
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

• ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

• TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ – SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HÀ GIANG
• Địa chỉ: Số 188, đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang.

• Điện thoại: 0219.3860.566; Di động: 0949.538.558
• Fax: 0219.3867.623

• Emaill: xtdt@hagiang.gov.vn
• Website:httt://xuctiendautuhagiang.gov.vn

www.xuctiendautuhagiang.gov.vn

THU HÚT ĐẦU TƯ 

   DANH MỤC DỰ ÁN 

GIAI ÐOẠN 2017 - 2020

• Youtube: Invest Ha Giang

Youtube: Invest Ha Giang



THƯ NGỎ CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÀ GIANG

Các nhà đầu tư thân mến!

Hà Giang la ̀tỉnh miền núi cao, nằm ở phía Băć Viêṭ  Nam, cách Thủ đô Hà Nội 320 km. Hệ thống giao thông 
đường bộ gồm các quốc lộ (QL2, QL4, QL34, QL 279, QL 178, QL 176) được nâng cấp hoaǹ  chin̉ h, nhất là các 
tuyến đường giao thông trọng điểm thuận lợi trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hà Giang là tỉnh có 
bề dày lịch sử văn hóa lâu đời, với nhiều di tích gắn với các địa danh nổi tiếng. Người dân Hà Giang có truyền 
thống lao động cần cù, hiếu học, năng động và sáng tạo.

Trong những năm qua, tỉnh Hà Giang kinh tế phát triển, kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư, văn hóa - xã hội 
có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2016 tăng 6,5% so với năm 2015, 
thu ngân sách địa phương đạt trên 10.722 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.786 tỷ đồng 

tăng 7,2% so với năm 2015. Tổng sản phẩm bình quân đầu người 20,5 triệu đồng (tăng 6,8% tương đương 1,3 triệu đồng). Năm 2016 xếp 

hạng chỉ số PCI của tỉnh tăng 3 bậc so với năm 2015, chỉ số ứng dụng công nghệ thông �n đạt 16/63 tỉnh, thành phố. 

Thành tựu trên có sự đóng góp quan trọng của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Hà Giang đề cao vị trí, vai trò của các 
doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội, luôn nỗ lực thực hiện giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh như: Đẩy mạnh 
công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển các dịch vụ và đặc biệt chú trọng cải cách thủ tục 
hành chính đảm bảo công khai, minh bạch theo cơ chế “một cửa liên thông” tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh, rút gắn thời gian giải 
quyết từ 1/3 đến một nửa theo quy định nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh hiệu quả. 

Tỉnh Hà Giang đang nỗ lực phấn đấu sớm trở thành tỉnh phát triển của khu vực trung du và miền núi phía Bắc, là vùng trọng điểm về du lịch, 
dược liệu quốc gia. Mục tiêu đó đòi hỏi tỉnh Hà Giang phải phát huy tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đặc biệt là phát triển doanh 
nghiệp. Hà Giang mời gọi các nhà đầu tư quan tâm đầu tư vào các dự án: Khách sạn, khu du lịch, vui chơi giải trí cao cấp, nông nghiệp công 
nghệ cao, chế biến nông lâm sản, các dự án trồng và chế biến dược liệu, đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, dịch vụ hậu cần kho 
vận. 

Với phương châm “các nhà đầu tư ở Hà Giang là công dân của Hà Giang, thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh”, tỉnh Hà 
Giang hoan nghênh chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư tại Hà Giang, cùng chung sức xây dựng tỉnh Hà Giang ngày 
càng giàu đẹp, văn minh.

Chúc các nhà đầu tư thành công! 

THƯ NGỎ CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÀ GIANG

TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN

Khu du lịch núi Mỏ Neo

Tổ hợp khu vui chơi, giải trí cao cấp Quản Bạ

Khu nghỉ dưỡng sinh thái Nho Quế

Khu nghỉ dưỡng cao cấp Na Khê

Khu du lịch nghỉ dưỡng suối khoángNậm Choong

Khu du lịch Thiên Sơn

Khu bảo tồn và du lịch sinh thái Chiêu Lầu Thi

Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi

Nhà máy chế biến nước Cam ép và kho lạnh bảo quản 
sản phẩm Cam

Dự án trồng và chế biến cây dược liệu bản địa.

PHẦN A: ÐỀ XUẤT DỰ ÁN ƯU TIÊN THU HÚT ÐẦU TƯ

Núi Mỏ Neo, TP. Hà Giang

Xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ

Xã Pải Lủng - Pả Vi, huyện Mèo Vạc

Xã Na Khê, huyện Yên Minh

Xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần

TT Việt Quang, huyện Bắc Quang

Xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì

CCN Tân Bắc, huyện Quang Bình

TT Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang

Xã Đường Âm, huyện Bắc Mê

CHỦ TỊCH UBND TỈNH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH
 Nguyễn Văn Sơn.



DỰ ÁN I:
 KHU DU LỊCH NÚI MỎ NEO

ĐỊA ĐIỂM
Núi Mỏ Neo, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

DIỆN TÍCH
100 ha.

QUY MÔ
- Công suất thiết kế: tiếp nhận khoảng 400.000 lượt khách/năm.
- Khách sạn: 500 phòng; Khu biệt thự, nhà nghỉ sinh thái: 250 căn; 
Khu vui chơi giải trí cao cấp và Khu tâm linh: 50ha. 

TỔNG VỐN DỰ ÁN
Nhà đầu tư đề xuất.

HÌNH THỨC ĐẦU TƯ
Vốn nhà đầu tư trong nước, liên doanh và 100% vốn nhà đầu tư 
nước ngoài

MÔ TẢ ĐỊA ĐIỂM: 
Khu đất xây dựng dự án có diện tích khoảng 100 ha chia làm 3 khu bằng phẳng, có vị trí 
tại thành phố Hà Giang, là trung tâm kinh tế của tỉnh, cách biên giới Việt Nam - Trung 
Quốc 23 km và cách thành phố Hà Nội 320 km. Hiện trạng khu đất chủ yếu là đất lâm 
nghiệp với cảnh quan thiên nhiên đẹp, khí hậu ôn hòa, hệ sinh thái đa dạng, tầm nhìn 
bao quát toàn bộ thành phố Hà Giang.
MỤC TIÊU: 
Xây dựng khu du lịch sinh thái kết hợp du lịch văn hóa tâm linh, khai thác bảo tồn cảnh 
quan rừng và dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp, vui chơi giải trí phục vụ du khách trong nước 
và quốc tế. 
CĂN CỨ LẬP DỰ ÁN:
Quyết định số 4611/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Hà Giang Phê duyệt 
Quy hoạch chung xây dựng thị xã (thành phố) Hà Giang, tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2007-
2025.
Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Hà Giang Phê duyệt Quy 
hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Giang, Đến năm 2020, định hướng đến năm 
2030.
CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ:
Ưu đãi tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản tối đa 03 năm 
kể từ ngày có quyết định cho thuê đất; Miễn tiền thuê đất trong 11 năm tiếp theo sau 
thời gian hoàn thành xây dựng cơ bản.
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Miễn thuế 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu 

