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Các nhà đầu tư thân mến!

Hà Giang là tỉnh miền núi cao, nằm ở phía Bắc Việt 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 hoàn 
chỉnh, 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. Tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân trên địa bàn tỉnh 
(GRDP) giai đoạn 2016 - 2020 tăng 6,8 %/năm, tổng vốn đấu tư phát triển toàn xã hội thực hiện 
đạt 44.694 tỷ đồng; Tổng sản phẩm bình quân đầu người đến năm 2020 là 30 triệu đồng. Chỉ số 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Hà Giang ngày được cải thiện, chỉ số ứng dụng công nghệ 
thông tin đạt 20/63 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 Phục vụ 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 giao thông, 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.
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THƯ	NGỎ	
CỦA	CHỦ	TỊCH	UBND	TỈNH	HÀ	GIANG

   CHỦ TỊCH UBND TỈNH 
 Nguyễn Văn Sơn

CHAIRMAN OF PROVINCIAL PP

Nguyễn Văn Sơn

OPEN LETTER 
OF THE CHAIRMAN OF THE PEOPLE'S COMMITTEE OF HA GIANG PROVINCE

Dear investors!
Ha Giang is a mountainous province, located in the Northern Vietnam, 320 km from Hanoi capital. 
Road traffic system including national highways (NH2, NH4, QL34, NH 279, NH 178, NH 176) has been 
completely upgraded, especially key traffic routes, convenient for socio-economic development of 
the province. Ha Giang is a province with a long-standing cultural history with many relics associated 
with famous place names. Ha Giang's people have a tradition of industrious work, studious learning, 
dynamism and creativity.
For the past years, Ha Giang province's economy has developed, its infrastructure has been focused 
on investment, culture - society has many positive changes. The growth rate of the province's average 
gross Regional Domestic Product (GRDP) in the period of 2016 - 2020 increased by 6.8%/ year, total 
investment capital for the entire social development reached VND 44,694 billion; Per capita gross 
domestic product in 2020 reaced VND 30 million. The provincial competitiveness index (PCI) of Ha 
Giang has been improved day by day, the information technology application index reached 20/63 
provinces and cities.
The above achievements have the important contributions of investors and enterprises in the 
province. Ha Giang province emphasizes the position and role of enterprises in socio-economic 
development, always strives to implement solutions to improve the investment and business 
environment such as: Promote planning and investing in building essential infrastructure, training 
human resources, developing services and paying special attention to reforming administrative 
procedures to ensure publicity and transparency under the "one inter-door" mechanism at the Public 
Administration Service Center of the province, shorten the processing time from 1/3 to half as 
regulated in order to create the best conditions for investors to conduct production and business 
activities in an effective manner. 
Ha Giang province is striving to soon become a developed province of the Northern midland and 
mountainous region, a key region for tourism and national medicinial materials. That objective 
requires Ha Giang province to maximize resources for development investment, especially business 
development. Ha Giang calls investors for investing in projects: hotels, resorts, high-end 
entertainment, high-tech agriculture, agro-forestry processing, medicinal material planting and 
processing projects, transport infrastructure business investment, industrial zones, logistics 
services. 
With the motto "investors in Ha Giang are citizens of Ha Giang, the success of enterprises is the 
success of the province", Ha Giang province welcomes domestic and foreign investors to invest in Ha 
Giang, work together to build Ha Giang province become richer, more beautiful and civilized.
Chúc các nhà đầu tư thành công!
Wish all investors success! 
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WHY INVESTS IN HA GIANG PROVINCE
TẠI SAO ĐẦU TƯ VÀO TỈNH HÀ GIANG

1. VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC GIAO THOA GIỮA 
VÙNG TÂY BẮC VÀ ĐÔNG BẮC
STRATEGIC LOCATION BETWEEN 
NORTHWESTERN AND NORTHEASTERN REGION 

2. CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐANG PHÁT TRIỂN 
VÀ HOÀN THIỆN
DEVELOPING AND COMPLETING INFRASTRUCTURE 

3. GIÀU TÀI NGUYÊN VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN 
DU LỊCH, NÔNG NGHIỆP, KINH TẾ BIÊN MẬU

RICH NATURAL RESOURCES AND POTENTIAL DEVELOPMENT 
OF TOURISM, AGRICULTURE AND BORDER GATE ECONOMY 

4. NGUỒN LAO ĐỘNG DỒI DÀO VÀ CHI PHÍ 
CẠNH TRANH

ABUNDANT LABOR RESOURCES AND COMPETITIVE COSTS

5. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ 
ĐẦU TƯ HẤP DẪN
ATTRACTIVE INVESTMENT PREFERENTIAL AND 
SUPPORT POLICY

?
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HÀ GIANG TIỀM NĂNG VÀ LỢI THẾ ĐẦU TƯ
HA GIANG'S INVESTMENT POTENTIALS AND ADVANTAGES

- Công tác cải cách hành chính được quan tâm 

chỉ đạo quyết liệt, theo hướng tinh gọn, hiệu quả. 

- Administrative reform has been paid attention to 

and drastically directed towards a streamlined 

and effective direction.

Hà Giang được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu ôn hòa, 

giàu tài nguyên thiên nhiên; Nơi hội tụ của nhiều danh 

thắng, công trình văn hóa lịch sử phong phú, đa dạng

 Ha Giang is endowed with a temperate climate, rich 

in natural resources. It's a place that converges many 

landscapes, abundant historical and cultural works 

and diverse traditional identities of ethnic groups.

- Thế mạnh phát triển về các lĩnh 

vực du lịch, nông lâm nghiệp và 

dược liệu, kinh tế biên mậu.

- Have strength of developing 

fields of tourism, agriculture, 

forestry and medicinal materials 

and border trade.

- Cơ cấu dân số trẻ, nguồn lao 

động dồi dào, tỷ lệ lao động 

qua đào tạo cao.

- Have young population 

structure with abundant labor 

force and highly trained labor 

rate.

- Môi tường đầu tư kinh doanh được cải thiện, minh bạch 

và cạnh tranh bình đẳng. Công tác thu hút đầu tư trong 

và ngoài nước được chú trọng và quan tâm, với nhiều 

cơ chế đặc thù khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

- The business and investment environment has been 

improved, becomes transparent and fair in competition. 

The work of attracting domestic and foreign investment is 

focused and interested with many specific mechanisms to 

encourage investment in the province.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HÀ GIANG
ADMINISTRATIVE MAP OF HA GIANG

Ảnh Hà Giang

Photo of Ha Giang

- Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó 

trọng tâm là hạ tầng giao thông, cấp nước 

sinh hoạt đang được đầu tư, phát triển đồng 

bộ. Quy hoạch hoàn thiện theo hướng hiện 

đại định hướng cho đầu tư phát triển.

- Socio-economic infrastructure, in which the 

focus on transport and water supply 

inf rastructure is  being invested and 

developed synchronously. Its planning is 

complete in the modern direction and 

o r i e n t a t i o n  f o r  i n v e s t m e n t  a n d 

development.
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Địa hình Hà Giang hình 

thành 3 tiêu vùng riêng biệt, 

mang những đặc điểm khác 

nhau về độ cao, khí hậu và thổ 

nhưỡng tạo nhiều điều kiện lợi thế 

để Hà Giang phát triển kinh tế.Ha 

Giang terrain forms 3 separate 

s u b - r e g i o n s  w i t h  d i f f e r e n t 

character i s t ics  in  terms of 

elevation, climate and pedology, 

c r e a t i n g  m a n y  f a v o r a b l e 

condit ions for Ha Giang to 

develop the economy.
Khu vực cao nguyên đá

The karst plateau area

Khu vực thành phố
City area 

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH CÔNG VIÊN ÐỊA CHẤT TOÀN CẦU CAO NGUYÊN ÐÁ ÐỒNG VĂN VÀ THÀNH PHỐ HÀ GIANG ÐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ÐẾN NĂM 2035

TOURISM DEVELOPMENT PLANNING OF DONG VAN KARST PLATEAU GLOBAL GEOPARK AND HA GIANG CITY BY 2025, WITH A VISION TO 2035

BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG TIỀM NĂNG DU LỊCH KHU VỰC CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN

STATUS QUO MAP OF TOURSIM POTENTIAL OF DONG VAN KARST PLATEAU GLOBAL GEOPARK

GEOGRAPHIC LOCATION, NATURAL CONDITIONS
 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN02

Hà Giang là tỉnh miền núi biên giới cực Bắc của Việt Nam, có vị trí 

chiến lược đặc biệt quan trọng; phía Bắc giáp với tỉnh Vân Nam và 

Quảng Tây Trung Quốc, có đường biên giới dài 274 km; phía Nam giáp 

với tỉnh Tuyên Quang; phía đông giáp với tỉnh Cao Bằng; phía Tây giáp 

tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Tỉnh lỵ của tỉnh là thành phố Hà Giang, cách 

cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy 23 km và cách trung tâm thủ đô Hà Nội 

320km.

Ha Giang is the northernmost mountainous border province of 

Vietnam, and has a particularly important strategic position; the North 

borders Yunnan and Guangxi provinces of China, with a border of 274 

km long; the South  borders Tuyen Quang province; the East borders 

Cao Bang province; the West borders Yen Bai and Lao Cai provinces. 

The provincial capital is Ha Giang city, 23km from Thanh Thuy 

international border gate and 320km from the center of Hanoi capital.
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Tỉnh Hà Giang có 11 đơn vị hành 

chính gồm thành phố Hà Giang 

và 10 huyện: Đồng Văn, Mèo 

Vạc, Quản Bạ, Yên Minh, Bắc 

Mê, Vị Xuyên, Bắc Quang, 

Quang Bình,  Xín Mần, Hoàng Su 

Phì, (trong đó có 7 huyện biên 

giới); với 195 xã, phường, thị trấn.

Ha Giang province has 11 

administrative units including Ha 

Giang city and 10 districts: Dong 

Van, Meo Vac, Quan Ba, Yen 

Minh, Bac Me, Vi Xuyen, Bac 

Quang, Quang Binh, Xin Man, 

Hoang Su Phi, ( including 7 

border  d i s t r icts) ;  wi th 195 

communes, wards and towns.

Hà Giang là tỉnh có dân số trẻ, lực 

lượng lao động chiếm trên 64% dân 

số, trong đó lực lượng thanh niên (từ 

15 đến 35 tuổi) chiếm gần 30% dân 

số. 

Ha Giang is a province with a young 

population, the labor force accounts 

for over 64% of the population, in 

which the youth force (from 15 to 35 

years old) accounts for nearly 30% of 

the population.

AREA, POPULATION AND ADMINISTRATIVE UNITS
 DIỆN TÍCH, DÂN SỐ VÀ CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH03

Diện tích tự nhiên 
2gần 7.945 km ; dân 

s ố  t r ê n  8 5 8 . 0 0 0 

người.

The natural area is 
2nearly 7,945 km ; its 

population is over 

858,000 people.

LAO ĐỘNG VÀ ĐÀO TẠO
LABOR AND TRAINING

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 14 cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp, trong đó có 02 trường cao đẳng; 01 

trường trung cấp; 09 trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp - giáo dục thường xuyên; 01 trung tâm dạy 

nghề tư thục và một số cơ sở khác có tham gia đào 

tạo nghề.

