DANH MỤC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
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Tên dự án

Cơ sở pháp lý

Quy mô dự án

Địa điểm

Hình thức đầu
tư

Hiện trạng
mặt bằng

Nhu cầu vốn
(tỷ đồng)

Quy mô đất: 250 ha

Huyện
Mèo Vạc

100% vốn của
Nhà đầu tư

Đã có phương án
giải phóng mặt
bằng

350

100% vốn của
Nhà đầu tư

Đã có phương án
giải phóng mặt
bằng

48

100% vốn của
Nhà đầu tư

Đã có phương án
giải phóng mặt
bằng

150

LĨNH VỰC DU LỊCH ( 30 Dự án)

Trung tâm dịch vụ
khoa học – mạo
hiểm và thương mại
Mèo Vạc

Quyết định số 310/QĐ-TTg
ngày 07/2/2013. Quyết định
phê duyệt quy hoạch tổng thể
bảo tồn, tôn tạo và phát huy
giá trị công việc địa chất toàn
cầu Cao nguyên đá Đồng Văn
giai đoạn 2012-2020 và tầm
nhìn 2030.

Trung tâm du lịch
Văn hóa – Lịch sử
Đồng Văn

Quyết định số 310/QĐ-TTg
ngày 07/2/2013. Quyết định
phê duyệt quy hoạch tổng thể
bảo tồn, tôn tạo và phát huy
giá trị công việc địa chất toàn
cầu Cao nguyên đá Đồng Văn
giai đoạn 2012-2020 và tầm
nhìn 2030.

Quy mô đất: 1,5 ha

Thị trấn Đồng
Văn - huyện
Đồng Văn

Trung tâm du lịch
sinh thái – Đô thị
xanh Yên Minh

Quyết định số 310/QĐ-TTg
ngày 07/2/2013. Quyết định
phê duyệt quy hoạch tổng thể
bảo tồn, tôn tạo và phát huy
giá trị công việc địa chất toàn
cầu Cao nguyên đá Đồng Văn
giai đoạn 2012-2020 và tầm
nhìn 2030.

990ha

Thị trấn Yên
Minh – huyện
Yên Minh
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Quyết định số 310/QĐ-TTg
ngày 07/2/2013. Quyết định
phê duyệt quy hoạch tổng thể
Trung tâm du lịch
Thị trấn Quản
bảo tồn, tôn tạo và phát huy
Quy mô đất: 272 ha
sinh thái huyện Quản
Bạ – huyện
giá trị công việc địa chất toàn
Bạ
Quản Bạ
cầu Cao nguyên đá Đồng Văn
giai đoạn 2012-2020 và tầm
nhìn 2030.
Quyết định số 1646/QĐUBND ngày 20/8/2014 v/v
Xã Phương
Khu du lịch Hồ
quy hoạch tổng thể phát triển Diện tích xây dựng:
Thiện
– TP Hà
Giàng
du lịch tỉnh Hà Giang đến
50.617m2
Giang
năm 2020, định hướng đến
năm 2030
Quyết định số 1646/QĐUBND ngày 20/8/2014 v/v
Khu vui chơi giải trí quy hoạch tổng thể phát triển Diện tích xây dựng: Xã Phương Độ Lũng Tiên
du lịch tỉnh Hà Giang đến
45.287m2
TP Hà Giang
năm 2020, định hướng đến
năm 2030
Quyết định số 1646/QĐKhu nghỉ dưỡng
UBND ngày 20/8/2014 v/v
Xã Quảng
Suối khoáng Nậm
quy hoạch tổng thể phát triển Diện tích xây dựng:
Nguyên - huyện
Choong xã Quảng
du lịch tỉnh Hà Giang đến
5.500m2
Xín Mần
Nguyên
năm 2020, định hướng đến
năm 2030
Quyết định số 1646/QĐUBND ngày 20/8/2014 v/v
quy hoạch tổng thể phát triển
du lịch tỉnh Hà Giang đến
năm 2020, định hướng đến
năm 2030

8

XD Tổ hợp Khách
sạn và dịch vụ
Thương mại Đồng
Văn (hạng III)

9

Khu du lịch vui chơi
2983/QĐ-UBND ngày
giải trí sinh thái Suối
26/9/2001
Tiên

100% vốn của
Nhà đầu tư

Đã có phương án
giải phóng mặt
bằng

200

100% vốn của
Nhà đầu tư

Đã có phương án
giải phóng mặt
bằng

33

100% vốn của
Nhà đầu tư

Đã có phương án
giải phóng mặt
bằng

88

100% vốn của
Nhà đầu tư

60

Diện tích xây
dựng: 1,5ha

Thị trấn Đồng
Văn – huyện
Đồng Văn

100% vốn của
Nhà đầu tư

Đã có phương án
giải phóng mặt
bằng

73

Diện tích xây dựng:
2,3 ha

Tại Tổ 10-11,
phường Quang
Trung, thành
phố Hà Giang.