Mặt bằng hiện trạng dự án Núi Mỏ Neo: https://www.youtube.com/watch?v=WBmCWuupGNc&t=28s



thuế; giảm 50% tiền thuế phải nộp trong 9 
năm tiếp theo; Áp dụng mức thuế suất 
10% trong thời hạn 15 năm kể từ khi bắt 
đầu đi vào hoạt động kinh doanh.
Ưu đãi thuế nhập khẩu: Dự án được miễn 
thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập 
khẩu để tạo tài sản cố định thực hiện dự án.
Chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ của tỉnh.
Về giải phóng mặt bằng: Tỉnh Hà Giang 
cam kết giải quyết thủ tục thu hồi đất, bồi 
thường giải phóng mặt bằng, tái định cư 
tạo quỹ đất sạch cho dự án.
Về hỗ trợ đầu tư cơ sở lưu trú, nhà hàng: 
Mức hỗ trợ từ 20 - 40 triệu đồng/phòng đối 
với các dự án đầu tư xây dựng mới đạt tiêu 
chuẩn từ 3 sao trở lên theo quy định của 
Nhà nước; Mức hỗ trợ từ 300.000 - 500.000 
đồng/m2 đối với dự án đầu tư xây dựng 
mới, nâng cấp nhà hàng đạt chuẩn phục vụ 
du lịch.  
Về hạ tầng kỹ thuật: Hỗ trợ cung cấp điện, 
nước, thông tin liên lạc, đường giao thông 
đến hàng rào dự án.
Về thủ tục hành chính: Giải quyết các thủ 
tục hành chính theo cơ chế ” một cửa liên 
thông”, nhà đầu tư nộp hồ sơ và nhận kết 
quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà 
Giang.



DỰ ÁN II: 

TỔ HỢP KHU VUI CHƠI, 
GIẢI TRÍ QUẢN BẠ
ĐỊA ĐIỂM
Xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ
DIỆN TÍCH
47 ha
QUY MÔ
Quy mô kiến trúc xây dựng: 
+ Khu công viên cây xanh thể thao;
+ Khu dịch vụ thương mại, thông tin du lịch; 
+ Khu trung tâm vui chơi, giải trí; 
+ Khu dịch vụ nhà hàng, khách sạn; 
+ Khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp; 
+ Khu đất giao thông đối ngoại, cây xanh mặt 
    nước cảnh quan.

TỔNG VỐN DỰ ÁN
200 tỷ đồng.

HÌNH THỨC ĐẦU TƯ
Vốn nhà đầu tư trong nước, liên doanh và 100% 
vốn nhà đầu tư nước ngoài

MÔ TẢ ĐỊA ĐIỂM: 
Khu đất xây dựng dự án có diện tích khoảng 47 ha, tại 
xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, cách trung tâm huyện 
3km và cách thành phố Hà Giang 49 km, có vị trí giao 
thông thuận lợi (nằm dọc QL 4C), là cửa ngõ của 
Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng 
Văn. Hiện trạng khu đất chủ yếu là đất nông nghiệp 
với cảnh quan thiên nhiên đẹp, gần các địa điểm du 
lịch nổi tiếng như Núi đôi, Cổng trời Quản Bạ, Hang 
Lùng Khúy, Làng văn hóa dân tộc Dao thôn Nậm 
Đăm, Hợp tác xã dệt lanh Lùng Tám... 

MỤC TIÊU:
Xây dựng tổ hợp khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng 
phục vụ nhu cầu đa dạng của du khách trong nước và 
quốc tế đến thăm quan công viên địa chất toàn cầu 
Cao nguyên đá Đồng Văn.

CĂN CỨ LẬP DỰ ÁN:
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quản Bạ đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Quyết định số 438/QĐ-TTg, ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ 
Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu 
Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đến năm 2030.

CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ:
Ưu đãi tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ 
bản tối đa 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất; Miễn tiền thuê 
đất trong 11 năm tiếp theo sau thời gian hoàn thành xây dựng cơ bản.
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Miễn thuế 4 năm kể từ khi có thu 
nhập chịu thuế; giảm 50% tiền thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo; Áp 
dụng mức thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm kể từ khi bắt đầu đi vào 
hoạt động kinh doanh.
Ưu đãi thuế nhập khẩu: Dự án được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng 
hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định thực hiện dự án.

Mặt bằng hiện trạng dự án: https://www.youtube.com/watch?v=y1pXBmAqRlI



Chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ của tỉnh.
Về giải phóng mặt bằng: Tỉnh Hà Giang 
cam kết giải quyết thủ tục thu hồi đất, bồi 
thường giải phóng mặt bằng, tái định cư tạo 
quỹ đất sạch cho dự án.
Về hỗ trợ đầu tư cơ sở lưu trú, nhà hàng: 
Mức hỗ trợ từ 20 - 40 triệu đồng/phòng đối 
với các dự án đầu tư xây dựng mới đạt tiêu 
chuẩn từ 3 sao trở lên theo quy định của Nhà 
nước; Mức hỗ trợ từ 300.000 - 500.000 
đồng/m2 đối với dự án đầu tư xây dựng mới, 
nâng cấp nhà hàng đạt chuẩn phục vụ du 
lịch.  
Về hạ tầng kỹ thuật: Hỗ trợ cung cấp điện, 
nước, thông tin liên lạc, đường giao thông 
đến hàng rào dự án.
Về thủ tục hành chính: Giải quyết các thủ tục 
hành chính theo cơ chế ” một cửa liên thông”, 
nhà đầu tư nộp hồ sơ và nhận kết quả tại 
Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Giang.



DỰ ÁN III: 

TỔ HỢP KHU NGHỈ DƯỠNG NHO QUẾ 
ĐỊA ĐIỂM
Xã Pả Vi, Pải Lủng, huyện Mèo Vạc
DIỆN TÍCH
9,12 ha
QUY MÔ
Quy mô kiến trúc xây dựng: 
+ Bungalow cao cấp: 20 căn;
+ Khu thể thao mạo hiểm; 
+ Khu dịch vụ nhà hàng;
+ Khu đất giao thông đối ngoại, cây xanh mặt nước cảnh quan.
TỔNG VỐN DỰ ÁN
150 tỷ đồng.
HÌNH THỨC ĐẦU TƯ
Vốn nhà đầu tư trong nước, liên doanh và 100% vốn nhà đầu tư 
nước ngoài

MÔ TẢ ĐỊA ĐIỂM: 
Khu đất dự án có diện tích 9,12 ha tại xã Pải Lủng và Pả Vi, 
huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, có vị trí nằm trên Đèo Mã Pì 
lèng  với độ cao 1.500m so với mặt nước biển, khu vực di sản 
đặc sắc về địa chất và cảnh quan thiên nhiên trên công viên 
địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Hiện trạng khu 
đất chủ yếu là đất nông nghiệp, đồi núi đá với tầm nhìn xuống 
hẻm vực sông Nho Quế, một trong những điểm quan sát toàn 
cảnh đẹp nhất ở Việt Nam. 