Up to now, the province has had 14 vocational 

education institutions, including 02 colleges; 01 

vocational secondary school; 09 vocational 

education -continuing education centers; 01 

private vocational training center and a number of 

other establishments participating in vocational 

training.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 54%, trong đó đào 

tạo nghề 44%, tạo việc làm cho 91.000 người.

Trained labor rate reaches 54%, of which vocational 

training 44%, creating jobs for 91,000 people.

04

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HÀ GIANG
ADMINISTRATIVE MAP OF HA GIANG

Ảnh Hà Giang

Photo of Ha Giang
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VĂN HÓA
CULTURE05

Hà Giang là mảnh đất có truyền thống 

văn hoá lâu đời, nơi giao thoa và cũng là 

nơi hội tụ, kết tinh bản sắc văn hoá của 19 

dân tộc anh em cùng chung sống (trong 

đó 88% là dân tộc thiểu số) đã tạo nên sắc 

thái văn hoá riêng của Hà Giang - một bộ 

phận cấu thành bản sắc văn hoá Việt 

Nam đa dạng mà thống nhất.

Ha Giang is a land with a long-standing 

cultural tradition, a place of intersection 

and convergence, crystallization of the 

cultural identity of 19 ethnic groups living 

together (of which 88% are ethnic 

minorities), creating a unique cultural 

nuance of Ha Giang - an integral part of a 

diverse but unified Vietnamese cultural 

identity.

Trên địa bàn toàn tỉnh có 57 di tích đã được xếp hạng (trong 

đó có 28 di tích cấp Quốc gia), 21 di sản văn hóa phi vật thể 

quốc gia, 03 bảo vật quốc gia. Việc bảo tồn và phát huy các 

giá trị văn hoá truyền thống các dân tộc ở Hà Giang trong 

những năm qua đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng 

nền văn hoá Hà Giang "tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc".

The province has 57 ranked relics (including 28 national relics), 

21 national intangible cultural heritages, 03 national treasures. 

Preservation and promotion of the traditional cultural values 

of ethnic groups in Ha Giang for recent years has made an 

important contribution to the building of the "advanced and 

imbued with national identity" Ha Giang culture.
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Nhiều thắng cảnh hùng vĩ, ngoạn mục như Công viên địa chất toàn cầu Cao 

nguyên đá Đồng Văn, đỉnh Tây Côn Lĩnh, thác Thúy, thác Bay, Núi Đôi Quản Bạ, 

đèo Mã Pì Lèng, Cột cờ Quốc gia Lũng Cú… cùng nhiều hang động với nhiều 

hình khối, đường nét kỳ lạ, khêu gợi trí tò mò; nhiều ghềnh thác, hang động 

đẹp…; Lễ hội văn hóa: Lễ hội Tam giác mạch, Lễ hội nhẩy lửa, Lễ hội Cấp 

sắc…; Các loại động vật quý hiếm như Cu li nhỏ, Khỉ mặt đỏ, Khỉ đuôi lợn, Voọc 

mũi hếch, Sóc bay sao, Hươu sao, vv… Bên cạnh đó, thảm thực vật rừng Hà 

Giang có nhiều loài như: Ngũ gia bì hương, Thù du, Thông thảo, Mã đậu linh 

Quảng Tây, Chu sa liên, Thổ tế tân, Bách vàng, Thông Pà Cò (Thông Quảng 

Đông, Thiết sam Đông Bắc, vv.).

There are many majestic and spectacular landscapes such as 

Dong Van Karst Plateau Global Geopark, Tay Con Linh Mountain 

Peak, Thuy waterfall, Bay waterfall, Quan Ba Twin Mountain, Ma Pi 

Leng Pass, Lung Cu National Flagpole ... and many caves with 

many strange shapes and outlines that arouse curiosity; many 

beautiful waterfalls, caves…; Cultural festivals: Buckwheat Flower 

Festival, Fire dance Festival, Cap Sac Festival (a festival that marks 

the maturity of men)...; Rare and precious animals 

such as Pygmy slow loris, Bald uakari, Pig-tailed 

macaque, Snub-nosed Monkey, Spotted 

giant flying squirrel, Sika deer, etc. In 

addition, Ha Giang's forest vegetation 

h a s  m a n y  s p e c i e s  s u c h  a s : 

Eleutherococcus gracilistylus, Cornus 

controversa, Tetrapanax papyrifer, 

Guangxi Aristolochia kwangsiensis, 

Aristolochia tuberosa, Asarum blumei 

Duch, Xanthocyparis vietnamensis, Pinus 

kwangtungensis (Guangxi pine, Tsuga 

dumosa, etc.). 

Dinh thự họ Vương

Vuong Family's Residence

DU LỊCH
TOURISM06

Phong cảnh hoang sơ của núi rừng Hà 

Giang hấp dẫn du khách.

Wild landscape of Ha Giang Mountain and 

Forest attracts tourists.

Cột cờ quốc gia Lũng Cú

Lung Cu national flagpole

Ruộng Bậc Thang Hoàng Su Phì

Hoang Su Phi Terraced Fields

Núi Tây Côn Lĩnh

Tay Con Linh Mountain

Lễ hội Nhảy lửa

Fire Dance Festival

Vọoc Mũi Hếch

Snub-Nose Monkey
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Hà Giang có lợi thế về địa hình tự nhiên 

phong phú đa dạng, khí hậu quanh năm 

mát mẻ, không khí trong lành với độ che 

phủ rừng cao, nhiều suối khoáng nóng, 

dược liệu quý phục vụ cho cuộc sống 

khỏe mạnh.

Ha Giang has the advantages of diverse 

natural terrain, cool year-round climate, 

fresh air with high forest coverage rate, 

many hot mineral springs, precious 

medicinal materials for a healthy life.

Độ che phủ rừng cao (khoảng 58%)
High forest coverage rate (about 58%)

Vincom Shophouse Hà Giang

Vincom Shophouse Ha Giang

Khu nghỉ dưỡng Pa Piu
Pa Piu Resort

Làng văn hóa dân tộc Mông
Cultural village of Mong ethnic group

MÔI TRƯỜNG SỐNG
 HABITAT07

 Nhiều khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, khách sạn, đã và 

đang được xây dựng: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Núi 

Mỏ Leo, Khu nghỉ dưỡng Papiu, Khách sạn Yên Biên Luxury, 

Vincom Shophouse , Auberge de Meo Vac, Làng Hà Giang

văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông…….

Many entertainment areas, resorts, hotels have been built: 

Mo Leo Mountain Ecological Resort, Papiu Resort, Yen Bien 

Luxury Hotel, Vincom Shophouse Ha Giang, Auberge de 

Meo Vac, Cultural and tourism village of Mong ethnic 

group……. 

Hệ thống giáo dục, trường học, bệnh viện dịch vụ ý tế đã và 

đang hoàn thiện.

The education system, school, hospitals and medical 

services have been completed.

Hệ thống đường giao thông, cấp điện, viễn thông đến các xã 

phường thị trấn, khu cụm công nghiệp đang được hoàn thiện đáp 

ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của người dân và 

doanh nghiệp.

The system of roads, power supply and telecommunications to 

communes, wards, townships and industrial clusters are being 

completed to meet the daily needs of people and enterprises.

An ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Social security, order and social safety are guaranteed.

Dự án Suối Khoáng

Mineral Spring Project

Khu nghỉ dưỡng Mỏ Neo
Mo Neo Resort

https://zingnews.vn/tieu-diem/ha-giang.html
https://zingnews.vn/tieu-diem/ha-giang.html
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Năm 2020: Quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh 2010 ước đạt 26.373 tỷ đồng.

In 2020: The scale of Gross Regional Domestic Product (GRDP) based on comparable prices of 2010 is 
estimated at VND 26,373 billion.

Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng.

Per capita gross domestic product reaches VND 30 million.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 thực hiện đạt 44.694 tỷ đồng, tăng 71,3% so với 
năm giai đoạn 2010 - 2015.

Total social development investment capital in the period of 2016 - 2020 reaches VND 44,694 billion, an 
increase of 71.3% compared to the 2010-2015 period.

 KINH TẾ08 ECONOMY

CƠ CẤU KINH TẾ:
ECONOMIC STRUCTURE: 

Năm 2015

Nông lâm nghiệp và thủy sản
Agriculture, forestry and fishery 

Công nghiệp và xây dựng 
Industry and construction

Thương mại - dịch vụ 
Trade - service 

 36,4%

21,5%

42,1%
Năm 2020

 30,3%

44%

25,7%

Nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà 

nước: Trên địa bàn tỉnh Hà Giang có 315 dự án 

đầu tư đang hoạt động, với số vốn đăng ký là 
43.822,4 tỷ đồng

Non-State budget investment capital: There 
are 315 active investment projects in Ha 
Giang province, with a registered capital of 
VND 43,822.4 billion. 

Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức 

(ODA),viện trợ phi chính phủ (NGO):

Official development assistance (ODA), non-
governmental aid (NGO):

Tỉnh đã vận động, thu hút thành công các 
chương trình dự án ODA với tổng vốn 
3.282,165 tỷ đồng, do các tổ chức ADB, WB, 
Chính phủ Ailen, IFAD, JICA, quỹ Cô Oét …tài 
trợ. 

The province has successfully mobilized and 
attracted ODA project programs with total 
capital of VND 3,282,165 billion, funded by 
ADB, WB, Government of Ireland, IFAD, JICA, 
Co Oet, etc.

Toàn tỉnh có 1.899 doanh nghiệp và 582 đơn vị 
trực thuộc; trong đó: số doanh nghiệp hoạt 
động có doanh thu và nộp ngân sách nhà 
nước là 1.291 doanh nghiệp (chiếm 68% số 
doanh nghiệp toàn tỉnh).

The whole province has 1,899 enterprises and 
582 affiliated units; in which: the number of 
enterprises operating with revenue and 
remitting to the State budget is 1,291 
enterprises (accounting for 68% of total 
number of enterprises in the province).

THU HÚT ĐẦU TƯ:
INVESTMENT ATTRACTION:

VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
REGARDING INDUSTRIAL DEVELOPMENT

Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng trong 
GRDP 21,5% (2015) và 25,8% (2020).

P r o p o r t i o n  o f  i n d u s t r y  a n d 
construction in GRDP 21.5% (2015) 
and 25.8% (2020).

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá 
thực tế tăng bình quân 12,7 %/năm,  
ước năm 2020 đạt 7.000 tỷ đồng, 
tăng 102,7% so với năm 2015. Hoàn 
thành và đưa vào vận hành 17 nhà 
máy thủy điện, đến nay toàn tỉnh có 
36 nhà máy đang hoạt động, sản 
lượng đ iện  t rên  2 .659 ,5  t r iệu 
Kwh/năm. Giá trị khai thác thác 
khoáng sản tăng 53,24 %.

