nối với khu vực dự án

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước bảy (7) năm.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 17% trong thời gian 10 năm.
+ Miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản cố định.
- Được hỗ trợ đầu tư theo chính sách phát triển du lịch của tỉnh.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có thẩm 
quyền Quyết định chủ trương đầu tư.

Lônh vûåc thûúng maåi - dõch vuå - du lõch
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DỰ ÁN: CÁC KHU CHỨC NĂNG TUYẾN ĐƯỜNG NỐI KHU DÂN CƯ 
 CHỢ VĨNH ĐÔNG ĐẾN ĐƯỜNG TRÁNH QUỐC LỘ 91

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc

2 Địa chỉ Số 10 Lê Lợi, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296)3869031 – (0296)3866211

4 Email chaudoc@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án

Giải quyết vấn đề giao thông cho phương tiện đi đến Núi Sam từ đường tránh đủ quy mô 
cho tương lai lâu dài. Xây dựng các chức năng dịch vụ du lịch đạt yêu cầu đẳng cấp để du 
khách có nơi ăn, ở, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí, phục hồi sức khỏe sau chuyến đi dài đến 
Châu Đốc.

2 Quy mô dự án 115 ha

3 Tổng mức đầu tư 
dự kiến 5.000 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư 100% vốn nhà đầu tư

5 Địa điểm đầu tư Phía Đông Nam khu dân cư Chợ Vĩnh Đông, Phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh 
An Giang

6 Hiện trạng đất đai
- Đất nông nghiệp
- Đã được phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch và tổng dự toán kinh phí lập quy hoạch phân khu 
chức năng tỷ lệ 1/2000 đường nối Khu dân cư chợ Vĩnh Đông đến đường tránh Quốc lộ 91. 

7 Hạ tầngđịa điểm 
dự án

- Giao thông: đã kết nối với khu vực dự án
- Cấp điện: đã kết nối với khu vực dự án
- Cấp nước: đã kết nối với khu vực dự án
- Thông tin liên lạc: đã kết nối với khu vực dự án

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước bảy (7) năm.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 17% trong thời gian 10 năm.
+ Miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản cố định.
- Được hỗ trợ đầu tư theo chính sách phát triển du lịch của tỉnh.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có thẩm quyền 
Quyết định chủ trương đầu tư.

Lônh vûåc thûúng maåi - dõch vuå - du lõch
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DỰ ÁN: KHU DU LỊCH BÚNG BÌNH THIÊN

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Ủy ban nhân dân huyện An Phú

2 Địa chỉ Số 272 đường Bạch Đằng, ấp An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 826766    

4 Email anphu@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án Xây dựng khu vui chơi giải trí phức hợp kết hợp tham quan mô hình du lịch làng Chăm 
Nhơn Hội kết hợp du lịch mùa nước nổi.

2 Quy mô dự án
- Tổng diện tích dự án: tổng thể diện tích khu du lịch Búng Bình Thiên 706,8 ha; riêng 19 
hạng mục công trình dịch vụ du lịch là 139,19 ha.                      
- Quy mô xây dựng: theo thiết kế của nhà đầu tư.

3 Tổng mức đầu tư 
dự kiến 600 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp.

5 Địa điểm đầu tư Huyện An Phú, tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng đất 
đai

Mặt nước do Nhà nước quản lý, sử dụng. Hiện trạng đất: Do hộ gia đình, cá nhân đang sử 
dụng.

7 Hạ tầng địa điểm 
dự án

- Giao thông: đã kết nối với khu vực dự án.
- Cấp điện: đã kết nối với khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối với khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối với khu vực dự án.

8 Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước mười một (11) năm.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 10% trong thời gian 15 năm.
+ Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. 
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản cố định.
- Được hỗ trợ đầu tư theo chính sách phát triển du lịch của tỉnh.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có thẩm quyền 
Quyết định chủ trương đầu tư.

Lônh vûåc thûúng maåi - dõch vuå - du lõch
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DỰ ÁN: TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BẮC CỐNG VONG

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn

2 Địa chỉ Đường Trưng Vương, ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 879145

4 Email thoaison@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án
Thúc đẩy tiến trình đô thị hóa của địa phương, đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng 
hóa của người dân, góp phần chỉnh trang đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng và giải quyết 
nhu cầu cấp bách về nhà ở.

2 Quy mô dự án 6 ha.

3 Tổng mức đầu tư 
dự kiến 100 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư Đấu giá quyền thuê đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

5 Địa điểm đầu tư Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng đất 
đai Đất do Nhà nước quản lý, sử dụng.

7 Hạ tầng địa điểm 
dự án

- Giao thông: đã kết nối với khu vực dự án.
- Cấp điện: đã kết nối với khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối với khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối với khu vực dự án.