MỤC TIÊU
Xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp các công trình 
dịch vụ, du lịch mạo hiểm, bảo tồn thiên nhiên trên khu 
vực Cao nguyên đá Đồng Văn, đem lại trải nghiệm tuyệt 
vời cho du khách trong nước và quốc tế. 

Kiến trúc nhà ở trong khu nghỉ dưỡng

CĂN CỨ LẬP DỰ ÁN: 
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mèo Vạc 
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Quyết định số 438/QĐ-TTg, ngày 07/4/2017 của Thủ tướng 
Chính phủ Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng Công 
viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 
đến năm 2030.

CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ:
Ưu đãi tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng 
cơ bản tối đa 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất; 
Miễn tiền thuê đất trong 11 năm tiếp theo sau thời gian hoàn 
thành xây dựng cơ bản.
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Miễn thuế 4 năm kể từ khi 
có thu nhập chịu thuế; giảm 50% tiền thuế phải nộp trong 9 
năm tiếp theo; Áp dụng mức thuế suất 10% trong thời hạn 15 
năm kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh.
Ưu đãi thuế nhập khẩu: Dự án được miễn thuế nhập khẩu đối với 
hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định thực hiện dự án.

Mặt bằng hiện trạng dự án:  https://www.youtube.com/watch?v=Dh0O-WoANjc



Chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ của tỉnh.
Về giải phóng mặt bằng: Tỉnh Hà Giang cam kết giải quyết thủ tục thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái 
định cư tạo quỹ đất sạch cho dự án.
Về hỗ trợ đầu tư cơ sở lưu trú, nhà hàng: Mức hỗ trợ từ 20 - 40 triệu đồng/phòng đối với các dự án đầu tư xây dựng 
mới đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên theo quy định của Nhà nước; Mức hỗ trợ từ 300.000 - 500.000 đồng/m2 đối với dự 
án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp nhà hàng đạt chuẩn phục vụ du lịch.  
Về hạ tầng kỹ thuật: Hỗ trợ cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc, đường giao thông đến hàng rào dự án.
Về thủ tục hành chính: Giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế ” một cửa liên thông”, nhà đầu tư nộp hồ sơ và 
nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Giang.



DỰ ÁN IV:
 TỔ HỢP KHU NGHỈ DƯỠNG NA KHÊ

ĐỊA ĐIỂM
Xã Na Khê, huyện Yên Minh
DIỆN TÍCH
5 ha
QUY MÔ

 - Công suất thiết kế: tiếp nhận 40.000 - 60.000 lượt khách/năm.
- Quy mô xây dựng:
+ Xây dựng 30 biệt thự mini.
+ Khu nhà dịch vụ.
+ Khu nhà hệ thống tiếp tân, nhà nhân viên, nhà kho.
+ Hệ thống giao thông nội khu.
TỔNG VỐN DỰ ÁN
150 tỷ đồng.
HÌNH THỨC ĐẦU TƯ
Vốn nhà đầu tư trong nước, liên doanh và 100% vốn 
nhà đầu tư nước ngoài

MÔ TẢ ĐỊA ĐIỂM: 
Khu đất xây dựng dự án có diện tích khoảng 5 ha thuộc xã Na Khê, huyện Yên Minh, cách 
trung tâm huyện 15 km về phía Tây Bắc, giao thông thuận lợi nằm gần quốc lộ 4C. Hiện 
trạng khu đất chủ yếu là đất nông lâm nghiệp với cảnh quan thiên nhiên đẹp, gần các 
địa điểm du lịch nổi tiếng như rừng thông Yên Minh, vườn quốc gia Du Già, di tích kiến 
trúc nghệ thuật đồn Pháp.
MỤC TIÊU:
Xây dựng khu nghỉ dưỡng sinh thái rừng kết hợp các công trình dịch vụ, bảo tồn cảnh 
quan thiên nhiên trên Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, phục vụ 
nhu cầu thăm quan, nghỉ dưỡng của du khách trong nước và quốc tế. 
CĂN CỨ LẬP DỰ ÁN:
Quyết định số 438/QĐ-TTg, ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê 
duyệt Quy hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh 
Hà Giang đến năm 2030.
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Minh đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2020.
Đề án phát triển du lịch huyện Yên Minh năm 2020, định hướng đến 2030.
CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ:
Ưu đãi tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản tối đa 03 năm 

Mặt bằng hiện trạng dự án: https://www.youtube.com/watch?v=T0UHLp9qBH0&t=207s



kể từ ngày có quyết định cho thuê đất; Miễn tiền 
thuê đất trong 11 năm tiếp theo sau thời gian 
hoàn thành xây dựng cơ bản.
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Miễn 
thuế 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế; giảm 
50% tiền thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo; Áp 
dụng mức thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm 
kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh.
Ưu đãi thuế nhập khẩu: Dự án được miễn thuế 
nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài 
sản cố định thực hiện dự án.
Chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ của tỉnh.
Về giải phóng mặt bằng: Tỉnh Hà Giang cam kết 
giải quyết thủ tục thu hồi đất, bồi thường giải 
phóng mặt bằng, tái định cư tạo quỹ đất sạch cho 
dự án.
Về hỗ trợ đầu tư cơ sở lưu trú, nhà hàng: Mức 
hỗ trợ từ 20 - 40 triệu đồng/phòng đối với các dự 
án đầu tư xây dựng mới đạt tiêu chuẩn từ 3 sao 
trở lên theo quy định của Nhà nước; Mức hỗ trợ từ 
300.000 - 500.000 đồng/m2 đối với dự án đầu tư 
xây dựng mới, nâng cấp nhà hàng đạt chuẩn 
phục vụ du lịch.  
Về hạ tầng kỹ thuật: Hỗ trợ cung cấp điện, nước, 
thông tin liên lạc, đường giao thông đến hàng 
rào dự án.
Về thủ tục hành chính: Giải quyết các thủ tục 
hành chính theo cơ chế ” một cửa liên thông”, nhà 
đầu tư nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Trung tâm 
Hành chính công tỉnh Hà Giang.