Industrial production value based on 
actual price increases to 12.7%/ year 
on average, is estimated to reach 
VND 7,000 billion in 2020, an increase 
of  102.7% compared to 2015. 
Complet and put into operation 17 
hydropower plants. Up to now, there 
have been active 36 plants in the 
whole province, with an output of 
over 2,659.5 million Kwh/ year. The 
value of mining increases to 53.24%.
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Chè Shan tuyết
Shan Snow Tea

VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
REGARDING AGRICULTURAL DEVELOPMENT

 Các sản phẩm chính: 

- Nông nghiệp: Ngũ cốc (lúa, ghô, lạc); các loại 
quả (cam, lê, chuối...); Chăn nuôi (trâu, bò, lợn, 
gà, vịt...)

- Lâm nghiệp: Gỗ, chè, dược liệu....

 The main products:

- Agriculture: Cereals (rice, corn, peanut); fruit types 
(orange, pear, banana...); Livestock (buffalo, cow, 
pig, chicken, duck ...)

- Forestry: Wood, tea, medicine...

Tỷ trọng Nông, lâm nghiệp 
và thủy sản trong GRDP

 36,4% 

 30,3% 

Proportion of agriculture, forestry and fishery in GRDP: 
36.4% (2015) and 30.3% (2020).

(2015)

(2020)

Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, 
thủy sản tăng trưởng khá bình quân 
The production value of the agricultural, forestry and
fishery sectors has grown fairly averagely at 4.5%/ year.

đạt 

4,5%/năm

Tổng sản lượng lương thực có hạt 
thu hoạch năm 2020 ước đạt

Total harvested grain food output in 2020
is estimated at 42 thousand tons.

 42 vạn

 tấn

VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ
REGARDING DEVELOPMENT OF TRADE AND SERVICES

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 

năm 2020 ước đạt 410 triệu USD.

Total import-export turnover in 2020 is estimated at 
USD 410 million. 

Lượng khách du lịch tăng nhanh qua các 

năm, năm 2020 ước đạt trên 1,5 triệu lượt, 

tăng 15%/năm. Tổng doanh thu từ khách du 

lịch ước đạt 2.000 tỷ đồng.

The number of tourists has increased rapidly for the 
past years. It's estimated at over VND 1.5 million, 
up 15%/ year in 2020. Total revenue from tourists is 
estimated at VND 2,000 billion.

Tỷ trọng Thương mại,
 dịch vụ trong GRDP

Proportion of trade and services in GRDP:
42.1% (2015) and 44% (2020).

 42,1% 

44% 

(2015)

(2020)

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 
dịch vụ tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2020 ước 

đạt 49.759 tỷ đồng, tăng 14,04% so với giai 

đoạn 2010 - 2015. 

Total retail sales of consumer goods and services 
in the period of 2016 - 2020 are estimated at VND 
49,759 billion, an increase of 14.04% compared to 
the period of 2010 - 2015.
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(1) Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông: 

(1) Construction of transport infrastructure:

- Đề xuất với Chính phủ, các bộ ngành Trung ương ưu 

tiên nguồn lực triển khai đầu tư xây dựng tuyến 

đường cao tốc kết nối từ cửa khẩu quốc tế Thanh 

Thủy - Hà Giang với đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

- Apply to the Government, ministries and central agencies 

for giving priority to resources to invest in the construction of 

the expressway connecting from Thanh Thuy - Ha Giang 

international border gate to Hanoi - Lao Cai expressway.

- Nghiên cứu, đề xuất đầu tư sân bay theo quy 

hoạch.

- Research and propose investment in airport under the 

planning.

- Đầu tư nâng cấp các tuyến đường Quốc Lộ 4, 4C, 

2C, 279, 34, 280.

- Invest in upgrading National Highways 4, 4C, 2C, 279, 34, 

280.

- Hoàn thiện hệ thống đường ra các cửa khẩu, lối mở, 

đường tuần tra biên giới.

- Complete the system of roads leading to border gates, 

openings and border patrol roads.

(2) Phát triển du lịch, nông nghiệp đặc trưng, hàng 

hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị:

(2) Develop tourism, typical agriculture, high-quality goods 

under the value chain:

09 TẦM NHÌN TRONG TƯƠNG LAI
VISION IN THE FUTURE

Mục tiêu đến năm 2030: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 8,5 %; Là tỉnh có kinh tế - xã hội  phát triển 

khá trong khu vực trung du miền núi phía Bắc; là trung tâm văn hóa, du lịch nghỉ dưỡng lớn của cả nước.

Objectives by 2030: The average GRDP growth rate will reach 8.5%; is a province with fairly well-developed socio-

economic region in the Northern midland and mountainous region; is a major cultural, tourist and resort center 

nationwide.

Hà Giang phấn đấu trở thành tỉnh du lịch, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao 

vào giai đoạn năm 2020-2025.

Ha Giang strives to become a high-tech agriculture, services and tourism province in the period of 2020-2025.

Mục tiêu đến năm 2025:

Tốc độ tăng trưởng 

GRDP bình quân đạt 

GRDP bình quân 

đầu người đạt 

tỷ lệ đô thị hóa 

tỷ lệ che phủ rừng đạt 

thu hút                      lượt khách du lịch

Nông lâm nghiệp và thủy sản
Agriculture, forestry and fishery 

Công nghiệp và xây dựng 
Industry and construction

Thương mại - dịch vụ 
Trade - service 

27%
46%

27%

Cơ cấu 

kinh tế

8%

 55 
triệu đồng

30%

 60%

 3 triệu 

Objectives by 2025: The average GRDP growth rate will reach 8%; Average GRDP per capita reaches VND 55 million; 

the urbanization rate is 30%; forest coverage rate reaches 60%; 3 million tourists are attracted; Economic structure: 

Agriculture, forestry and fisheries account for 27%; Industry and construction account for 27%; 

Trade - service account for 46%.  

- Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển du lịch, thu hút 

các nhà đầu tư chiến lược, tiềm năng đầu tư cơ sở hạ 

tầng du lịch, phát triển nông nghiệp đặc trưng hàng 

hóa.

- Review and adjust tourism development planning, attract 

strategic and potential investors to invest in tourism 

infrastructure, develop commodity-specific agriculture.

- Kết nối thành phố Hà Giang với các huyện, các khu du 

lịch, khu vui chơi, nghỉ dưỡng cao cấp thân thiện với môi 

trường.

- Connect Ha Giang city with environmentally friendly districts, 

resorts, amusement parks and resorts.

- Gắn kết phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của 

các dân tộc, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng hàng 

hóa, các làng nghề thủ công truyền thống với phát triển 

du lịch cộng đồng.

- Adhere and promote the traditional cultural identity of ethnic 

groups, commodity-specific agricultural products and 

traditional handicraft villages with the development of 

community tourism.

(3) Tạo sinh kế, năng cao đời sống vật chất, tinh thần 

cho nhân dân: Huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ xây 

dựng nhà ở, phát huy giữ gìn bản sắc dân dộc nâng cao 

đời sống tinh thần của nhân dân.

(3) Create livelihoods, enhance the people's material and 

spiritual life: Mobilize resources to socialize to support 

construction of houses, promote the preservation of national 

identity and improve the spiritual life of the people.

Các đột phá được xác định trong thời gian tới
Breakthroughs identified in the coming time
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- Lĩnh vực hạ tầng đô thị: 

thu hút đầu tư các dự án 

khu dân cư, khu đô thị mới, 

khu liên hợp thể thao, công 

viên, nghĩa trang, các dự 

án hạ tầng đô thị khác tại 

thành phố Hà Giang theo 

tiêu chí đô thị loại III, đến 

năm 2025 cơ bản đạt tiêu 

chí đô thị loại II và tại trung 

tâm các huyện, khu trung 

tâm các xã, thị trấn theo 

quy hoạch.

- Urban infrastructure sector: 

attract investment in projects 

of residential areas, new urban 

areas,  sports  complexes, 

parks, cemeteries and other 

urban infrastructure projects in 

Ha Giang city based on urban 

standards of grade III, by 2025, 

basically meet the urban 

standards of grade II and in the 

centers of districts and central 

areas of communes and towns 

under the planning. 

SECTORS AND FIELDS CALLING FOR INVESTMENT 10  CÁC NGÀNH LĨNH VỰC KÊU GỌI ĐẦU TƯ

Để phát triển bền vững, tỉnh Hà Giang ưu tiên thu hút các dự án đầu tư phải đảm bảo về môi trường sinh 

thái, mang lại và chia sẻ lợi ích bền vững, lâu dài cho người dân, đóng góp tích cực cho ngân sách, tạo 

việc làm và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

For sustainable development, Ha Giang province gives priority to attracting investment projects that must ensure the 

ecological environment, bring and share sustainable and long-term benefits to the people, positively contribute to the 

budget, create jobs and develop local socio-economy.

ĐỊNH HƯỚNG THU HÚT ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2021-2030:

Orientation to attract investment in the period of 2021-2030: 

Tỉnh Hà Giang xác định tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư các nguồn 

vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ WB, ADB và các tổ chức 

song phương (Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Cô-oét...) để phát triển đồng bộ 

kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó trọng tâm là kết cấu hạ tầng 

giao thông và cấp nước sinh hoạt. Thu hút đầu tư tư nhân, đầu tư nước 

ngoài vào các lĩnh vực, cụ thể:

Ha Giang province determines to focus on promoting investment attraction of 

ODA and preferential loans from sponsors of WB, ADB and bilateral organizations 

(Japan, Korea, EU, Kuwait...) for synchronous socio-economic infrastructure 

development, in which focusing on transport infrastructure and domestic water 

supply. Attract private and foreign investment in the following sectors: 

- Lĩnh vực nông nghiệp: thu 

hút đầu tư liên kết tham gia 

vào chuỗi giá trị hàng hóa; 

ưu tiên các dự án đầu tư ứng 

dụng công nghệ cao phát 

triển cây trồng, vật nuôi lợi 

thế gắn với chế biến, tiêu 

thụ sản phẩm nông nghiệp.

- Agriculture sector: attract 

investment and association to 

participate in the commodity 

value chain; give priority to hi-

tech application investment 

projects in the development of 

advantageous crops and 

animals associated with the 

processing and consumption of 

agricultural products.  

- Lĩnh vực du lịch: Trong ngắn 

hạn, tập trung thu hút đầu tư 

vào du lịch cộng đồng gắn 

với bảo tồn tài nguyên thiên 

nhiên và bản sắc văn hóa 

các dân tộc; Trong dài hạn 

thu hút đầu tư hạ tầng du lịch 

vào phân khúc khách hàng 

hạng sang, theo hướng tiếp 

cận các cụm, ngành du lịch 

tại Công viên địa chất toàn 

cầu Cao nguyên đá Đồng 

Văn trở thành khu du lịch 

trọng điểm quốc gia. 

- Tourism sector: In the short term, 

focus on attracting investment in 

community tourism associated 

with conservation of natural 

resources and cultural identities 

of ethnic groups; In the long term, 

focus on attracting investment in 

tourism infrastructure in the 

luxurious customer segment, in 

the direction of approaching 

tourism clusters and industries at 

Dong Van Karst Plateau Global 

Geopark to become a national 

key tourist area. 

