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 DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN  CÁC KCN, KKT TỈNH QUẢNG BÌNH  

GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 

 

TT 
TÊN DỰ ÁN/LĨNH VỰC 

ĐẦU TƯ 

ĐỊA ĐIỂM ĐẦU 

TƯ 

MỤC TIÊU, QUY MÔ, 

NỘI DUNG ĐẦU TƯ 

TỔNG MỨC 

ĐẦU TƯ DỰ 

KIẾN (triệu 

đồng) 

HÌNH THỨC 

ĐẦU TƯ 

(trong nước/nước 

ngoài/liên doanh) 

KHẢ NĂNG 

ĐÁP ỨNG 

NGUỒN LỰC 

CHO DỰ ÁN 

GHI CHÚ 

I LĨNH VỰC ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT (06  dự án) 

1 Khu công nghiệp Tây Bắc 

Quán Hàu 

KCN Tây Bắc 

Quán Hàu, Huyện 

Quảng Ninh, tỉnh 

Quảng Bình 

Mục tiêu, nội dung: Đầu 

tư xây dựng và kinh doanh 

hệ thống kết cấu hạ tầng 

kỹ thuật theo hướng quy 

mô, đồng bộ, hoàn chỉnh 

và hiện đại. 

Quy mô:  273 ha 

2.400.000 
Đầu tư trong nước 

hoặc nước ngoài 
Đáp ứng 

 

2 Khu công nghiệp Cam Liên KCN Cam Liên, 

Huyện Lệ Thủy, 

tỉnh Quảng Bình 

Mục tiêu, nội dung: Đầu 

tư xây dựng và kinh doanh 

hệ thống kết cấu hạ tầng 

kỹ thuật theo hướng quy 

mô, đồng bộ, hoàn chỉnh 

và hiện đại. 

Quy mô:  450 ha 

3.960.000 
Đầu tư trong nước 

hoặc nước ngoài 
Đáp ứng 

 

3 Khu công nghiệp Hòn La II KKT Hòn La, 

huyện Quảng 

Trạch, tỉnh Quảng 

Bình 

Mục tiêu, nội dung: Đầu 

tư xây dựng và kinh doanh 

hệ thống kết cấu hạ tầng 

kỹ thuật theo hướng quy 

mô, đồng bộ, hoàn chỉnh 

và hiện đại. 

1.580.000 
Đầu tư trong nước 

hoặc nước ngoài 
Đáp ứng 
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Quy mô:  180 ha 

4 Khu công nghiệp phía Tây 

Khu kinh tế Hòn La 

KKT Hòn La, 

huyện Quảng 

Trạch, tỉnh Quảng 

Bình 

Mục tiêu, nội dung: Đầu 

tư xây dựng và kinh doanh 

hệ thống kết cấu hạ tầng 

kỹ thuật theo hướng quy 

mô, đồng bộ, hoàn chỉnh 

và hiện đại. 

Quy mô:  118 ha 

1.038.000 
Đầu tư trong nước 

hoặc nước ngoài 
Đáp ứng 

 

5 Khu phi thuế quan Khu kinh tế 

Hòn La 

KKT Hòn La, 

huyện Quảng 

Trạch, tỉnh Quảng 

Bình 

Mục tiêu, nội dung: Đầu 

tư xây dựng và kinh doanh 

hệ thống kết cấu hạ tầng 

kỹ thuật theo hướng quy 

mô, đồng bộ, hoàn chỉnh 

và hiện đại. 

Quy mô:  40 ha 

360.000 
Đầu tư trong nước 

hoặc nước ngoài 
Đáp ứng 

 

6 Khu dịch vụ thương mại tổng 

hợp tại ngã ba Khe ve 

KKT cửa khẩu 

Cha Lo, Huyện 

Minh Hóa, tỉnh 

Quảng Bình 

Mục tiêu, nội dung: Đầu 

tư xây dựng và kinh doanh 

hệ thống kết cấu hạ tầng 

kỹ thuật theo hướng quy 

mô, đồng bộ, hoàn chỉnh 

và hiện đại. 

Quy mô:  38ha 

340.000 
Đầu tư trong nước 

hoặc nước ngoài 
Đáp ứng 

 

II. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP (15 dự án) 

1 Nhà máy sản xuất, gia công 

giày da  

Các Khu công 

nghiệp 

Mục tiêu, nội dung: Sản 

xuất, gia công giày da phụ 

vụ tiêu dùng trong nước 

và xuất khẩu. 

Quy mô:  Không hạn chế 

quy mô 

Không hạn chế 

nguồn vốn 

Đầu tư trong nước 

hoặc nước ngoài 
Đáp ứng 
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2 Nhà máy may Tại các khu công 

nghiệp: Cam 

Liên, Tây Bắc 

Quán Hàu, Tây 

Bắc Đồng Hới 

Mục tiêu, nội dung: Sản 

xuất, gia công các sản 

phẩm dệt may phụ vụ tiêu 

dùng trong nước và xuất 

khẩu. 