100% vốn của
Nhà đầu tư

Đã có
mặt bằng sạch

80

10

Quyết định số 1646/QĐUBND ngày 20/8/2014 v/v
Khu du lịch sinh thái
quy hoạch tổng thể phát triển
tâm linh chùa Linh
du lịch tỉnh Hà Giang đến
Sơn núi Mỏ Neo
năm 2020, định hướng đến
năm 2030

Diện tích khu vực
bảo vệ di tích theo
Phường Trần
biên bản khoan vùng
Phú, thành phố
là: 08 ha. Diện tích
Hà Giang
đề xuất xây dựng là:
3ha.

11

Dự án ĐTXD khu
nhà khách chùa
Lũng Cú

Quyết định số 2676/QĐUBND ngày 04/11/2016

Diện tích xây dựng:
70,5ha

12

Dự án ĐTXD khách
sạn 4 sao tại Quản
Bạ và dự án quản lý
Hang động Lùng
Khuý tại huyện
Quản Bạ

Quyết định số 1234/QĐUBND ngày 21/6/2016

13

Dự án khách sạn 04
sao nghỉ dưỡng tại
thị trấn Đồng Văn Hà Giang

14

Đầu tư xây dựng Tổ
hợp khách sạn 04
sao và trung tâm hội
nghị

15

Dự án xây dựng
khách sạn 2-3 sao

100% vốn của
Nhà đầu tư

Đã có phương án
giải phóng mặt
bằng

42

Xã Lũng Cú
huyện Đồng
Văn

100% vốn của
Nhà đầu tư

Đã có phương án
giải phóng mặt
bằng

150

Diện tích xây dựng
trên khuôn viên đất:
4.951,5 ha

Tại Tổ 2,thị
trấn Tam Sơn
huyện Quản Bạ

100% vốn của
Nhà đầu tư

Đã có mặt bằng
sạch

150

Quyết định số 1646/QĐUBND ngày 20/8/2014 v/v
quy hoạch tổng thể phát triển
du lịch tỉnh Hà Giang đến
năm 2020, định hướng đến
năm 2030

Diện tích xây dựng
1.237 m2

Thị trấn Đồng
Văn, huyện
Đồng Văn, tỉnh
Hà Giang

100% vốn của
Nhà đầu tư

Đất thương mại
tại vị trí Chi cục
Thống kê cũ

80

Quyết định số 1646/QĐUBND ngày 20/8/2014 v/v
quy hoạch tổng thể phát triển
du lịch tỉnh Hà Giang đến
năm 2020, định hướng đến
năm 2030

Diện tích quy hoạch
cho xây dựng:
8,700m2

Xã Phương
Thiện, thành
phố Hà Giang,
tỉnh Hà Giang

100% vốn của
Nhà đầu tư

1,71 ha

Thành phố Hà
Giang

300

Đất trồng lúa

16

Dự án khu du lịch
núi Mỏ Neo

100 ha

Thành phố Hà
Giang

Đất rừng sản xuất

17

Dự án xây dựng
trung tâm thương mại

2,1 ha

Tổ 12,13,14
phường Trần
Phú

Đất dân cư

Tổ 5 phường
Nguyễn Trãi và
tổ 1 phường
Quang Trung
(đường Nguyễn
Văn Linh)

Đất dân cư, đất
bằng trồng cây
hàng năm và đất
trụ sở cơ quan

18

Dự án xây dựng phố
ẩm thực

2 (500m đường)

19

Dự án xây dựng
trung tâm hội nghị,
hội thảo

2,5 ha

Tổ 9 phường
Ngọc Hà

Đất bằng trồng
cây hàng năm và
đất dân cư

20

Dự án Khu du lịch
núi Cấm

15,8 ha

Thành phố Hà
Giang

Đất rừng

21

Nâng cấp Dự án Khu
du lịch sinh thái
Thạch Lâm Viên

7,8 ha

Thành phố Hà
Giang

Đất rừng

22

Dự án xây dựng
đường băng

23

Dự án xây dựng các
khu nghỉ dưỡng siêu
sang

75 ha

Huyện Quản Bạ
hoặc huyện Yên
Minh

3,3 ha

xã Pải Lủng và
xã Pả Vi, huyện
Mèo Vạc

Đất nương rẫy
trồng cây hàng
năm khác, đất ở
nông thôn, đất
công trình công
cộng
Đất nương rẫy
trồng cây hàng
năm khác, đất dân
cư nông thôn