- Lĩnh vực kinh tế biên mậu, công 

nghiệp: thu hút đầu tư xây dựng và 

kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu, cụm 

công nghiệp; thu hút đầu tư các dự 

án dịch vụ, hạ tầng logistics, công 

nghiệp chế biến vào khu kinh tế cửa 

khẩu quốc tế Thanh Thủy, cửa khẩu 

Xín Mần và các cửa khẩu trên địa bàn 

tỉnh gắn với hàng hóa xuất nhập 

khẩu. Đẩy mạnh thu hút các dự án 

thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ, 

công nghiệp công nghệ cao, công 

nghiệp năng lượng, tập trung vào 

năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. 

- Border economy and industry sector: 

attract investment in construction and 

trading in technical infrastructure of 

industrial zones and clusters; attract 

investment in projects on logistics services, 

logistics infrastructure and processing 

industries to Thanh Thuy international 

border gate economic zone, Xin Man 

border gate and border gates in the 

province associated with import and 

export goods. Promote the attraction of 

projects in supporting industries, high-tech 

industries, energy industries, focus on 

clean energy and renewable energy.
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a. Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy

a. Thanh Thuy border-gate economic zone

Diện tích: 28.781 ha, là khu kinh tế tổng hợp, đa 

ngành, đa lĩnh vực, bao gồm thương mại-dịch vụ, 

công nghiệp-nông lâm nghiệp, tạo thành khu vực thu 

hút đầu tư và hội nhập quốc tế; là cửa ngõ giao 

thương quốc tế, hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, 

hiện đại, phát triển bền vững…

Area: 28,781 ha, as a general, multidisciplinary, multi-sector 

economic zone, including trade-services, industry-

agriculture-forestry, forming an area for investment 

attraction and international integration; as a gateway for 

international trade, synchronous, modern and sustainable 

infrastructure system...

Vị trí: Nằm trên địa bàn thôn Giang Nam, xã Thanh 

Thủy, huyện Vị Xuyên.  Cách thị trấn Vị Xuyên hơn 40 

km và thành phố Hà Giang 23 km. 

Location: Located in Giang Nam village, Thanh Thuy 

commune, Vi Xuyen district. More than 40 km from Vi Xuyen 

town and 23 km from Ha Giang city.

 Khu kinh tế Thanh Thủy là một trong những trung tâm 

kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch, các doanh nghiệp 

đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu được hưởng ưu đãi 

về thuế thu nhập doanh nghiệp, được áp dụng thuế 

suất ưu đãi, miễn thuế thu nhập và giảm số thuế thu 

nhập doanh nghiệp… Hàng hóa, dịch vụ sản xuất, 

tiêu thụ trong khu phi thuế quan, hàng hóa dịch vụ 

nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, 

hàng hóa dịch vụ từ khu phi thuế quan xuất ra nước 

ngoài không phải chịu thuế giá trị gia tăng.

 Thanh Thuy economic zone is one of the economic, 

cultural, social and tourist centers. Enterprises investing in 

border gate economic zones enjoy preferential corporate 

Khu kinh tế Thanh Thủy

Thanh Thuy economic zone

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ
INVESTMENT PREFERENTIAL POLICY10

Ngoài các chính sách ưu đãi đầu tư của Nhà nước Việt Nam áp dụng cho địa bàn có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, như:

In addition to the investment preferential policies of the State of Vietnam applicable to 

geographical areas with extremely difficult socio-economic conditions as follows:

  - Áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 

thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời 

hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu 

tư tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Apply lower corporate income tax rates than 

normal tax rates for a defininte term or for the 

entire implementation period of an investment 

project; exempt or reduce corporate income tax;

  - Áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 

thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời 

hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu 

tư tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Apply lower corporate income tax rates than normal 

tax rates for a defininte term or for the entire 

implementation period of an investment project; 

exempt or reduce corporate income tax;

- Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng 

hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định, 

nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực 

hiện dự án đầu tư;

- Exempt import tax for import goods to 

create fixed assets, raw materials, supplies 

and components to implement investment 

projects;

- Miễn, giảm tiền thuê 

đất, tiền sử dụng đất.

- Exempt or reduce 

land rent and land use 

charge.

 Khi đầu tư vào tỉnh Hà Giang, các nhà đầu tư sẽ được 

hưởng một số ưu đãi riêng của tỉnh về hỗ trợ liên kết sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Hà Giang (Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 

19/7/2019 của HĐND tỉnh).

When investing in Ha Giang province, investors will enjoy a 

number of dedicated preferences of the province to support 

the association of production and consumption of agricultural 

products in Ha Giang province (Resolution No. 09/2019/ NQ-

HDND dated July 19, 2019 of the Provincial People's Council).

10CÁC KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP
ECONOMIC ZONES, INDUSTRIAL ZONES, INDUSTRIAL CLUSTERS

income tax, and are eligible for preferential tax rates, 

exemption from income tax and reduction of corporate 

income tax ... Goods and services produced and 

consumed in the non-tariff zone, goods and services 

imported from abroad into the non-tariff zone, goods and 

services from non-tariff zones exported to foreign 

countries are not subject to value added tax.



HÀ GIANG    TIỀM NĂNG - HỢP TÁC PHÁT TRIỂN04 31HÀ GIANG    TIỀM NĂNG - HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

 Diện tích: 34,732 ha, gồm: Đất xây dựng nhà máy, kho tàng: 

23,902 ha chiếm 66,65%; Đất trung tâm dịch vụ: 0,481 ha chiếm 

1,385%; Đất kỹ thuật: 1,232 ha chiếm 3,547%; Đất giao thông: 

4,201 ha chiếm 12,095%; Đất cây xanh: 5,669 ha chiếm 16,322%.

Area: 34.732 ha, including: Land for construction of factories and 

warehouses: 23.902 ha, accounting for 66.65%; Land for service 

center: 0.481 ha, accounting for 1,385%; Technical land: 1,232 ha, 

accounting for 3.547%; Traffic land: 4.201 ha, accounting for 

12.095%; Green land: 5.669 ha, accounting for 16.322%.

Vị trí: Khu đất xây dựng nằm trên địa bàn xã Vĩnh Tuy, huyện 

Bắc Quang; Nằm sát quốc lộ 2 cách thị trấn Bắc Quang 20 

km và cách thành phố Hà Giang khoảng 80 km.

Location: The construction land is located in Vinh Tuy commune, Bac 

Quang district; Located close to National Highway 2 with the distance 

of 20 km from Bac Quang town and about 80 km from Ha Giang city.

Cụm công nghiệp Nam Quang

Nam Quang industrial cluster

 Diện tích: 50 ha, gồm: Đất 

xây dựng nhà máy, kho 

tàng: 25,119 ha; Đất khu 

hành chính, dịch vụ: 1,215 

ha; Đất kỹ thuật: 2,236 ha; 

Đất giao thông: 9,06 ha; 

Đất ở: 0,778 ha; Đất hồ 

nước: 0,5342 ha; Đất cây 

xanh: 6,25 ha.

Area: 50 ha, including: Land 

for construction of factories 

and warehouses: 25,119 ha; 

Administrative and service 

land: 1.215 ha; Technical land: 

2.236 ha; Traffic Land: 9.06 ha; 

Residential land: 0.778 ha; 

Reservoir land: 0.5342 ha; 

Green land: 6.25 ha.

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500

DETAILED CONSTRUCTION PLANNING MAP, 1/500 SCALE

CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN BẮC HUYỆN QUANG BÌNH TỈNH HÀ GIANG

TAN BAC INDUSTRIAL CLUSTER, QUANG BINH DISTRICT, HA GIANG PROVINCE

Cụm Công nghiệp Tân Bắc

Tan Bac Industrial ClusterHÀ GIANG    TIỀM NĂNG - HỢP TÁC PHÁT TRIỂN30

Diện tích: 254,77 ha; trong đó giai đoạn 1: 138,36 ha, giai đoạn 2: 

116,41 ha

Area: 254.77 ha; in which phase 1: 138.36 ha, phase 2: 116.41 ha

Vị trí: Khu đất xây dựng nằm trên địa bàn xã Đạo Đức, huyện Vị 

Xuyên. Nằm sát quốc lộ 2 cách thị trấn Vị Xuyên khoảng 3 km và 

thành phố Hà Giang khoảng 17 km.

Location: Construction land is located in Dao Duc commune, Vi Xuyen 

district. Located close to National Highway 2 with the distance of about 3 

km from Vi Xuyen town and about 17 km from Ha Giang city.

Ngành nghề thu hút vào khu công nghiệp: Công nghiệp xử lý chế 

biến nông lâm sản; Công nghiệp VLXD; Chế biến khoáng sản và 

luyện kim; Nhà máy gỗ ván ép và các loại hình công nghiệp khác.

Industries attracted into the industrial zone: Agricultural and forestry 

products processing industry; Construction material industry; Mineral 

processing and metallurgy; Factory of plywood wood and other 

industries.

QUY HOẠCH ĐIỀU CHỈNH KHU CÔNG NGHIỆP BINH VANG, TỈNH HA GIANG
PLANNING OF ADJUSTING BINH VANG INDUSTRIAL ZONE, HA GIANG PROVINCE

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH CHIA LÔ VÀ BỐ TRÍ NGÀNH CN
PLOT DIVISION PLANNING AND INDUSTRY LAYOUT MAP

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT: UBND TỈNH HÀ GIANG (KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 886/QD-UBND NGÀY 15/5/2013)
APPROVING AGENCY: PEOPLE'S COMMITTEE OF HA GIANG PROVICE (ATTACHED TO DECISION NO. 886/QD-UBND DATED 15/5/2013)

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: XÃ ĐẠO ĐỨC – HUYỆN VỊ XUYÊN – TỈNH HÀ GIANG
CONSTRUCTION LOCATION: DAO DUC COMMUNE – VI XUYEN DISTRICT – HA GIANG PROVINCE

c) Cụm công nghiệp Nam Quang  -  Bắc Quang

c) Nam Quang - Bac Quang industrial cluster

Ngành nghề thu hút vào cụm công nghiệp: Sản xuất 

vật liệu xây dựng; gia công cơ khí; chế biến, lâm sản, 

thực phẩm; công nghiệp phụ trợ.

Industries attracted to industrial the cluster: Production 

of construction materials; machining, processing, 

forest products, food; supporting industries.

d) Cụm công nghiệp Tân Bắc – Quang Bình
d) Tan Bac - Quang Binh industrial cluster

b) Khu công nghiệp Bình Vàng, tỉnh Hà Giang

b) Binh Vang industrial park, Ha Giang province Vị trí: Khu đất xây dựng nằm trên địa 

bàn thôn Nậm Sú, xã Tân Bắc, huyện 

Quang Bình; Cách thị trấn Quang Bình 

12 km và cách thành phố Hà Giang 

khoảng 100 km.

Location: The construction land is located 

in Nam Su village, Tan Bac commune, 

Quang Binh district; 12 km from Quang Binh 

town and about 100 km from Ha Giang city.

Ngành nghề thu hút vào cụm công 

nghiệp: Sản xuất vật liệu xây dựng; gia 

công cơ khí; chế biến, lâm sản, thực 

phẩm; công nghiệp phụ trợ.