Quy mô:  Không hạn chế 

quy mô 

Không hạn chế 

nguồn vốn 

Đầu tư trong nước 

hoặc nước ngoài 
Đáp ứng 

 

3 Nhà máy sản xuất nguyên phụ 

liệu ngành công nghiệp dệt 

may 

Tại các khu công 

nghiệp: Bang, 

Cam Liên, Tây 

Bắc Quán Hàu. 

Mục tiêu, nội dung: Phục 

vụ cho các nhà máy dệt, 

may xuất khẩu trên địa 

bàn và khu vực. 

Quy mô:  Không hạn chế 

quy mô 

Không hạn chế 

nguồn vốn 

Đầu tư trong nước 

hoặc nước ngoài 
Đáp ứng 

 

4 Nhà máy sản xuất chế biến gỗ 

MDF 

Tại các khu công 

nghiệp: Bang, 

Cam Liên, Tây 

Bắc Quán Hàu, 

Bắc Đồng Hới. 

Mục tiêu, nội dung: Sản 

xuất các sản phẩm từ gỗ 

phục vụ nhu cầu trong 

nước và xuất khẩu. 

Quy mô:  Không hạn chế 

quy mô 

Không hạn chế 

nguồn vốn 

Đầu tư trong nước 

hoặc nước ngoài 
Đáp ứng 

 

5 Nhà máy lắp ráp và chế tạo sản 

phẩm điện tử, viễn thông – kỹ 

thuật số  

Tại các Khu công 

nghiệp 

Mục tiêu, nội dung: Lắp 

ráp, chế tạo và kết hợp 

nghiên cứu phát triển sản 

phẩm (R&D) để xuất 

khẩu. 

Quy mô:  Không hạn chế 

quy mô 

Không hạn chế 

nguồn vốn 
Đầu tư nước ngoài Đáp ứng 

 

6 Nhà máy sản xuất thiết bị 

chiếu sáng tiết kiệm điện năng 

Tại các Khu công 

nghiệp 

Mục tiêu, nội dung: Phục 

vụ tiêu dùng trong nước và 

xuất khẩu. 

Quy mô:  Không hạn chế 

Không hạn chế 

nguồn vốn 

Đầu tư trong nước 

hoặc nước ngoài 
Đáp ứng 
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quy mô 

7 Nhà máy sản xuất và lắp ráp 

thiết bị và máy xây dựng; máy 

phục vụ ngành nông nghiệp 

Tại các Khu công 

nghiệp 

Mục tiêu, nội dung: Phục 

vụ nhu cầu trong nước và 

xuất khẩu. 

Quy mô:  Không hạn chế 

quy mô 

Không hạn chế 

nguồn vốn 

Đầu tư trong nước 

hoặc nước ngoài 
Đáp ứng 

 

8 Nhà máy sản xuất thủy tinh Tại các Khu công 

nghiệp 

Mục tiêu, nội dung: Phục 

vụ nhu cầu trong nước và 

xuất khẩu. 

Quy mô:  Không hạn chế 

quy mô 

Không hạn chế 

nguồn vốn 

Đầu tư trong nước 

hoặc nước ngoài 
Đáp ứng 

 

9 Nhà máy sản xuất đồ mộc mỹ 

nghệ xuât khẩu 

Tại các Khu công 

nghiệp 

Mục tiêu, nội dung: Phục 

vụ nhu cầu trong nước và 

xuất khẩu. 

Quy mô:  Không hạn chế 

quy mô 

Không hạn chế 

nguồn vốn 

Đầu tư trong nước 

hoặc nước ngoài 
Đáp ứng 

 

10 Nhà máy sản xuất bao bì, đồ 

nhựa gia dụng  

Tại các Khu công 

nghiệp 

Mục tiêu, nội dung: Phục 

vụ nhu cầu trong nước và 

xuất khẩu. 

Quy mô:  Không hạn chế 

quy mô 

Không hạn chế 

nguồn vốn 

Đầu tư trong nước 

hoặc nước ngoài 
Đáp ứng 

 

11 Nhà máy sản xuất thức ăn thủy 

sản, thức ăn gia súc 

Tại các Khu công 

nghiệp 

Mục tiêu, nội dung: 

Cung cấp sản phẩm thức 

ăn các loại trên địa bàn 

tỉnh và khu vực. 

Quy mô:  Không hạn chế 

quy mô 

Không hạn chế 

nguồn vốn 

Đầu tư trong nước 

hoặc nước ngoài 
Đáp ứng 

 

12 Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô, 

xe máy, xe đạp điện 

Tại các Khu công 

nghiệp 

Mục tiêu, nội dung: sản 

xuất, lắp ráp ô tô, xe máy, 

Không hạn chế 

nguồn vốn 

Đầu tư trong nước 

hoặc nước ngoài 
Đáp ứng 

 



5 

 

xe đạp điện phục vụ nhu 

cầu trong nước và xuất 

khẩu. 