Đất bằng trồng
cây hàng năm
khác;, đất nương
rẫy trồng cây
hàng năm khác và
đất đồi núi chưa
sử dụng
Đất bằng trồng
cây hàng năm
khác; Đất trồng
lúa; đất trồng cây
lâu năm, đất ở
nông thôn

24

Dự án xây dựng
khách sạn 4 sao

3,75 ha

Huyện Mèo
Vạc và huyện
Đồng Văn

25

Dự án xây dựng
khách sạn 2-3 sao

4,0 ha

4 huyện Cao
nguyên đá

26

Dự án Khu di tích
kiến trúc nghệ thuật
nhà Vương

0,83 ha

Huyện Đồng
Văn

27

Dự án xây dựng các
điểm dừng chân
ngắm cảnh trên đèo
Mã Pì Lèng

1,0 ha

Huyện Mèo Vạc

Đất nương rẫy
trồng cây hàng
năm khác

28

Dự án phát triển
điểm du lịch Cột cờ
Lũng Cú

0,5 ha

Huyện Đồng
Văn

Đất trồng ngô

29

Dự án phát triển
điểm du lịch hang
Lùng Khúy

Huyện Quản Bạ

Đất nương rẫy
trồng cây hàng
năm khác

30

Dự án phát triển du
lịch mạo hiểm

Thị trấn Đồng
Văn và cuối
đèo Mã Pì Lèng

Đất nương rẫy
trồng cây hàng
năm khác; Đất đồi
núi chưa sử dụng

II

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG - HẠ TẦNG ( 8 dự án)

0,5 ha

18 ha(thị trấn Đồng
Văn 15 ha, cuối đèo
Mã Pì Lèng 3 ha)

1

Quyết định số 19/QĐ-UBND
Xây dựng khu đô thị ngày 03/01/2013 v/v phê
Phía Nam thị trấn
duyệt đồ án điều chỉnh Quy
Đồng Văn
hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà
Giang đến năm 2020.

2

Quyết định số 19/QĐ-UBND
Xây dựng khu đô thị ngày 03/01/2013 v/v phê
phía Tây Nam thị
duyệt đồ án điều chỉnh Quy
trấn Yên Phú
hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà
Giang đến năm 2020.

3

Dự án đầu tư nhà
máy luyện thép tại
tỉnh Hà Giang

4

Trạm nghiền xi
măng tại KCN Bình
Vàng

5

Xây dựng khu trung
tâm thương mại và
nhà phố thương mại
phường Trần Phú

Quy mô đất: 13 ha

Thị trấn Đồng
Văn – huyện
Đồng Văn

100% vốn của
Nhà đầu tư

Đã có phương án
giải phóng mặt
bằng

46.1

Quy mô đất: 10 ha

Thị trấn Yên
Phú – huyện
Bắc Mê

100% vốn của
Nhà đầu tư

Đã có phương án
giải phóng mặt
bằng

32

100% vốn của
Nhà đầu tư

Đã có phương án
giải phóng mặt
bằng

7,800

100% vốn của
Nhà đầu tư

Đã có
mặt bằng sạch

450÷500

100% vốn của
Nhà đầu tư

Đã có mặt bằng
sạch

800

Quyết định số 649/QĐ-BCT
Khu công
ngày 31/01/2013 của Bộ
nghiệp Bình
Công Thương phê duyệt Quy
Công suất: 500.000
Vàng, huyện Vị
hoạch hệ thống sản xuất và hệ
tấn phôi thép/ năm
Xuyên, tỉnh Hà
thống phân phối thép giai
Giang
đoạn đến năm 2020, có xét
đến năm 2025
Khu công
nghiệp Bình
Quyết định số 886/QĐCông suất: 700.000
Vàng, huyện Vị
UBND ngày 15/5/2013
tấn/năm
Xuyên, tỉnh Hà
Giang
+ Trung tâm thương
mại: Diện tích đất:
3.010m2; Diện tích
sàn xây dựng:
Quyết định số 19/QĐ-UBND 15.050m2; Chiều
ngày 03/01/2013 v/v phê
cao tầng: 5 tầng;
Sân vận động
duyệt đồ án điều chỉnh Quy
+ Nhà phố thương
C10
hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà mại: Diện tích đất:
Giang đến năm 2020.
6.568m2; Diện tích
sàn xây dựng:
26.273m2; Chiều
cao tầng: 3.5 tầng;
+ Trồng cây xanh,