Industries attracted to the industrial cluster: 

Production of construction materials; 

machining, processing, forest products, 

food; supporting industries.
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13 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ 
LIST OF PROJECTS CALLING FOR INVESTMENT

STT 

NO.
TÊN DỰ ÁN

PROJECT NAME
QUY MÔ

SCALE
ĐỊA ĐIỂM
LOCATION

HIỆN TRẠNG 
SỬ DỤNG 

ĐẤT

LAND USE 
STATUS

THÔNG TIN VỀ QUY HOẠCH

PLANNING INFORMATION

NGUỒN VỐN 
ĐẦU TƯ

INVESTMENT 
CAPITAL

 DỰ KIẾN 
TỔNG VỐN
(TỶ ĐỒNG)

EXPECTED 
TOTAL CAPITAL  

Dự án xây dựng 
sân golf 9 lỗ
9 - h o l e  g o l f  
c o u r s e  
c o n s t r u c t i o n  
project

Đầu tư hạ tầng 
dự án và các 
công trình dịch 
vụ; Diện tích đất 
sử dụng
I nves tmen t  in  
p r o j e c t  
i n f ra s t r u c t u r e  
a n d  s e r v i c e  
works; Land use 
area is 125 ha

X ã  Đ ô n g  H à  
huyện Quản Bạ
D o n g  H a  
Commune, Quan 
Ba District

Đất nông nghiệp, 
lâm nghiệp, dân cư 
hiện có
Existing residential, 
f o r e s t r y  a n d  
agricultural land

Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 
huyện Quản Bạ được phê duyệt tại QĐ số: 124/QĐ-
UBND ngày 17/01/2019.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
In accordance with the land use planning by 2020 of Quan 
Ba district approved in Decision No. 124/ QD-UBND dated 
January 17, 2019, Decision No. 1646/ QD-UBND dated 
August 20, 2014 of the People's Committee of Ha Giang 
province on approving the tourism development general 
planning of Ha Giang province by 2020, with an 
orientation to 2030

Vốn đầu tư trong 
nước, vốn đầu tư 
nước ngoài 
Domestic 
investment, foreign 
investment (FDI)

500

Khu du lịch sinh 
thái Mê Cung 
Đá
S t o n e  M a z e  
E c o t o u r i s m  
Area

Xây dựng hạ 
tầng khu du lịch 
v à  c á c  c ô n g  
trình phụ trợ; 
Diện tích đất sử 
dụng/
Construction of 
t o u r i s t  
i n f ra s t r u c t u re  
a n d  a ux i l i a r y  
works; the land 
use area is 29,57 
ha

Xã Khâu Vai, 
h u y ệ n  M è o  
Vạc
K h a u  V a i  
C o m m u n e ,  
M e o  V a c  
District

Đất nông nghiệp
Agricultural land

Phù hợp với Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm 
xã Khâu Vai gắn với Du lịch văn hóa Chợ tình Khâu Vai 
tại Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 
của UBND huyện Vị Xuyên
In accordance with the construction detailed planning 
of Khau Vai commune center in association with the 
cultural tourism of Khau Vai Love Market in Decision 
No. 1916/ QD-UBND dated November 29, 2017 of the 
People's Committee of Vi Xuyen district

Vốn đầu tư trong 
nước, vốn đầu tư 
nước ngoài (FDI)/ 
D o m e s t i c  
i n v e s t m e n t  
capital,  foreign 
investment capital 
(FDI)

250

Khu trung tâm 
thương mại ,  
n h à  p h ố  
thương mại ,  
dịch vụ giải trí
C o m m e r c i a l  
c e n t e r  a r e a ,  
shop houses,  
entertainment 
services

Đầu tư xây dựng 
t r u n g  t â m  
thương mại và 
các công trình 
phụ trợ; Diện 
tích đất sử dụng/
I n v e s t m e n t  i n  
construction of 
c o m m e r c i a l  
c e n t e r s  a n d  
auxiliary works 
The land use area 
is 0,85 ha

Tổ 15 phường 
M i n h  K h a i ,  
thành phố Hà 
G i a n g /  
R e s i d e n t i a l  
area 15, Minh 
Khai ward, Ha 
Giang city

Đất trụ sở Trường 
Trung cấp y, Trung 
t â m  g i á o  d ụ c  
thường xuyên tỉnh 
Hà Giang
Land for Headquarters 
of Medical Secondary 
School, Center for 
Continuing Education 
of Ha Giang Province

Vị trí khu đất được định hướng là đất công cộng đô thị 
theo đồ án Quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà 
Giang đến năm 2035 (đã được Bộ Xây dựng thẩm 
định, hiện đang trình Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt).
 The land area location is oriented to be urban public 
land under Ha Giang Urban General Planning project, 
Ha Giang province until 2035 (appraised by the Ministry 
of Construction and being submitted to the Prime 
Minister for approval.)

Vốn đầu tư trong 
nước, vốn đầu tư 
nước ngoài (FDI)/ 
D o m e s t i c  
investment capital, 
foreign investment 
capital (FDI)

300
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TÊN DỰ ÁN
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QUY MÔ

SCALE
ĐỊA ĐIỂM
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HIỆN TRẠNG 
SỬ DỤNG 

ĐẤT

LAND USE 
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THÔNG TIN VỀ QUY HOẠCH
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NGUỒN VỐN 
ĐẦU TƯ

INVESTMENT 
CAPITAL

 DỰ KIẾN 
TỔNG VỐN
(TỶ ĐỒNG)
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TOTAL CAPITAL  

Khu du lịch sinh 
thái Mê Cung 
Đá
S t o n e  M a z e  
E c o t o u r i s m  
Area

Xây dựng hạ tầng 
khu du lịch và các 
công trình phụ trợ; 
Diện tích đất sử 
dụng/
C o n s t r u c t i o n  o f  
tourist infrastructure 
and auxiliary works; 
the land use area is 
29,57 ha

Xã Khâu Vai, 
huyện Mèo 
Vạc
K h a u  V a i  
C o m m u n e ,  
M e o  V a c  
District

Đất nông 
nghiệp
Agricultural 
land

Phù hợp với Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã 
Khâu Vai gắn với Du lịch văn hóa Chợ tình Khâu Vai tại 
Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của 
UBND huyện Vị Xuyên
In accordance with the construction detailed planning of 
Khau Vai commune center in association with the cultural 
tourism of Khau Vai Love Market in Decision No. 1916/ QD-
UBND dated November 29, 2017 of the People's Committee 
of Vi Xuyen district

Vốn đầu tư trong 
nước, vốn đầu tư 
nước ngoài (FDI)/ 
D o m e s t i c  
investment capital, 
foreign investment 
capital (FDI)

300

200

150

Tổ hợp khu vui 
chơi, giải trí cao 
c ấ p  h u y ệ n  
Quản Bạ
The complex of 
h i g h - e n d  
recreation areas 
i n  Q u a n  B a  
district

X â y  d ự n g  k h u  
trung tâm vui chơi, 
giải trí hiện đại, 
khu dịch vụ nhà 
hàng, khách sạn; 
khu ghỉ dưỡng cao 
c ấ p ;  k h u  g i a o  
thông, cây xanh 
mặt nước cảnh 
quan; Diện tích đất 
sử dụng 47 ha.
C o n s t r u c t i o n  o f  
modern recreation 
center, restaurant and 
hotel service area; 
high-class resort; 
traffic area, greenery 
and water surface 
landscape area; Land 
use area is 47 ha.

Thôn Nà Vìn, 
xã Quản Bạ, 
huyện Quản 
Bạ
Na Vin village, 
Q u a n  B a  
c o m m u n e ,  
Q u a n  B a  
district

Đ ấ t  N ô n g  
n g h i ệ p,  đ ấ t  
lâm nghiệp,  
dân cư.
A g r i c u l t u r a l ,  
f o r e s t r y  a n d  
r e s i d e n t i a l  
land.

Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện 
Quản Bạ được phê duyệt tại QĐ số: 124/QĐ-UBND ngày 
17/01/2019; Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 
05/11/2012 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt Quy 
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quản Bạ 
đến năm 2020; 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;
In accordance with the land use planning by 2020 of Quan Ba 
district approved in Decision No. 124/ QD-UBND dated 
January 17, 2019; Decision No. 2350/ QD-UBND dated 
November 05, 2012 of the People's Committee of Ha Giang 
province on approving the socio-economic development 
general planning of Quan Ba district by 2020; Decision No. 
1646/ QD-UBND dated 20/8/2014 of the People's Committee 
of Ha Giang province on approving the tourism development 
general planning of Ha Giang province by 2020, with an 
orientation to 2030;

Vốn đầu tư trong 
nước, vốn đầu tư 
nước ngoài (FDI)/ 
D o m e s t i c  
investment capital, 
foreign investment 
capital (FDI)

Dự án ĐTXD 
khách sạn 4 
sao tại Quản Bạ 
Construction 
investment 
project of 4-star 
hotel in Quan 
Ba

Xây dựng khách 
sạn tiêu chuẩn 4 
sao; Diện tích 
xây dựng trên 
khuôn viên đất: 
0,49 ha
Construction of 
4-star standard 
h o t e l ;  
C o n s t r u c t i o n  
a r e a  o n  l a n d  
campus: 0.49 ha

Tại Tổ 2,thị 
trấn Tam Sơn 
huyện Quản 
Bạ
At Residential  
area 2, Tam 
S o n  t o w n ,  
Q u a n  B a  
district

Diện tích đất 
trụ sở huyện 
ủy Quản Bạ cũ
 Land area of 
Quan Ba 
district's old 
headquarters

Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện 
Quản Bạ được phê duyệt tại QĐ số: 124/QĐ-UBND ngày 
17/01/2019. 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; Quyết định số 
1386/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án điều chỉnh Quy 
hoạch chung xây dựng thị trấn Tam Sơn - Trung tâm du 
lịch vui chơi giải trí thuộc Công viên địa chât toàn cầu 
Cao nguyên đá Đồng văn tỉnh Hà Giang, đến năm 2030; 
In accordance with the land use planning by 2020 of Quan 
Ba district approved in Decision No. 124/ QD-UBND dated 
January 17, 2019. Decision No. 1646/ QD-UBND dated 
August 20, 2014 of the People's Committee of Ha Giang 
province on approving the tourism development general 
planning of Ha Giang province by 2020, with an orientation 
to 2030; Decision No. 1386/QD-UBND on approving the 
project of adjusting construction general planning of Tam 
Son town - the tourism and recreation center of Dong Van 
Karst Plateau Global Geopark, Ha Giang province, by 2030;

Vốn đầu tư trong 
nước, vốn đầu tư 
nước ngoài (FDI)/ 
D o m e s t i c  
investment capital, 
foreign investment 
capital (FDI)

04

05

06
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STT 

NO.
TÊN DỰ ÁN

PROJECT NAME
QUY MÔ

SCALE
ĐỊA ĐIỂM
LOCATION

HIỆN TRẠNG 
SỬ DỤNG 

ĐẤT

LAND USE 
STATUS

THÔNG TIN VỀ QUY HOẠCH

PLANNING INFORMATION

NGUỒN VỐN 
ĐẦU TƯ

INVESTMENT 
CAPITAL

 DỰ KIẾN 
TỔNG VỐN
(TỶ ĐỒNG)

EXPECTED 
TOTAL CAPITAL  

Dự án ĐTXD 
khách sạn Sinh 
thái
Ecological hotel 
c o n s t r u c t i o n  
i n v e s t m e n t  
project