DỤ ÁN V:
KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG SUỐI KHOÁNG NẬM CHOONG 
XÃ QUẢNG NGUYÊN, HUYỆN XÍN MẦN

MÔ TẢ ĐỊA ĐIỂM: 
Khu đất xây dựng dự án có diện tích khoảng 
2,17 ha thuộc xã Quảng Nguyên, huyện Xín 
Mần, cách trung tâm huyện 30km về phía 
Nam, thuận lợi về giao thông. Hiện trạng khu 
đất chủ yếu là đất nông nghiệp, có suối 
khoáng nóng với nhiệt độ và hàm lượng 
khoáng đủ tiêu chuẩn chữa bệnh, thư giãn 
dưỡng da. Khu đất có vị trí gần các địa danh 
du lịch nổi tiếng như danh thắng ruộng bậc 
thang Hoàng Su Phì, đèo gió thác tiên, bãi đá 
cổ nấm dẩn thuộc không gian du lịch phía tây 
tỉnh Hà Giang và tuyến du lịch Hà Nội - Sa Pa - 
Xín Mần - Hà Giang.

MỤC TIÊU: 
Xây dựng khu nghỉ dưỡng suối khoáng kết 
hợp chăm sóc sức khỏe nhằm khai thác, phát 
huy các tiềm năng thiên nhiên, phát triển đa 
dạng các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng hấp 
dẫn, phục vụ nhu cầu du khách trong nước và 
quốc tế. 

CĂN CỨ LẬP DỰ ÁN:
Căn cứ Chương trình số 29-CTr/TU, ngày 24-7-
2017 của Tỉnh ủy Hà Giang về thực hiện Nghị 
quyết số 08-NQ/TW ngày 16-01-2017 của Bộ 
Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành 
kinh tế mũi nhọn.
- Căn cứ Quyết định số 2421/QĐ-UBND ngày 
11/9/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang 
về việc phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể 
phát triển du lịch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2002 - 
2010 và định hướng đến năm 2020.
- Căn cứ Chương trình số 22-CT/HU, ngày 
28/9/2017, của Huyện ủy Xín Mần chương 

ĐỊA ĐIỂM
Xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

DIỆN TÍCH
2,17 ha

QUY MÔ
+ Khu nhà sàn trung tâm, nhà nghỉ cộng đồng
+ Khu nhà dịch vụ
+ Khu nhà bungalow: 8 nhà 
+ Khu bể tắm suối khoáng
+ Khu xưởng sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, 
nước khoáng
+ Khu phụ trợ gồm diện tích cây xanh, 
đường giao thông, bãi đỗ xe. 

TỔNG VỐN DỰ ÁN
90 tỷ đồng.

HÌNH THỨC ĐẦU TƯ
Vốn nhà đầu tư trong nước, liên doanh và 100% 
vốn nhà đầu tư nước ngoài

Mặt bằng hiện trạng dự án: https://www.youtube.com/watch?v=Thh8crck568



trình hành động của Ban chấp hành 
Đảng bộ huyện về phát triển du lịch 
thành ngành kinh tế mũi nhọn, giai 
đoạn 2017-2020.

CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VỚI 
NHÀ ĐẦU TƯ:
Ưu đãi tiền thuê đất: Miễn tiền thuê 
đất trong thời gian xây dựng cơ bản tối 
đa 03 năm kể từ ngày có quyết định cho 
thuê đất; Miễn tiền thuê đất trong 11 
năm tiếp theo sau thời gian hoàn thành 
xây dựng cơ bản.
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: 
Miễn thuế 4 năm kể từ khi có thu nhập 
chịu thuế; giảm 50% tiền thuế phải nộp 
trong 9 năm tiếp theo; Áp dụng mức 
thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm 
kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh 
doanh.
Ưu đãi thuế nhập khẩu: Dự án được 
miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa 
nhập khẩu để tạo tài sản cố định thực 
hiện dự án.
Chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ của 
tỉnh.
Về giải phóng mặt bằng: Tỉnh Hà 
Giang cam kết giải quyết thủ tục thu hồi 
đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái 
định cư tạo quỹ đất sạch cho dự án.
Về hỗ trợ đầu tư cơ sở lưu trú, nhà 
hàng: Mức hỗ trợ từ 20 - 40 triệu 
đồng/phòng đối với các dự án đầu tư 
xây dựng mới đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở 
lên theo quy định của Nhà nước; Mức hỗ 
trợ từ 300.000 - 500.000 đồng/m2 đối 
với dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp 
nhà hàng đạt chuẩn phục vụ du lịch.  
Về hạ tầng kỹ thuật: Hỗ trợ cung cấp 
điện, nước, thông tin liên lạc, đường 
giao thông đến hàng rào dự án.
Về thủ tục hành chính: Giải quyết các 
thủ tục hành chính theo cơ chế ” một 
cửa liên thông”, nhà đầu tư nộp hồ sơ và 
nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính 
công tỉnh Hà Giang.



DỰ ÁN VI: 
KHU DU LỊCH THIÊN SƠN

MÔ TẢ ĐỊA ĐIỂM:
Khu đất dự án nằm trong không gian phát triển du lịch huyện 
Bắc Quang, là huyện cửa ngõ phía Nam đầu tiên của tỉnh Hà 
Giang, cách thành phố Hà Giang 60 km về phía Bắc và cách 
thành phố Hà Nội 260 km về phía Nam, có vị trí thuận lợi giao 
thông (cách Quốc lộ 1,5 km). Hiện trạng khu đất chủ yếu là 
đất lâm nghiệp, nằm ở độ cao 1.200m so với mặt nước biển, 
khí hậu mát mẻ quanh năm, hệ sinh thái rừng tự nhiên phong 
phú, khá giàu về trữ lượng cây dược liệu quý, gắn với thác thí 
(thác 4 tầng) tạo nên dòng suối thủy nước chảy quanh năm, 

ĐỊA ĐIỂM
Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

DIỆN TÍCH
92,51 ha

QUY MÔ
 - Công suất thiết kế: tiếp nhận khoảng 
100.000 lượt khách du lịch/năm.
- Quy mô xây dựng:
+ Khu trung tâm vui chơi, giải trí; 
+ Khu dịch vụ nhà hàng, khách sạn; 
+ Khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp; 
+ Khu văn hóa tâm linh;
+ Khu du lịch sinh thái;
+ Khu đất giao thông đối ngoại, cây xanh.

TỔNG VỐN DỰ ÁN
110 tỷ đồng

HÌNH THỨC ĐẦU TƯ
Vốn nhà đầu tư trong nước, liên doanh và 100% 
vốn nhà đầu tư nước ngoài

trong suốt bốn mùa. Khu đất dự án gắn với quần thể chùa Thiên Ân với kiến trúc đẹp, quy mô lớn mang kiểu dáng cổ kính và gắn với điạ danh 
thuần túy của dân tộc Dao với lịch sử cư trú lâu đời cùng những nét văn hóa truyền thống bản địa độc đáo nguyên vẹn. 
MỤC TIÊU: 
Xây dựng đầu tư phát triển khu du lịch văn hóa tâm linh gắn với nghỉ dưỡng sinh thái, khám phá cảnh quan thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa 
bản địa. Khu du lịch Thiên Sơn sẽ trở thành trung tâm thu hút du khách đến với không gian du lịch phía Nam tỉnh Hà Giang, tạo việc làm cho lao 
động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
CĂN CỨ LẬP DỰ ÁN:
- Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 09/8/2012 của UBND tỉnh Hà Giang về việc quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bắc Quang.
- Quyết định số 1646/QĐ-UBND, ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Hà Giang về việc quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Giang đến năm 
2020, định hướng đến năm 2030.