8 Chính sách ưu đãi

- Thuế TNDN: không áp dụng đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
+ Thuế suất ưu đãi 10% trong thời gian 15 năm.
+ Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có thẩm quyền 
Quyết định chủ trương đầu tư.

Lônh vûåc thûúng maåi - dõch vuå - du lõch
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DỰ ÁN: KHU NGHỈ DƯỠNG + SÂN GOLF

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên

2 Địa chỉ Đường Thoại Ngọc Hầu, khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 875932

4 Email tinhbien@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án
- Phát triển đa dạng các khu biệt thự sinh thái, khách sạn, khu nghỉ dưỡng trung và cao cấp 
phục vụ du lịch.   
- Xây dựng sân golf theo tiêu chuẩn quốc gia nhằm phục vụ nhu cầu giải trí cho khách du lịch.

2 Quy mô dự án Tổng diện tích: 200 ha.

3 Tổng mức đầu 
tư dự kiến 1.500 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu 
tư 100% vốn doanh nghiệp.

5 Địa điểm đầu tư Ấp Bà Đen,xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang cách khu du lịch Núi Cấm khoảng 15km.

6 Hiện trạng  
đất đai Đất ở, nông nghiệp, cây lâu năm khác do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng.

7 Hạ tầngđịa 
điểm dự án

- Giao thông: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp điện: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối đến khu vực dự án.

8 Chính sách  
ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước mười một (11) năm.
- Thuế TNDN:
+ Thuế suất ưu đãi 10% trong thời gian 15 năm.
+ Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản cố định.
- Được hỗ trợ đầu tư theo chính sách phát triển du lịch của tỉnh.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có thẩm quyền 
Quyết định chủ trương đầu tư.

Lônh vûåc thûúng maåi - dõch vuå - du lõch
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Lônh vûåc xêy dûång àö thõ
STT TÊN DỰ ÁN Số 

trang

1 DỰ ÁN: NÂNG CẤP ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC 64

2 DỰ ÁN: HỆ THỐNG THU GOM VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỊ XÃ TÂN CHÂU 65

DỰ ÁN: NÂNG CẤP ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc

2 Địa chỉ Số 10 Lê Lợi, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 869031

4 Email chaudoc@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án
- Thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững, công bằng và có sự tham gia của xã hội.
- Giúp xóa đói giảm nghèo tại các khu đô thị thông qua cải thiện đời sống và điều kiện vệ 
sinh môi trường của dân nghèo sinh sống tại đây.

2 Quy mô dự án 58,1 ha.

3 Tổng mức đầu tư 
dự kiến 8.500 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư ODA.

5 Địa điểm đầu tư  Phường Núi Sam, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc.

6 Hiện trạng  
đất đai

- Đất nông nghiệp và đất ở.
- Đã được phê duyệt tại đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phía Bắc đường tránh 
Quốc lộ 91 và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Nam Sông Hậu.

7 Hạ tầng địa  
điểm dự án

- Giao thông: đã kết nối với khu vực dự án.
- Cấp điện: đã kết nối với khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối với khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối với khu vực dự án.



Lônh vûåc xêy dûång àö thõ

65AN GIANG - DANH MỤC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

DỰ ÁN: HỆ THỐNG THU GOM VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỊ XÃ TÂN CHÂU

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc

2 Địa chỉ Số 99 Trần Quang Khải, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 852105

4 Email soxaydung@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu  
dự án

- Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật thị xã, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường cho thị xã Tân 
Châu
- Thúc đẩy sự phát trưởng bền vững, nâng cao điều kiện và chất lượng sống cho những người dân 
đô thị.

2 Quy mô dự 
án

- Đất đai: 1.505 ha;
- Công suất xử lý: 12.000 m3/ngày đêm.
- Phương án thiết kế: hệ thống thoát nước chung hoặc nửa riêng.

3
Tổng mức 
đầu tư dự 
kiến

1.000 tỷ đồng.

4 Hình thức 
đầu tư 100% vốn doanh nghiệp, ODA.

5 Địa điểm 
đầu tư

khu vực 5 phường: Long Thạnh, Long Hưng, Long Châu, Long Sơn, Long Phú thuộc thị xã Tân Châu, 
tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng 
đất đai Đã được phê duyệt trong Quy hoạch chung thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đến năm 2035.

7 Hạ tầng địa 
điểm dự án

- Đường chính đã kết nối với khu vực dự án.
- Cấp điện: đã kết nối với khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối với khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối với khu vực dự án.