Diện tích thực 
hiện 0,4 ha
Implementation 
area: 0.4 ha

Tại Tổ 1,thị trấn 
Tam Sơn huyện 
Quản Bạ 
At Residential 
area 1, Tam Son 
town, Quan Ba 
district

Đã có mặt bằng sạch 
(trụ sở Tòa án, phòng 
Nông Nghiệp huyện 
cũ)
Already have a clean 
premise (head office 
o f  t h e  Co u r t ,  t h e  
district's old Division 
of Agriculture)

Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 
huyện Quản Bạ được phê duyệt tại QĐ số: 124/QĐ-
UBND ngày 17/01/2019. 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; 
Quyết định số 1386/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề 
án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn 
Tam Sơn - Trung tâm du lịch vui chơi giải trí thuộc 
Công viên địa chât toàn cầu Cao nguyên đá Đồng văn 
tỉnh Hà Giang, đến năm 2030; 
In accordance with the land use planning by 2020 of 
Quan Ba district approved in Decision No. 124/ QD-
UBND dated January 17, 2019. Decision No. 1646/ QD-
UBND dated August 20, 2014 of the People's Committee 
of Ha Giang province on approving the tourism 
development general planning of Ha Giang province by 
2020, with an orientation to 2030; Decision No. 1386/ 
QD-UBND on approving the project of adjusting 
construction general planning of Tam Son town - the 
tourism and recreation center of Dong Van Karst 
Plateau Global Geopark, Ha Giang province, by 2030;

Vốn đầu tư trong 
nước, vốn đầu tư 
nước ngoài (FDI)/ 
D o m e s t i c  
investment capital, 
foreign investment 
capital (FDI)

100

100

100

Khu du lịch hồ 
Quang Minh, xã 
Quang Minh, 
h u y ệ n  B ắ c  
Quang
Q u a n g  M i n h  
L a k e  To u r i s t  
A r e a ,  Q u a n g  
Minh Commune, 
B a c  Q u a n g  
District

Đầu tư hạ tầng, 
khu nghỉ dưỡng 
v à  c á c  c ô n g  
trình dịch vụ 
trong khu du 
lịch; Diện tích sử 
dụng 5ha
I nve s t m e n t  i n  
infrastructure,  
resort and service 
w o r k s  i n  t h e  
t o u r i s t  a r e a ;  
Usable area is 5ha

X ã  Q u a n g  
Minh, huyện 
B ắ c  Q u a n g ,  
tỉnh Hà Giang
Q u a n g  M i n h  
Commune, Bac 
Quang District, 
H a  G i a n g  
Province

 Đất giao thông, đất 
cây xanh, đất dịch 
vụ công cộng, đất 
hạ tầng, 
Traffic land, green 
land, land for public 
services, land for 
infrastructure,

Phù hợp với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch 
hồ Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang tại 
Quyết định phê duyệt số 8674/QĐ-UBND/08/8/2013.
In accordance with the detailed planning 1/500 scale of 
Quang Minh Lake Tourist Area, Bac Quang District, Ha 
Giang Province in the Approval Decision No. 8674/ QD-
UBND/ August 08, 2013.

Vốn đầu tư trong 
nước, vốn đầu tư 
nước ngoài (FDI)/ 
D o m e s t i c  
investment capital, 
foreign investment 
capital (FDI)

STT 

NO.
TÊN DỰ ÁN

PROJECT NAME
QUY MÔ

SCALE
ĐỊA ĐIỂM
LOCATION

HIỆN TRẠNG 
SỬ DỤNG 

ĐẤT

LAND USE 
STATUS

THÔNG TIN VỀ QUY HOẠCH

PLANNING INFORMATION

NGUỒN VỐN 
ĐẦU TƯ

INVESTMENT 
CAPITAL

 DỰ KIẾN 
TỔNG VỐN
(TỶ ĐỒNG)

EXPECTED 
TOTAL CAPITAL  

Khu trung tâm 
thương mại thị 
trấn Vị Xuyên, 
huyện Vị Xuyên
C o m m e r c i a l  
center area of Vi 
Xuyen town, Vi 
Xuyen district

Đầu tư Trung tâm 
thương mại, đường 
giao thông nội bộ; 
Diện tích đất sử 
dụng 14ha. 

I n v e s t m e n t  i n  
commerical center, 
internal road; Land 
use area is 14 ha.
The land use area is 
14 ha.

Km 23, QL 2, thị 
trấn Vị Xuyên
Km 23, NH 2, Vi 
Xuyen town

Đ ấ t  n ô n g  
nghiệp
A g r i c u l t u r a l  
land

Phù hợp với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây 
dựng thị trấn Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2010-
2030 tại Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 
16/10/2012 của UBND tỉnh Hà Giang
In accordance with the general planning adjustment 
project of Vi Xuyen town, Ha Giang province, for 2010-
2030 period in Decision No. 2140/ QD-UBND dated 
October 16, 2012 of the People's Committee of Ha Giang 
province

Vốn đầu tư trong 
nước, vốn đầu tư 
nước ngoài (FDI)/ 
D o m e s t i c  
investment capital, 
foreign investment 
capital (FDI)

100

50

200

Dự án xây dựng 
Chợ trung tâm 
huyện Quản Bạ
The project of 
b u i l d i n g  t h e  
central market 
o f  Q u a n  B a  
district

Đầu tư hạ tầng khu 
chợ và các công 
trình phụ trợ; Diện 
tích đất sử dụng 
1,18 ha
Investment in market 
infrastructure and 
auxiliary works; Land 
use area is 1.18 ha

T T Tam Sơn 
huyện Quản Bạ
Tam Son Town, 
Quan Ba district

Đã có mặt bằng  
(Chợ TT Thị trấn 
Tam Sơn và mở 
r ộ n g  t h ê m  
4.500m2)
A l re a d y  h a ve  
premise ( Tam 
Son Town market 
and expanded 
a n o t h e r  
4,500m2)

Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện 
Quản Bạ được phê duyệt tại QĐ số: 124/QĐ-UBND ngày 
17/01/2019. Quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 
28/11/2017 của UBND tỉnh Hà Giang về việc điều chỉnh 
quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã hội huyện 
Quản Bạ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 
Quyết định số 1386/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án 
điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tam Sơn - 
Trung tâm du lịch vui chơi giải trí thuộc Công viên địa 
chât toàn cầu Cao nguyên đá Đồng văn tỉnh Hà Giang, 
đến năm 2030; 
In accordance with the land use planning by 2020 of 
Quan Ba district approved in Decision No. 124/ QD-
UBND dated January 17, 2019. Decision No. 2529/ QD-
UBND dated November 28, 2017 of the People's 
Committee of Ha Giang province on adjustment of the  
socio-economic development general planning of Quan 
Ba district by 2020, with a vision to 2030; Decision No. 
1386/ QD-UBND on approving the project of adjusting 
construction general planning of Tam Son town - the 
tourism and recreation center of Dong Van Karst Plateau 
Global Geopark, Ha Giang province, by 2030;

Vốn đầu tư trong 
nước, vốn đầu tư 
nước ngoài (FDI)/ 
D o m e s t i c  
investment capital, 
foreign investment 
capital (FDI)

07

08

09

K h u  n g h ỉ  
dưỡng và Làng 
văn hóa dân tộc 
M ô n g ,  t h ô n  
Ngán Chải, xã 
Lao và Chải
Resort area and 
M o n g  E t h n i c  
Group Cultural 
Village, Ngan 
Chai village, Lao 
a n d  C h a i  
commune

Đầu tư hạ tầng, 
khu nghỉ dưỡng 
và các công trình 
dịch vụ trong khu 
du lịch; Diện tích 
đất sử dụng 10 ha
I n v e s t i n g  i n  
infrastructure,  
resorts and service 
w o r k s  i n  t h e  
tourist area; Land 
use area is 10 ha

T h ô n  N g á n  
Chải, xã Lao và 
C h ả i ,  h u y ệ n  
Yên Minh
N g a n  C h a i  
village, Lao and 
C h a i  
communes, Yen 
Minh district

Đất rừng sản xuất
Production forest 
land

Phù hợp Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án 
tại Quyết định số 2601/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 
của UBND huyện Yên Minh
In accordance with the detailed construction planning, 
scale of 1/500 project in Decision No. 2601/ QD-UBND 
dated July 29, 2020 of the People's Committee of Yen 
Minh district

Vốn đầu tư trong 
nước, vốn đầu tư 
nước ngoài (FDI)/ 
D o m e s t i c  
investment capital, 
foreign investment 
capital (FDI)

Nhà máy chế 
biến gỗ ván 
cao cấp
High-class 
plank 
processing  
factory

Công suất 100.000 
m3/năm các sản 
phẩm gỗ cao cấp, 
ván nhân tạo đạt 
t iêu chuẩn xuất 
khẩu
Capacity of 100,000 
m3/ year of high 
quality for high-class 
products of wood, 
artificial plank that 
meet export standards

C ụ m  c ô n g  
nghiệp xã Tân 
B ắ c ,  h u y ệ n  
Quang Bình
T a n  B a c  
c o m m u n e  
i n d u s t r i a l  
cluster, Quang 
Binh district

Đất Công 
nghiệp
Industrial Land

Phù hợp Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm 
Công nghiệp Tân Bắc
In accordance with the detailed construction planning 
of 1/500 scale of Tan Bac industrial cluster

Vốn đầu tư trong 
nước, vốn đầu tư 
nước ngoài (FDI)/ 
Domestic 
investment capital, 
foreign investment 
capital (FDI)

LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGHIỆP  / AGRICULTURE - FORESTRY SECTOR
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STT 

NO.
TÊN DỰ ÁN

PROJECT NAME
QUY MÔ

SCALE
ĐỊA ĐIỂM
LOCATION

HIỆN TRẠNG 
SỬ DỤNG 

ĐẤT

LAND USE 
STATUS

THÔNG TIN VỀ QUY HOẠCH

PLANNING INFORMATION

NGUỒN VỐN 
ĐẦU TƯ

INVESTMENT 
CAPITAL

 DỰ KIẾN 
TỔNG VỐN
(TỶ ĐỒNG)

EXPECTED 
TOTAL CAPITAL  

Nhà máy chế 
biến thức ăn 
chăn nuôi
A n i m a l  f e e d  
p r o c e s s i n g  
factory 

Đầu tư nhà máy 
có công suất  
thiết kế 50 tấn 
n g u y ê n  
liệu/ngày. Diện 
tích sử dụng 5 ha
Investment in a 
factor y with a 
design capacity of 
50 tons of raw 
materials/ day. 
Land use area is 5 
ha

C ụ m  c ô n g  
nghiệp xã Tân 
B ắ c ,  h u y ệ n  
Quang Bình
T a n  B a c  
c o m m u n e  
i n d u s t r i a l  
cluster, Quang 
Binh district

Đất Công nghiệp
Industrial Land

Phù hợp Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm 
Công nghiệp Tân Bắc
In accordance with the detailed construction planning 
of 1/500 scale of Tan Bac industrial cluster

Vốn đầu tư trong 
nước, vốn đầu tư 
nước ngoài (FDI)/ 
D o m e s t i c  
investment capital, 
foreign investment 
capital (FDI)