Khu kinh doanh
thương mại, dịch vụ
tổng hợp (khu
thương mại biên mậu
Nà La - cửa khẩu
quốc tế Thanh Thủy )

Quyết định số 125/QĐ-TTg
ngày 02/02/2012 của Thủ
tướng Chính phủ v/v phê
duyệt đồ án quy hoạch chung
xây dựng khu kinh tế cửa
khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà
Giang đến năm 2030.

Khu kinh tế cửa
khẩu Thanh
Thủy, xã Thanh
Quy mô đất: 1,62 ha
Thủy, huyện Vị
Xuyên, tỉnh Hà
Giang

100% vốn của
Nhà đầu tư

Đã có mặt bằng
sạch

65

7

Dự án xây dựng sân
vận động

Quyết định số 19/QĐ-UBND
ngày 03/01/2013 v/v phê
duyệt Đồ án điều chỉnh quy
hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà
Giang đến năm 2020.

Sân vận động cấp II;
sức chứa 15.000
người

xã Phương Độ

100% vốn của
Nhà đầu tư

Đã có phương án
giải phóng mặt
bằng

100

8

Dự án ĐTXD cụm
các bệnh viện tỉnh
Hà Giang

Quyết định số 2573/QĐUBND ngày 28/10/2016

1.200 giường

Thành phố Hà
Giang

100% vốn của
Nhà đầu tư

Đã có phương án
giải phóng mặt
bằng

1,436

III

LĨNH VỰC CHẾ BIẾN NÔNG LÂM NGHIỆP (06 Dự án)

1

Dự án sản xuất viên
gỗ nén

Công suất: 20.000
tấn sp/năm

100% vốn của
Nhà đầu tư

Đã có phương án
giải phóng mặt
bằng

35

2

Nhà máy chế biến
chè Shan Tuyết ra
các sản phẩm: Nước
Quyết định số 1979/QĐgiải khát đóng chai
UBND ngày 08/10/2015
chè xanh, tinh dầu
chiết xuất từ chè
xanh

Cụm công
nghiệp Tân
Bắc, Quang
Bình

Công suất: 500.000
lít sp/năm

Cụm công
nghiệp Tân
Bắc, Quang
Bình

100% vốn của
Nhà đầu tư

Đã có phương án
giải phóng mặt
bằng

100

6

Quyết định số 1979/QĐUBND ngày 08/10/2015

3

4

5

Quyết định số 206/QĐ-TTg
của TTCP ngày 2/2/2016 phê
Xây dựng Nhà máy
Xã Pả vi, huyện
duyệt Quy hoạch tổng thể
chế biến thịt Bò
Quy mô đất: 2,40 ha
Mèo Vạc –
phát triển KTXH tỉnh Hà
Vàng (vùng cao)
Tỉnh Hà Giang
Giang đến năm 2020, tầm
nhìn năm 2030.
Quyết định số 206/QĐ-TTg
của TTCP ngày 2/2/2016 phê
Thị trấn Vĩnh
Xây dựng Nhà máy duyệt Quy hoạch tổng thể
Quy mô đất: 0,3954 ha Tuy, huyện Bắc
chế biến Cam Sành phát triển KTXH tỉnh Hà
Quang
Giang đến năm 2020, tầm
nhìn năm 2030.
Dự án liên kết với
Quyết định số 206/QĐ-TTg
Diện tích trên 1.000
Hội doanh nghiệp
của TTCP ngày 2/2/2016 phê
ha; Nhà máy sản
Tại huyện Bắc
Nhật Bản sản xuất
duyệt Quy hoạch tổng thể
xuất chế biến cam Quang tỉnh Hà
cam chất lượng cao
phát triển KTXH tỉnh Hà
khô công suất trên
Giang
và xây dựng nhà máy
Giang đến năm 2020, tầm
5.000 tấn/năm
chế biến sản phẩm
nhìn năm 2030.
cam

100% vốn của
Nhà đầu tư

Đã có phương án
giải phóng mặt
bằng

61.2

100% vốn của
Nhà đầu tư

Đất thương mại
tại vị trí Chợ đầu
mối hoa quả Vĩnh
Tuy cũ

31

100% vốn của
Nhà đầu tư

Đã có
mặt bằng sạch

50