Mặt bằng hiện trạng dự án:  https://www.youtube.com/watch?v=CJd3kOVsmZU



CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VỚI NHÀ ĐẦU 
TƯ:
Ưu đãi tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất 
trong thời gian xây dựng cơ bản tối đa 03 
năm kể từ ngày có quyết định cho thuê 
đất; Miễn tiền thuê đất trong 11 năm tiếp 
theo sau thời gian hoàn thành xây dựng cơ 
bản.
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: 
Miễn thuế 4 năm kể từ khi có thu nhập 
chịu thuế; giảm 50% tiền thuế phải nộp 
trong 9 năm tiếp theo; Áp dụng mức thuế 
suất 10% trong thời hạn 15 năm kể từ khi 
bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh.
Ưu đãi thuế nhập khẩu: Dự án được miễn 
thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập 
khẩu để tạo tài sản cố định thực hiện dự 
án.
Chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ của 
tỉnh.
Về giải phóng mặt bằng: Tỉnh Hà Giang 
cam kết giải quyết thủ tục thu hồi đất, bồi 
thường giải phóng mặt bằng, tái định cư 
tạo quỹ đất sạch cho dự án.
Về hỗ trợ đầu tư cơ sở lưu trú, nhà hàng: 
Mức hỗ trợ từ 20 - 40 triệu đồng/phòng đối 
với các dự án đầu tư xây dựng mới đạt tiêu 
chuẩn từ 3 sao trở lên theo quy định của 
Nhà nước; Mức hỗ trợ từ 300.000 - 500.000 
đồng/m2 đối với dự án đầu tư xây dựng 
mới, nâng cấp nhà hàng đạt chuẩn phục 
vụ du lịch.  
Về hạ tầng kỹ thuật: Hỗ trợ cung cấp 
điện, thông tin liên lạc, đường giao thông 
đến hàng rào dự án.
Về thủ tục hành chính: Giải quyết các thủ 
tục hành chính theo cơ chế ” một cửa liên 
thông”, nhà đầu tư nộp hồ sơ và nhận kết 
quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh 
Hà Giang.



DỰ ÁN KHU BẢO TỒN VÀ DU LỊCH SINH THÁI

CHIÊU LẦU THI

MÔ TẢ ĐỊA ĐIỂM: 
Khu đất dự án có diện tích khoảng 354 ha thuộc khu vực núi Chiêu 
Lầu Thi, xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, cách thành phố Hà Giang 
100km về phía Tây. Đỉnh Chiêu Lầu Thi cao 2.402 m so với mực nước 
biển, thuộc dãy Tây Côn Lĩnh, là ngọn núi cao thứ hai của Hà Giang. 
Hiện trạng khu đất chủ yếu là đất nông lâm nghiệp với hệ sinh thái 
rừng tự nhiên đa dạng, khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, gần danh 
thắng quốc gia ruộng bậc thang Hoàng Su Phì.
MỤC TIÊU: 
Xây dựng hạ tầng khu du lịch nghỉ dưỡng, các công trình dịch vụ gắn 
với phát triển du lịch văn hóa, tâm linh và bảo tồn hệ sinh thái đa dạng 
thuộc khu vực núi Chiêu Lầu Thi, huyện Hoàng Su Phì. Tạo ra sản 
phẩm du lịch hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến thăm 
quan, khám phá cảnh quan thiên nhiên thuộc không gian phát triển 
du lịch phía tây tỉnh Hà Giang. 

CĂN CỨ LẬP DỰ ÁN: 
Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Hà Giang về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch 
tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
Đề án số 03/ĐA-UBND ngày 16/6/2016 của UBND huyện về phát triển 
văn hóa gắn với du lịch huyện Hoàng Su Phì giai đoạn 2016 - 2020;
Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 22/11/2016 của UBND huyện về việc 
xây dựng điểm du lịch Chiêu Lầu Thi xã Hồ Thầu giai đoạn 2016 - 2020;
Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của UBND huyện về 
việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch huyện Hoàng Su 
Phì đến năm 2021, định hướng đến năm 2030;
CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ:
Ưu đãi tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản 
tối đa 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất; Miễn tiền thuê đất 
trong 11 năm tiếp theo sau thời gian hoàn thành xây dựng cơ bản.

DỰ ÁN VII: 

ĐỊA ĐIỂM
Xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.
DIỆN TÍCH
354 ha.
QUY MÔ
- Công suất thiết kế: tiếp nhận 50.000 -70.000 
   lượt khách/năm.
- Quy mô xây dựng:
+ Khu Khách sạn: 60 phòng; 
+ Khu biệt thự, nhà nghỉ sinh thái; 
+ Khu vực tâm linh;
+ Khu bảo tồn các loại cây quý, 
    các loại động vật hoang dã;
+ Công trình cảnh quan, cây xanh.
TỔNG VỐN DỰ ÁN
70 tỷ đồng.
HÌNH THỨC ĐẦU TƯ
Vốn nhà đầu tư trong nước, liên doanh 
và 100% vốn nhà đầu tư nước ngoài

Mặt bằng hiện trạng dự án: https://www.youtube.com/watch?v=szTfe-PydLo



Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Miễn thuế 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế; giảm 50% tiền thuế 
phải nộp trong 9 năm tiếp theo; Áp dụng mức thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm kể từ khi bắt đầu đi vào 
hoạt động kinh doanh.
Ưu đãi thuế nhập khẩu: Dự án được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định 
thực hiện dự án.
Chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ của tỉnh.
Về giải phóng mặt bằng: Tỉnh Hà Giang cam kết giải quyết thủ tục thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt 
bằng, tái định cư tạo quỹ đất sạch cho dự án.
Về hỗ trợ đầu tư cơ sở lưu trú, nhà hàng: Mức hỗ trợ từ 20 - 40 triệu đồng/phòng đối với các dự án đầu tư xây 
dựng mới đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên theo quy định của Nhà nước; Mức hỗ trợ từ 300.000 - 500.000 
đồng/m2 đối với dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp nhà hàng đạt chuẩn phục vụ du lịch.  
Về hạ tầng kỹ thuật: Hỗ trợ cung cấp điện, thông tin liên lạc, đường giao thông đến hàng rào dự án.
Về thủ tục hành chính: Giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế ” một cửa liên thông”, nhà đầu tư nộp 
hồ sơ và nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Giang.