              50 

22000

        2,000 

Dự án đường 
giao thông kết 
nối Hà Giang 
với Cao tốc Hà 
Nội -  Lào Cai
Project of traffic 
road connecting 
Ha Giang with 
Hanoi - Lao Cai 
Expressway

Xây dựng tuyến 
đường kết nối 
tỉnh Hà Giang 
với được cao tốc 
Hà Nội - Lào Cai 
đi qua địa phận 
hai tỉnh Yên Bái 
và hà Giang;  
C h i ề u  d à i  
khoảng 83 Km
Construction of a 
road connecting 
H a  G i a n g  
p rov i n ce  w i t h  
Hanoi - Lao Cai 
e x p r e s s w a y  
passing through 
Yen Bai and Ha 
Giang provinces; 
Its length is about 
83 Km

Tỉnh Hà Giang 
và tỉnh Yên Bái
Ha Giang and 
Y e n  B a i  
provinces

Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 
phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam đến 
năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Văn bản số 
13059/BGTVT-KTĐT ngày 16/11/2018 về việc điều 
chỉnh quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc 
Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Decision No. 326/ QD-TTg dated March 1, 2016 of the 
Prime Minister on approving the adjustment of the 
development planning of  of Vietnam expressway 
network by 2020 with an orientation to 2030; 
Document No. 13059/ BGTVT-KTĐT dated November 
16, 2018 on the adjustment of development planning of 
Vietnam expressway network by 2020, with an 
orientation to 2030

Vốn đầu tư trong 
nước, vốn đầu tư 
nước ngoài (FDI)/ 
D o m e s t i c  
investment capital, 
foreign investment 
capital (FDI)

STT 

NO.

TÊN DỰ ÁN

PROJECT NAME
QUY MÔ

SCALE
ĐỊA ĐIỂM
LOCATION

HIỆN TRẠNG 
SỬ DỤNG 

ĐẤT
LAND USE 

STATUS

THÔNG TIN VỀ QUY HOẠCH

PLANNING INFORMATION

NGUỒN VỐN 
ĐẦU TƯ

INVESTMENT 
CAPITAL

 DỰ KIẾN 
TỔNG VỐN
(TỶ ĐỒNG)

EXPECTED 
TOTAL CAPITAL  

Khu đô thị  
m ớ i  H à  
Phương
H a  P h u o n g  
n e w  u r b a n  
area

Diện tích thực 
hiện 26,5 ha
Implementation 
area of 26.5 ha

Xã Phương 
Đ ộ ,  t h à n h  
phố Hà Giang 
P h u o n g  D o  
commune, Ha 
Giang city

Công viên nước 
Hà Phương cũ
Old Ha Phuong 
water park

Vị trí được định hướng là đất công cộng đô thị và đất ở, đất cây 
xanh công viên thể dục thể thao theo đồ án Quy hoạch chung 
đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035 (đã được Bộ Xây 
dựng thẩm định, hiện đang trình Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt)
The land area location is oriented to be urban public land and 
residential land, green, park, sports land under Ha Giang Urban 
General Planning project, Ha Giang province until 2035 (appraised 
by the Ministry of Construction and being submitted to the Prime 
Minister for approval).

Vốn đầu tư trong 
nước, vốn đầu tư 
nước ngoài (FDI)/ 
D o m e s t i c  
investment capital, 
foreign investment 
capital (FDI)

1000

500

300

Khu đô thị 
m ớ i  S u ố i  
Tiên
Suoi Tien new 
urban area

Khu đô thị mới kết 
hợp thương mại 
dịch vụ; Diện tích 
đất sử dụng 17 ha 
New urban area 
combined with trade 
and services; Land 
use area is 17 ha 

Tổ 5, phường 
Quang Trung, 
thành phố Hà 
Giang
Residential area 
5, Quang Trung 
ward, Ha Giang 
city

Đất dân cư, đất 
rừng sản xuất
Residential land, 
production forest 
land

Vị trí khu đất được định hướng là đất ở theo đồ án Quy hoạch 
chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035 (đã được 
Bộ Xây dựng thẩm định, hiện đang trình Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt) 
The land area location is oriented to be residential land under Ha 
Giang Urban General Planning project, Ha Giang province until 
2035 (appraised by the Ministry of Construction and being 
submitted to the Prime Minister for approval).

Vốn đầu tư trong 
nước, vốn đầu tư 
nước ngoài (FDI)/ 
D o m e s t i c  
investment capital, 
foreign investment 
capital (FDI)

LĨNH VỰC HẠ TẦNG GIAO THÔNG - ĐÔ THỊ 
TRANSPORT - URBAN INFRASTRUCTURE SECTOR

Khu đô thị nghỉ 
dưỡng và Dịch 
vụ Thể dục thể 
thao Phương 
Độ
P h u o n g  D o  
R e s o r t  u r b a n  
a n d  s p o r t  
service area

Khu đô thị mới kết 
hợp thương mại 
dịch vụ thể dục 
thể thao; Diện tích 
đất sử dụng/
 New urban area 
combined with 
trade and sports 
ser vices;   The 
land use area is 
320 ha 

Xã Phương Độ, 
thành phố Hà 
Giang
P h u o n g  D o  
Commune, Ha 
Giang City

Đất rừng sản xuất
Production forest 
land

Vị trí khu đất được định hướng là đất công cộng đô thị 
và đất ở, đất cây xanh cảnh quan theo đồ án Quy 
hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 
2035 (đã được Bộ Xây dựng thẩm định, hiện đang 
trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt)
The land area location is oriented to be urban public 
land and green and landscape land under Ha Giang 
Urban General Planning project, Ha Giang province 
until 2035 (appraised by the Ministry of Construction 
and being submitted to the Prime Minister for 
approval).

Vốn đầu tư trong 
nước, vốn đầu tư 
nước ngoài (FDI)/ 
D o m e s t i c  
investment capital, 
foreign investment 
capital (FDI)

Khu nhà ở xã 
hội và dịch 
vụ thương 
mại Ngọc Hà
N g o c  H a  
social house, 
t r a d e  a n d  
services area

Xây dựng hạ tầng 
và các công trình 
phụ trợ; Diện tích 
đất sử dụng/ 
The land use area is 
6 ha Construction of 
infrastructure and 
auxiliary works; 
Land use area is 6 ha

Tổ 8, phường 
Ngọc Hà, thành 
phố Hà Giang
Residential area 
8 ,  N g o c  H a  
ward, Ha Giang 
city

Đ ấ t  c ô n g  
nghiệp
Industrial land

Vị trí khu đất được định hướng là đất ở theo đồ án Quy 
hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035 
(đã được Bộ Xây dựng thẩm định, hiện đang trình Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt) 
The land area location is oriented to be residential land under 
Ha Giang Urban General Planning project, Ha Giang province 
until 2035 (appraised by the Ministry of Construction and 
being submitted to the Prime Minister for approval).

Vốn đầu tư trong 
nước, vốn đầu tư 
nước ngoài (FDI)/ 
D o m e s t i c  
investment capital, 
foreign investment 
capital (FDI)

Khu đô thị 
hỗn hợp phía 
Đông - Nam 
thị trấn Đồng 
Văn
E a s t e r n  -  
S o u t h e r n   
mixed urban 
area of Dong 
Van town

Khu đô thị mới kết 
hợp thương mại 
dịch vụ và khu 
dân cư; Diện tích 
sử dụng 24,7 ha
New urban area 
co m b i n e d  w i t h  
trade,  service and 
residential area; 
Land use area is 
24.7 ha

Thị trấn 
Đồng Văn
D o n g  V a n  
town

Đ ấ t  n ô n g  
nghiệp, đất ở đô 
thị, đất trồng cây 
hàng năm, đất 
giao thông
Agricultural land, 
urban residential 
land, annual crop 
land, traffic land

- Phù hợp với Chương trình phát triển đô thị, thị trấn Đồng Văn, 
huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang được phê duyệt tại Quyết định số 
355/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND tỉnh;
- In accordance with the Urban  Development Program, Dong Van 
town, Dong Van district, Ha Giang province approved in Decision No. 
355/ QD-UBND dated March 6, 2019 of the Provincial People's 
Committee;
- Dự án đã được triển khai lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 
cấp huyện năm 2020 (bổ sung) theo Văn bản số 393/TNMT-ĐĐQH 
ngày 01/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
- The project has been implemented to prepare the  land use planning 
adjustment  by 2020 (supplemented) under Document No. 393/ 
TNMT-ĐĐQH dated April 1, 2020 of the Department of Natural 
Resources and Environment.
- Phù hợp với Đô án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Đồng Văn - 
Trung tâm du lịch văn hóa lịch sử thuộc Công viên Địa chất toàn cầu 
Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang tại Quyết định số 1460/QĐ-
UBND ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh Hà Giang
- In accordance with the General Planning adjustment Project of 
Dong Van Town - Historical Cultural and Tourist Center under Dong 
Van Karst Plateau Global Geopark, Ha Giang Province in Decision No. 
1460/ QD-UBND dated August 21, 2020 of the People's Committee of 
Ha Giang province

Vốn đầu tư trong 
nước, vốn đầu tư 
nước ngoài (FDI)/ 
D o m e s t i c  
investment capital, 
foreign investment 
capital (FDI)
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STT 

NO.
TÊN DỰ ÁN

PROJECT NAME
QUY MÔ

SCALE
ĐỊA ĐIỂM
LOCATION

HIỆN TRẠNG 
SỬ DỤNG 

ĐẤT

LAND USE 
STATUS

THÔNG TIN VỀ QUY HOẠCH

PLANNING INFORMATION

NGUỒN VỐN 
ĐẦU TƯ

INVESTMENT 
CAPITAL

 DỰ KIẾN 
TỔNG VỐN
(TỶ ĐỒNG)

EXPECTED 
TOTAL CAPITAL  

Khu đô thị hỗn 
hợp phía Nam 
thị trấn Đồng 
Văn
Mixed urban 
area south of 
Dong Van town

Khu đô thị mới 
kết hợp thương 
mại dịch vụ và 
khu dân cư; Diện 
t í c h  đ ấ t  s ử  
dụng/ The land 
use area is 12 ha
New urban area 
combined with 
t ra d e,  s e r v i ce  
and residential 
area; Land area 
to use is 12 ha

Thị trấn Đồng 
Văn
Dong Van town

Đất nông nghiệp, 
đất ở đô thị, đất 
trồng cây hàng 
năm, đất giao 
thông
Agricultural land, 
urban residential 
land, annual crop 
land, traffic land

- Phù hợp với Chương trình phát triển đô thị, thị trấn Đồng Văn, 
huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang được phê duyệt tại Quyết định 
số 355/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND tỉnh;
- In accordance with the Urban  Development Program, Dong 
Van town, Dong Van district, Ha Giang province approved in 
Decision No. 355/ QD-UBND dated March 6, 2019 of the Provincial 
People's Committee;
- Dự án đã được triển khai lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 
cấp huyện năm 2020 (bổ sung) theo Văn bản số 393/TNMT-
ĐĐQH ngày 01/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
- The project has been implemented to prepare the  land use 
planning adjustment  by 2020 (supplemented) under Document 
No. 393/ TNMT-ĐĐQH dated April 1, 2020 of the Department of 
Natural Resources and Environment.
- Phù hợp với Đô án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Đồng 
Văn - Trung tâm du lịch văn hóa lịch sử thuộc Công viên Địa chất 
toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang tại Quyết 
định số 1460/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh Hà 
Giang
- In accordance with the General Planning adjustment Project of 
Dong Van Town - Historical Cultural and Tourist Center under 
Dong Van Karst Plateau Global Geopark, Ha Giang Province in 
Decision No. 1460/ QD-UBND dated August 21, 2020 of the 
People's Committee of Ha Giang province