Quy mô:  Không hạn chế 

quy mô 

13 Nhà máy sản xuất bộ tít và sơn 

tường 

Tại các Khu công 

nghiệp 

Mục tiêu, nội dung: Đáp 

ứng nhu cầu trong xây 

dựng dân dụng. 

Quy mô:  Không hạn chế 

quy mô 

Không hạn chế 

nguồn vốn 

Đầu tư trong nước 

hoặc nước ngoài 
Đáp ứng 

 

14 Nhà máy sản xuất vật liệu xây 

dựng, gạch ốp lát Granite 

Tại các Khu công 

nghiệp 

Mục tiêu, nội dung: Đáp 

ứng nhu cầu trong xây 

dựng dân dụng. 

Quy mô:  Không hạn chế 

quy mô 

Không hạn chế 

nguồn vốn 
Đầu tư trong nước Đáp ứng 

 

15 Các dự án sản xuất công 

nghiệp (bao gồm công nghiệp 

hỗ trợ) về: điện, điện tử, công 

nghệ cao, sản xuất lắp ráp ô tô, 

xe máy, xe đạp điện, dệt may, 

gang thép,.. 

Tại các Khu công 

nghiệp 

Mục tiêu, nội dung: Đáp 

ứng nhu cầu trong nước và 

xuất khẩu. 

Quy mô:  Không hạn chế 

quy mô 

Không hạn chế 

nguồn vốn 

Đầu tư trong nước 

hoặc nước ngoài 
Đáp ứng 

 

III. LĨNH VỰC DU LỊCH (02 dự án) 

1 Khu du lịch sinh thái, nghỉ 

dưỡng ven biển thôn Đông 

Hưng 

Khu kinh tế Hòn 

La, huyện Quảng 

Trạch, tỉnh Quảng 

Bình 

Mục tiêu, nội dung: Xây 

dựng khu du lịch sinh thái, 

nghỉ dưỡng. 

Quy mô: 30 ha. 

  Đáp ứng 

 

2 Khu du lịch sinh thái, nghỉ 

dưỡng ven biển phía Nam xã 

Quảng Đông 

Khu kinh tế Hòn 

La, huyện Quảng 

Trạch, tỉnh Quảng 

Mục tiêu, nội dung: Xây 

dựng khu du lịch sinh thái, 

nghỉ dưỡng. 

  Đáp ứng 
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Bình Quy mô: 260 ha. 

IV. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (01 dự án) 

1 Cảng tổng hợp và chuyên dụng 

Hòn La 

Khu kinh tế Hòn 

La, huyện Quảng 

Trạch, tỉnh Quảng 

Bình 

Mục tiêu, nội dung: Xây 

dựng bến cảng hàng hóa, 

cảng chuyên dụng, có thể 

đón tàu tải trọng đến 

70.000 DWT. 

Quy mô: 100 ha. 

Không hạn chế 

nguồn vốn 

Đầu tư trong 

nước, nước ngoài 

hoặc liên doanh 

Đáp ứng  

V. LĨNH VỰC DỊCH VỤ (02 dự án) 

1 Dự án dịch vụ vận tải Logistics Khu kinh tế cửa 

khẩu Cha Lo, 

huyện Minh Hóa, 

tỉnh Quảng Bình 

Mục tiêu, nội dung: Phục 

vụ vận chuyển hàng hóa, 

nhiên, nguyên liệu qua 

cửa khẩu phục vụ nhu cầu 

trong nước và xuất khẩu. 

Quy mô: 7 ha. 

Không hạn chế 

nguồn vốn 

Đầu tư trong 

nước, nước ngoài 

hoặc liên doanh 

Đáp ứng 

 

2 Siêu thị, cửa hàng miễn thuế, 

cửa hàng bán lẻ 

Khu Trung tâm 

Khu kinh tế cửa 

khẩu Cha Lo, 

huyện Minh Hóa, 

tỉnh Quảng Bình 

Mục tiêu, nội dung: Phục 

vụ nhu cầu tiêu dùng. 

Quy mô: 0,4 ha. 
Không hạn chế 

nguồn vốn 

Đầu tư trong 

nước. 
Đáp ứng 

 

VI. LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG (01 dự án) 

1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng 

Trạch 

Khu kinh tế Hòn 

La, huyện Quảng 

Trạch, tỉnh Quảng 

Bình 

Mục tiêu, nội dung: Sản 

xuất điện năng phục vụ 

nhu cầu sản xuất và tiêu 

dùng. 

Quy mô: 100 ha. 

38.000.000 

Đầu tư trong 

nước, nước ngoài 

hoặc liên doanh. 

Đáp ứng 

 

 