DỰ ÁN VIII: 
NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI

ĐỊA ĐIỂM
Cụm công nghiệp Tân Bắc thuộc xã 
Tân Bắc, huyện Quang Bình
DIỆN TÍCH
5 ha
QUY MÔ
- Công suất thiết kế: 50 tấn nguyên 
liệu/ngày
- Quy mô kiến trúc xây dựng: 
Hệ thống nhà xưởng, nhà đóng gói, 
kho chứa và hệ thống xử lý chất thải.
TỔNG VỐN DỰ ÁN
50 tỷ đồng.
HÌNH THỨC ĐẦU TƯ
Vốn nhà đầu tư trong nước, liên 
doanh và 100% vốn nhà đầu tư nước 
ngoài

MÔ TẢ ĐỊA ĐIỂM: 
Cụm công nghiệp Tân Bắc thuộc xã Tân Bắc, huyện Quang 
Bình. Cụm công nghiệp nằm ven quốc lộ 279 nối liền tỉnh 
Lào Cai và huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cách trung tâm 
huyện Quang Bình 12 km, cách huyện Bắc Quang 12 km. 
Hiện trạng khu đất thực hiện dự án đã được san ủi tạo mặt 
bằng trong cụm công nghiệp, gần các vùng nguyên liệu 
phục vụ cho nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi.

MỤC TIÊU
Xây dựng nhà máy Chế biến thức ăn chăn nuôi (gia súc, gia 
cầm và thuỷ cầm) với công suất 50 tấn nguyên liệu/ngày, 
cung cấp thức ăn chăn nuôi cho thị trường trong và ngoài 
tỉnh, xuất khẩu sang các nước trong khu vực. Giải quyết đầu 
ra cho các sản phẩm nông nghiệp tại địa phương. Tạo việc 
làm ổn định, nâng cao đời sống người dân, góp phần xóa 
đói giảm nghèo, phát triển kinh tế địa phương.

CĂN CỨ LẬP DỰ ÁN
Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 23/9/2015 của UBND 
tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016 - 2020.

CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ:
Ưu đãi tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây 
dựng cơ bản tối đa 03 năm kể từ ngày có quyết định cho 
thuê đất; Miễn tiền thuê đất trong 11 năm tiếp theo sau thời 
gian hoàn thành xây dựng cơ bản.
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Miễn thuế 4 năm kể 
từ khi có thu nhập chịu thuế; giảm 50% tiền thuế phải nộp 
trong 9 năm tiếp theo; Áp dụng mức thuế suất 10% trong 



thời hạn 15 năm kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh 
doanh.
Ưu đãi thuế nhập khẩu: Dự án được miễn thuế nhập khẩu 
đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định thực hiện 
dự án.
Chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ của tỉnh.
Về giải phóng mặt bằng: Tỉnh Hà Giang cam kết giải quyết 
thủ tục thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái 
định cư tạo quỹ đất sạch cho dự án.
Về hỗ trợ đầu tư nhà máy, cơ sở chế biến: Hỗ trợ tối đa 10 
tỷ đồng/nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi.
Về hạ tầng kỹ thuật: Hỗ trợ cung cấp điện, nước, thông tin 
liên lạc, đường giao thông đến hàng rào dự án.
Về thủ tục hành chính: Giải quyết các thủ tục hành chính 
theo cơ chế ” một cửa liên thông”, nhà đầu tư nộp hồ sơ và 
nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Giang.



DỰ ÁN IX: 
NhÀ MÁY CHẾ BIẾN NƯỚC CAM ÉP VÀ 
KHO LẠNH BẢO QUẢN SẢN PHẨM CAM

ĐỊA ĐIỂM
Thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc 
Quang, tỉnh Hà Giang
DIỆN TÍCH
3.945m2.
QUY MÔ
- Công suất thiết kế: Kho lạnh 
bảo quản 5.000 tấn cam và 
dây chuyền sản xuất 20.000 
chai/giờ. 
- Quy mô kiến trúc xây dựng: 
+ Nhà máy sản xuất chính;
+ Kho lạnh bảo quản cam, 
kho thành phẩm, kho nguyên 
liệu;
+ Nhà điều hành, nhà bảo vệ, 
nhà sinh hoạt của công nhân 
và các hạng mục phụ trợ 
khác;
+ Hệ thống cấp nước và xử lý 
nước thải.
TỔNG VỐN DỰ ÁN 50 tỷ đồng.
HÌNH THỨC ĐẦU TƯ
Vốn nhà đầu tư trong nước, 
liên doanh và 100% vốn nhà 
đầu tư nước ngoài

MÔ TẢ ĐỊA ĐIỂM: 
Khu đất dự án thuộc huyện Bắc Quang, cửa ngõ phía Nam của tỉnh Hà Giang, cách thành phố Hà Giang khoảng 80 km về phía Bắc, cách thành 
phố Hà Nội 240 km về phía Nam. Hiện trạng khu đất là khu chợ đầu mối hoa quả của thị trấn Vĩnh Tuy (mặt bằng đất sạch do nhà nước quản lý), 
có vị trí giao thông thuận lợi (nằm dọc QL2 với chiều dài 82,5m, chiều sâu khoảng 45m). Vị trí dự án thuộc vùng nguyên liệu Cam của tỉnh Hà 
Giang với diện tích 8.850 ha, sản lượng đạt được khoảng 48.000 tấn/năm.

MỤC TIÊU:
Xây dựng nhà máy chế biến, kho lạnh bảo quản sản phẩm cam tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có với chất lượng tốt, góp phần mở rộng 
vùng trồng cam, quýt, tạo thu nhập ổn định cho nông dân, đồng thời tạo công ăn việc làm, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

CĂN CỨ LẬP DỰ ÁN:
- Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 09/8/2012 của UBND tỉnh Hà Giang về việc quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bắc 
Quang.
- Quyết định số 3233/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Hà 
Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.



CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VỚI NHÀ ĐẦU 
TƯ:
Ưu đãi tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất 
trong thời gian xây dựng cơ bản tối đa 03 
năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất; 
Miễn tiền thuê đất trong 11 năm tiếp theo 
sau thời gian hoàn thành xây dựng cơ bản.
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Miễn 
thuế 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế; 
giảm 50% tiền thuế phải nộp trong 9 năm 
tiếp theo; Áp dụng mức thuế suất 10% 
trong thời hạn 15 năm kể từ khi bắt đầu đi 
vào hoạt động kinh doanh.
Ưu đãi thuế nhập khẩu: Dự án được miễn 
thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập 
khẩu để tạo tài sản cố định thực hiện dự án.
Chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ của tỉnh.
Về giải phóng mặt bằng: Tỉnh Hà Giang 
cam kết giải quyết thủ tục thu hồi đất, bồi 
thường giải phóng mặt bằng, tái định cư 
tạo quỹ đất sạch cho dự án.
Về hỗ trợ đầu tư nhà máy, cơ sở chế biến: 
- Hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay, thời gian hỗ 
trợ 36 tháng đối với dự án đầu tư cơ sở bảo 
quản Cam.
- Hỗ trợ đăng ký thương hiệu sản phẩm.
 Về hạ tầng kỹ thuật: Hỗ trợ cung cấp điện, 
nước, thông tin liên lạc, đường giao thông 
đến hàng rào dự án.
Về thủ tục hành chính: Giải quyết các thủ 
tục hành chính theo cơ chế ” một cửa liên 
thông”, nhà đầu tư nộp hồ sơ và nhận kết 
quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà 
Giang.