8 Chính sách 
ưu đãi

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thuê (trừ hình thức đầu tư theo ODA).
- Thuế TNDN:
+ Áp dụng thuế suất 10% trong suốt thời hạn hoạt động của dự án (trừ hình thức đầu tư theo ODA).
+ Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo (trừ hình thức đầu tư theo ODA).
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản cố định (trừ hình 
thức đầu tư theo ODA).
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có thẩm quyền Quyết 
định chủ trương đầu tư.
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Lônh vûåc giao thöng - vêån taãi
STT TÊN DỰ ÁN Số 

trang

1
DỰ ÁN: TỔ CHỨC QUẢN LÝ,  KHAI THÁC VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG  
XE BUÝT 

66

DỰ ÁN: TỔ CHỨC QUẢN LÝ,  
KHAI THÁC VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT 

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Sở Giao thông Vận tải An Giang

2 Địa chỉ Số 01 Lý Thường Kiệt, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 832479

4 Email sogtvt@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án
Tổ chức quản lý, khai thác vận tải hành khách công công bằng xe buýt nhỏ chất lượng cao 
hoạt động trong đô thị và xe buýt nhanh chất lượng cao hoạt động các tuyến trọng điểm 
trên địa bàn tỉnh An Giang

2 Quy mô dự án

1. Tuyến xe buýt nhanh nội thành phố Long xuyên:
1.1. Tuyến số 1: Điểm đầu Lộ Tẻ Rạch Giá - điểm cuối gần chợ Sao Mai và ngược lại. Cự ly 
15km, bố trí 20 điểm dừng.
1.2. Tuyến số 2: Điểm đầu Lộ Tẻ Rạch Giá - điểm cuối gần chợ Sao Mai và ngược lại. Cự ly 
13km, bố trí 18 điểm dừng.
2. Tuyến xe buýt nhanh nội thành phố Châu Đốc: Điểm đầu bến xe Châu Đốc – Điểm cuối 
bến xe chùa Bà – Núi sam. Cự ly 8km, bố trí 12 điểm dừng.
3. Tuyến xe buýt nhanh nội tỉnh: Điểm đầu gần Chợ Sao Mai – Điểm cuối Bến xe khách 
Châu Đốc và ngược lại. Cự ly 52km, bố trí 25 điểm dừng.
4. Yêu cầu phương tiện: Xe ô tô từ 12-29 chỗ có niên hạn sử dụng không quá 03 năm tính 
từ năm sản xuất (sản suất tối thiểu từ năm 2015 trở về sau).

3 Tổng mức đầu tư 
dự kiến 60 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp

5 Địa điểm đầu tư Tỉnh An Giang

6 Chính sách ưu 
đãi

* Dự án đầu tư tại địa bàn thành phố Châu Đốc
- Tiền thuê đất: miễn tiền thuê đất bảy (7) năm
- Thuế TNDN:
+ Áp dụng thuế suất 17% trong thời gian mười (10) năm.
+ Miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.
- Thuế nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo thành tài sản cố định.
Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có thẩm quyền 
Quyết định chủ trương đầu tư.
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Lônh vûåc y tïë
STT TÊN DỰ ÁN Số 

trang

1 DỰ ÁN: BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG 67

DỰ ÁN: BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG

I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1 Tên đơn vị Sở Y tế tỉnh An Giang

2 Địa chỉ Số 15 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

3 Điện thoại (0296) 3 856704 - (0296) 3 856154

4 Email soyte@angiang.gov.vn

II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1 Mục tiêu dự án

- Đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe tim mạch cho nhân dân 
tỉnh An Giang và các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
- Từng bước hình thành và phát triển các chuyên khoa sâu, chuyên gia giỏi trong lĩnh vực 
tim mạch, mạng y tế hội chuẩn toàn quốc và toàn cầu.
- Đào tạo, hợp tác quốc tế để nghiên cứu khoa học chuyên khoa tim mạch cho khu vực 
và toàn quốc.

2 Quy mô dự án
- Tổng diện tích dự án: 6 ha
- Quy mô xây dựng: xây dựng mới bệnh viện tim mạch 400 giường và hạ tầng cơ sở  
đi kèm.

3 Tổng mức đầu tư dự 
kiến 1.000 tỷ đồng.

4 Hình thức đầu tư ODA

5 Địa điểm đầu tư Phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

6 Hiện trạng đất đai Đã được Hội đồng nhân dân chấp thuận chủ trương đầu tư, đất đã được quy hoạch thành 
đất y tế.

7 Hạ tầng địa điểm 
dự án

- Giao thông: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp điện: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Cấp nước: đã kết nối đến khu vực dự án.
- Thông tin liên lạc: đã kết nối đến khu vực dự án.

* Chỉ đạo xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

* Chịu trách nhiệm nội dung:  Sở Kế hoạch và Đầu tư 
tỉnh An Giang

* Đơn vị phối hợp thực hiện: Công ty TNHH MTV Truyền 
thông Đầu tư và Thương mại Nam Phương (Cần Thơ)

* In tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN BAO BÌ DHG 
1. Giấy phép xuất bản số: ....../GP-STTTT,  do Sở Thông tin 
và Truyền thông TP. Cần Thơ, cấp ngày      tháng    năm 
2018. In xong và nộp lưu chiểu tháng 8 năm 2018.
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