DỰ ÁN X: 
DỰ ÁN TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN CÂY DƯỢC LIỆU BẢN ÐỊA

ĐỊA ĐIỂM
Xã Đường Âm 
DIỆN TÍCH                                                          
500 ha
QUY MÔ
- Phát triển vùng nguyên 
liệu Hồi quy mô 500 ha 
- Xây dựng nhà máy chế 
biến tinh dầu hồi công 
suất chế biến 10 tấn tinh 
dầu/năm.
TỔNG VỐN DỰ ÁN
Nhà đầu tư đề xuất
HÌNH THỨC ĐẦU TƯ
Vốn nhà đầu tư trong 
nước, liên doanh và 
100% vốn nhà đầu tư 
nước ngoài

MÔ TẢ ĐỊA ĐIỂM: 
Khu đất dự án tại xã Đường Âm, cách trung 
tâm huyện Bắc Mê 32 km về phía nam, có vị 
trí địa lý: Phía Đông giáp xã Yên Thổ, huyện 
Bảo Lâm (Cao Bằng); phía Tây giáp xã Yên 
Cường, huyện Bắc Mê; phía Nam giáp xã 
Thượng Giáp, huyện Na Hang ( Tuyên 
Quang); phía Bắc giáp xã Phú Nam, huyện 
Bắc Mê. Hiện trạng khu đất chủ yếu là đất 
rừng sản xuất do nhà nước quản lý, thổ 
nhưỡng phù hợp phát triển cây Hồi, thuận 
tiện giao thông, gần vùng nguyên liệu Hồi 
đã phát triển với diện tích khoảng 150 ha.

MỤC TIÊU
- Hình thành vùng dược liệu (Hồi) tập trung 
phục vụ cho chế biến tinh dầu Hồi, tạo 
thương hiệu cho phát triển dược liệu địa 
phương.
- Tạo thu nhập và giải quyết việc làm cho 

nhiều lao động địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh 
tế-xã hội. 
CĂN CỨ LẬP DỰ ÁN
- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bắc Mê 
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
- Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Hà Giang, giai đoạn 
2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1838 /QĐ-UBND 
ngày 23/9/2015 của UBND tỉnh.

CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ:
Ưu đãi tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây 
dựng cơ bản tối đa 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê 
đất; Miễn tiền thuê đất trong 11 năm tiếp theo sau thời gian 
hoàn thành xây dựng cơ bản.
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Miễn thuế 4 năm kể từ 
khi có thu nhập chịu thuế; giảm 50% tiền thuế phải nộp trong 9 
năm tiếp theo; Áp dụng mức thuế suất 10% trong thời hạn 15 
năm kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh.

Ưu đãi thuế nhập khẩu: Dự án được miễn thuế nhập khẩu đối 
với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định thực hiện dự án.
Chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ của tỉnh.
Về giải phóng mặt bằng: Tỉnh Hà Giang cam kết giải quyết thủ 
tục thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư tạo 
quỹ đất sạch cho dự án.
Về hỗ trợ đầu tư nhà máy, cơ sở chế biến: 
- Hỗ trợ lãi suất vay vốn để phát triển sản xuất, hỗ trợ tối đa 15 tỷ 
đồng/nhà máy chế biến dược liệu (theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế).
- Hỗ trợ đăng ký lần đầu thương hiệu sản phẩm.
 Về hạ tầng kỹ thuật: Hỗ trợ cung cấp điện, nước, thông tin liên 
lạc, đường giao thông đến hàng rào dự án.
Về thủ tục hành chính: Giải quyết các thủ tục hành chính theo 
cơ chế ” một cửa liên thông”, nhà đầu tư nộp hồ sơ và nhận kết 
quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Giang



PHẦN B: DANH MỤC DỰ ÁN THU HÚT ÐẦU TƯ GIAI ÐOẠN 2017-2020
TT TÊN DỰ ÁN THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

(MỤC TIÊU,QUY MÔ ĐẦU TƯ DỰ ÁN) ĐỊA ĐIỂM HÌNH THỨC 
ĐẦU TƯ

HIỆN TRẠNG 
MẶT BẰNG

NHU CẦU VỐN 
(TỶ ĐỒNG)

I. LĨNH VỰC DU LỊCH - DỊCH VỤ (8 DỰ ÁN)

Sân golf 9 lỗ

Khu du lịch đa 
trải nghiệm 
Mê cung đá

Khu du lịch 
nghỉ dưỡng 

sinh thái Tả Lủng

Khu vui chơi 
giải trí Lũng Tiên

Khu bảo tồn và 
du lịch sinh thái, 

khám phá, kết hợp 
du lịch mạo hiểm 
chinh phục đỉnh 
Tây Côn Lĩnh và 

các vùng phụ cận

Khách sạn 
Việt Quang

Đầu tư xây dựng sân golf 9 lỗ và các 
dịch vụ đi kèm; diện tích đất 

nghiên cứu: 81,5 ha

Xây dựng hạ tầng khu du lịch và các 
công trình dịch vụ trong khu du lịch; 

diện tích đất nghiên cứu: 29,57 ha

Xây dựng khu thể thao tổng hợp; 
khu nghỉ dưỡng cao cấp; xây dựng 

cơ sở hạn tầng khu nghỉ dưỡng; 
diện tích đất nghiên cứu: 16,7 ha

Xây dựng khu vui chơi giải trí, khu 
du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng; 
diện tích đất nghiên cứu:4,5 ha

Xây dựng hạ tầng khu du lịch, khu 
bảo tồn thiên nhiên, các công trình 

dịch vụ trong khu du lịch; 
diện tích đất nghiên cứu: 260 ha

Diện tích đất sử dụng: 3000 m2; 
xây dựng đạt tiêu chuẩn 3 sao

Thôn Sang Phàng, 
xã Đông Hà, 

huyện Quản Bạ

Xã Khâu Vai, 
huyện Mèo Vạc

Thôn Thào Chứ 
Tủng - Xã Tả Lủng, 

huyện Mèo Vạc

Thôn Hạ Thành 
– xã Phương Độ, 

Tp Hà Giang 

Xã Túng Sán, 
huyện Hoàng 

Su Phì

Thị trấn Việt Quang

Vốn nhà đầu tư 
trong nước, liên 
doanh và 100% 
vốn nhà đầu tư 

nước ngoài

Vốn nhà đầu tư 
trong nước, liên 
doanh và 100% 
vốn nhà đầu tư 

nước ngoài

Vốn nhà đầu tư 
trong nước, liên 
doanh và 100% 
vốn nhà đầu tư 

nước ngoài

Vốn nhà đầu tư 
trong nước, liên 
doanh và 100% 
vốn nhà đầu tư 

nước ngoài

Vốn nhà đầu tư 
trong nước, liên 
doanh và 100% 
vốn nhà đầu tư 

nước ngoài

Vốn nhà đầu tư 
trong nước, liên 
doanh và 100% 
vốn nhà đầu tư 

nước ngoài

Đất nông nghiệp 
46,2 ha, lâm nghiệp: 

30,2 ha; Khu đất chính 
quyền quản lý: 3,4 ha;

Đất nông nghiệp

Diện tích đất 
nông nghiệp của 

dân là 1ha, diện tích 
đất đồi núi đá 

15,7 ha 

Diện tích lòng suối:  
0,54 ha; diện tích 

đất ở: 0,04 ha; 
diện tích 

đất rừng: 3,92 ha.

Tổng số diện �ch: 260 ha. 
Trong đó: Đất rừng đặc 
dụng: 217,1 ha chiếm 
83,5%;  Đất trồng cây 

hàng năm 3,6 ha 
chiếm 1,38%; diện �ch 

đất rừng sản xuất 39,3 ha 
chiếm 15,12%.

Diện tích đất trụ sở 
trung tâm văn hóa: 
1.500 m2; diện tích 
sân khấu ngoài trời: 

1.500m2
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Khu công viên du 
lịch cảnh quan gắn 

với lịch sử và văn 
hóa tâm linh 

phường Trần Phú

Làng VHDLCĐ 
dân tộc Pả Thẻn

Xây dựng hạ tầng khu du lịch, các công
 trình tâm linh phục vụ du lịch; 
diện tích đất nghiên cứu: 95 ha

Tổ 17 phường Trần 
Phú, Tp Hà Giang

Vốn nhà đầu tư 
trong nước, liên doanh 

và 100% vốn nhà 
đầu tư nước ngoài

Xây dựng hạ tầng làng VHDLCĐ, các 
công trình phục vụ du lịch; diện tích 

nghiên cứu: 2,3ha

Thôn My Bắc, xã Tân 
Bắc, huyện 

Quang Bình

Vốn nhà đầu tư 
trong nước, liên doanh

 và 100% vốn nhà 
đầu tư nước ngoài

Diện tích đất ở: 6,5 ha; 
đất nông nghiệp: 1,2 ha; 
đất lâm nghiệp: 76,8 ha; 

đất tôn giáo, di tích: 1,7 ha; 
đất giao thông, quốc

phòng an ninh: 3,5 ha 

Tổng diện tích dự kiến:
2,34 ha; 

trong đó đất nông nghiệp: 
0,24 ha, đất rừng sản xuất: 

2,1 ha
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II. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP - CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN (4 DỰ ÁN)

Phát triển chăn 
nuôi gia súc và  

xây dựng nhà máy 
chế biến sản phẩm 

gia súc

Nhà máy chế biến 
thịt bò Vàng

Sản xuất rượu và 
chế biến các sản 
phẩm từ cây hoa 
Tam giác mạch

Nhà máy chế biến 
chè Thượng Sơn

Xây dựng 02 trại chăn nuôi bò nhốt 
tập trung. Xây dựng nhà máy chế biến 

với công xuất  500 tấn thực phẩm từ 
gia súc/năm gồm khu giết mổ, khu sơ 
chế, khu chế biến thực phẩm an toàn.

Xây dựng hệ thống nhà xưởng, nhà 
đóng gói, hệ thống kho và hệ thống 
xử lý chất thải diện tích đất sử dụng: 

2 ha

Nhà xưởng 800 m2; kết hợp sản xuất 
với 200 hộ gia đình 

Cơ sở hạ tầng xây dựng trên diện tích
 2 ha, với các thiết bị máy móc hiện đại 

nhập khẩu, công suất chè ước đạt
 500 tấn/năm

Xã Minh Ngọc, 
huyện Bắc Mê

Thôn Phố Mỳ - xã 
Tả Lủng - huyện 

Mèo Vạc

Xã Lũng Táo, 
huyện Đồng Văn

Xã Thượng Sơn, 
huyện Vị Xuyên

Diện tích đất do
 nhà nước 

quản lý 67 ha

2 ha đất 
nông nghiệp

Mặt bằng xây dựng 
nhà máy là nhà kho

cũ của HTX

Đất nông nghiệp
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Vốn nhà đầu tư 
trong nước, liên doanh

 và 100% vốn nhà 
đầu tư nước ngoài

Vốn nhà đầu tư 
trong nước, liên doanh

 và 100% vốn nhà 
đầu tư nước ngoài

Vốn nhà đầu tư 
trong nước, liên doanh

 và 100% vốn nhà 
đầu tư nước ngoài

Vốn nhà đầu tư 
trong nước, liên doanh

 và 100% vốn nhà 
đầu tư nước ngoài

III. LĨNH VỰC HẠ TẦNG ĐÔ THỊ - KHU CÔNG NGHIỆP (3 DỰ ÁN)

Khu lối mở tại mốc 
238 xã Lao Chải - 

Múng Tủng
 Trung Quốc

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực mốc 
238 gồm: giao thông, nước, điện, các 
nhà làm việc hành chính  và hệ thống 

nhà trung tâm thương mại và chợ 
biên giới. Diên tích đất nghiên cứu: 30 ha

Xã Lao Chải PPP

Phòng khám 
chất lượng cao

 Việt Lâm

Xây dựng phòng khám và điều trị theo 
tiêu chuẩn của Bộ y tế; Đầu tư trang 

thiết bị y tế hiện đại đáp ứng nhu 
cầu khám chất lượng cao.Quy mô 

50-70 giường bệnh.

Đất lâm nghiệp 255

Km 25 TT. 
Việt Lâm, 

huyện Vị Xuyên

PPP Cở sở hạ tầng cũ 
của trạm Y tế - xã

 Việt Lâm

Xây dựng 
Cuṃ  công nghiêp̣

 Km 38 
thôn Tâń  Xa ̀ Phìn, 

xa ̃ Nâṃ  Ty

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ 
tầng cụm CN và khu dịch vụ kèm theo; 

diện tích sử dụng: 5,6 ha

Xã Nậm Ty,
 huyện Hoàng 

Su Phì

100% 
vốn Nhà đầu tư,

 PPP

Diện tích đất nông 
nghiệp chiếm 20%; 

diện tích đất lâm
nghiệp chiếm 80%
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TT TÊN DỰ ÁN THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
(MỤC TIÊU,QUY MÔ ĐẦU TƯ DỰ ÁN) ĐỊA ĐIỂM HÌNH THỨC 

ĐẦU TƯ
HIỆN TRẠNG 
MẶT BẰNG

NHU CẦU VỐN 
(TỶ ĐỒNG)