Vốn đầu tư trong 
nước, vốn đầu tư 
n ư ớ c  n g o à i  
(FDI)/ 
D o m e s t i c  
i n v e s t m e n t  
capital, foreign 
i n v e s t m e n t  
capital (FDI)

500

450

Khu đô thị hỗn 
hợp phía Đông 
thị trấn Đồng 
Văn
The mixed 
urban area in 
the East of 
Dong Van town

Khu đô thị mới 
kết hợp thương 
mại dịch vụ và 
khu dân cư; Diện 
t í c h  đ ấ t  s ử  
dụng/ The land 
use area is 9,2 ha
New urban area 
combined with 
t ra d e,  s e r v i ce  
and residential 
area; The land 
use area is 9.2 ha

Thị trấn Đồng 
Văn
Dong Van town

Đ ấ t  n ô n g  
nghiệp, đất ở đô 
thị, đất trồng cây 
hàng năm, đất 
giao thông, đất 
sông ngòi
Agricultural land, 
urban residential 
land, annual crop 
land, traffic land, 
river land

- Phù hợp với Chương trình phát triển đô thị, thị trấn Đồng 
Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang được phê duyệt tại 
Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND 
tỉnh;
- In accordance with the Urban  Development Program, Dong 
Van town, Dong Van district, Ha Giang province approved in 
Decision No. 355/ QD-UBND dated March 6, 2019 of the 
Provincial People's Committee;
- Dự án đã được triển khai lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất cấp huyện năm 2020 (bổ sung) theo Văn bản số 
393/TNMT-ĐĐQH ngày 01/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi 
trường.
- The project has been implemented to prepare the  land use 
planning adjustment  by 2020 (supplemented) under 
Document No. 393/ TNMT-ĐĐQH dated April 1, 2020 of the 
Department of Natural Resources and Environment.
- Phù hợp với Đô án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn 
Đồng Văn - Trung tâm du lịch văn hóa lịch sử thuộc Công 
viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà 
Giang tại Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 
của UBND tỉnh Hà Giang
- In accordance with the General Planning adjustment Project 
of Dong Van Town - Historical Cultural and Tourist Center 
under Dong Van Karst Plateau Global Geopark, Ha Giang 
Province in Decision No. 1460/ QD-UBND dated August 21, 
2020 of the People's Committee of Ha Giang province

Vốn đầu tư trong 
nước, vốn đầu tư 
n ư ớ c  n g o à i  
(FDI)/ Domestic 
i n v e s t m e n t  
capital, foreign 
i n v e s t m e n t  
capital (FDI)

STT 

NO.
TÊN DỰ ÁN

PROJECT NAME
QUY MÔ

SCALE
ĐỊA ĐIỂM
LOCATION

HIỆN TRẠNG 
SỬ DỤNG 

ĐẤT

LAND USE 
STATUS

THÔNG TIN VỀ QUY HOẠCH

PLANNING INFORMATION

NGUỒN VỐN 
ĐẦU TƯ

INVESTMENT 
CAPITAL

 DỰ KIẾN 
TỔNG VỐN
(TỶ ĐỒNG)

EXPECTED 
TOTAL CAPITAL  

Khu Trung tâm 
thương mại ,  
dịch vụ, công 
viên mới
T r a d e  a n d  
service center, 
new park area

Khu đô thị mới 
kết hợp thương 
mại dịch vụ và 
khu dân cư; Diện 
tích đất sử dụng
New urban area 
combined with 
t ra d e,  s e r v i ce  
and residential 
area; The land 
use area is 6.9 ha

Thị trấn Đồng 
Văn
Dong Van town

Đất Nông nghiệp
Agricultural Land

- Phù hợp với Chương trình phát triển đô thị, thị trấn Đồng 
Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang được phê duyệt tại 
Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND 
tỉnh;
- In accordance with the Urban  Development Program, Dong 
Van town, Dong Van district, Ha Giang province approved in 
Decision No. 355/ QD-UBND dated March 6, 2019 of the 
Provincial People's Committee;
- Dự án đã được triển khai lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất cấp huyện năm 2020 (bổ sung) theo Văn bản số 
393/TNMT-ĐĐQH ngày 01/4/2020 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường.
- The project has been implemented to prepare the  land use 
planning adjustment  by 2020 (supplemented) under 
Document No. 393/ TNMT-ĐĐQH dated April 1, 2020 of the 
Department of Natural Resources and Environment.
- Phù hợp với Đô án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn 
Đồng Văn - Trung tâm du lịch văn hóa lịch sử thuộc Công viên 
Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 
tại Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của UBND 
tỉnh Hà Giang
- In accordance with the General Planning adjustment Project 
of Dong Van Town - Historical Cultural and Tourist Center 
under Dong Van Karst Plateau Global Geopark, Ha Giang 
Province in Decision No. 1460/ QD-UBND dated August 21, 
2020 of the People's Committee of Ha Giang province

Vốn đầu tư trong 
nước, vốn đầu tư 
nước ngoài (FDI)/ 
D o m e s t i c  
i n v e s t m e n t  
capital,  foreign 
investment capital 
(FDI) 400

250

300

Khu đô thị An 
Bình, thị trấn 
Việt Quang
An Binh urban 
a r e a ,  V i e t  
Quang town

Khu đô thị mới 
kết hợp thương 
mại dịch vụ; Diện 
tích đất sử dụng
New urban area 
combined with 
t r a d e  a n d  
service; The land 
use area is 15ha

Xã Việt Vinh, 
h u y ệ n  B ắ c  
Quang
V i e t  V i n h  
commune, Bac 
Quang district

Đất giao thông, 
đất trụ sở thôn và 
đất ở đô thị
T r a f f i c  l a n d ,  
village head office 
land and urban 
residential land

- Phù hợp với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây 
dựng trung tâm huyện lỵ Bắc Quang giai đoạn 2010-
2020 tại Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 02/4/2019 
của UBND tỉnh Hà Giang.
- In accordance with the construction general planning 
adjustment project of the center of Bac Quang district town 
for the 2010-2020 period  in Decision No. 913/ QD-UBND 
dated April 2, 2019 of the People's Committee of Ha Giang 
province

Vốn đầu tư trong 
nước, vốn đầu tư 
nước ngoài (FDI)/ 
D o m e s t i c  
investment capital, 
foreign investment 
capital (FDI)

Khu đô thị hỗn 
hợp thị trấn Yên 
Bình
Yen Binh town 
m i x e d  u r b a n  
area

Khu đô thị mới 
kết hợp thương 
mại dịch vụ và 
khu dân cư; Diện 
tích đất sử dụng 
11,22 ha
New urban area 
combined with 
t ra d e,  s e r v i ce  
and residential 
area; The land 
use area is 11.22 
ha

Thị trấn Yên 
B ì n h ,  h u y ệ n  
Quang Bình
Yen Binh town, 
Q u a n g  B i n h  
district

Đất ở, đất trồng 
cây hàng năm, 
đất trồng cây lâu 
năm, đất sông 
suối, đất rừng sản 
xuất 
Residential land, 
land for annual 
crops, land for 
perennial crops, 
r i v e r  l a n d ,  
production forest 
land

- Phù hợp với Đồ án điều chỉnh quy  hoạch chung xây 
dựng trung tâm huyện lị Quang Bình giai đoạn 2008 - 
2025 tại Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 26/03/2010 
của UBND tỉnh Hà Giang;
- In accordance with the construction general planning 
adjustment project of the center of Quang Binh district 
town for 2008 - 2025 period in Decision No. 837/ QD-UBND 
dated March 26, 2010 of the People's Committee of Ha 
Giang province;
- Khu vực phát triển đô thị, thị trấn Yên Bình đã được 
UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2218/QĐ-UBND 
ngày 22/10/2018
- Urban development area in Yen Binh  town has been 
approved by the Provincial People's Committee in Decision 
No. 2218/ QD-UBND dated October 22, 2018 

Vốn đầu tư trong 
nước, vốn đầu tư 
nước ngoài (FDI)/ 
D o m e s t i c  
investment capital, 
foreign investment 
capital (FDI)
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STT 

NO.
TÊN DỰ ÁN

PROJECT NAME
QUY MÔ

SCALE
ĐỊA ĐIỂM
LOCATION

HIỆN TRẠNG 
SỬ DỤNG 

ĐẤT

LAND USE 
STATUS

THÔNG TIN VỀ QUY HOẠCH

PLANNING INFORMATION

NGUỒN VỐN 
ĐẦU TƯ

INVESTMENT 
CAPITAL

 DỰ KIẾN 
TỔNG VỐN
(TỶ ĐỒNG)

EXPECTED 
TOTAL CAPITAL  

Khu đô thị mới 
phía Tây thị trấn 
Yên Bình
New urban area 
in the West of 
Yen Binh town

Khu đô thị mới 
kết hợp thương 
mại dịch vụ và 
khu dân cư; Diện 
tích đất sử dụng 
5,53 ha
New urban area 
combined with 
t ra d e,  s e r v i ce  
and residential 
area; land use 
area is 5.53 ha

Thị trấn Yên 
B ì n h ,  h u y ệ n  
Quang Bình
Yen Binh town, 
Q u a n g  B i n h  
district

Đất ở, đất trồng cây 
h à n g  n ă m  đ ấ t  
trồng cây lâu năm, 
đất giao thông, đất 
sông suối.
Residential land, 
l a n d  f o r  a n n u a l  
c r o p s ,  l a n d  f o r  
p e re n n i a l  c ro p s,  
river land

- Phù hợp với Đồ án điều chỉnh quy  hoạch chung xây 
dựng trung tâm huyện lị Quang Bình giai đoạn 2008 - 
2025 tại Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 
26/03/2010 của UBND tỉnh Hà Giang;
- In accordance with the construction general planning 
adjustment project of the center of Quang Binh district 
town for 2008 - 2025 period in Decision No. 837/ QD-
UBND dated March 26, 2010 of the People's Committee 
of Ha Giang province;
- Khu vực phát triển đô thị, thị trấn Yên Bình đã được 
UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2218/QĐ-
UBND ngày 22/10/2018
- Urban development area in Yen Binh  town has been 
approved by the Provincial People's Committee in 
Decision No. 2218/ QD-UBND dated October 22, 2018 

Vốn đầu tư trong 
nước, vốn đầu tư 
nước ngoài (FDI)/ 
D o m e s t i c  
investment capital, 
foreign investment 
capital (FDI)

250

100

150

Khu đô thị phía 
Đông Bắc thị 
trấn Yên Bình
Urban area in 
the Northeast of 
Yen Binh town

Khu đô thị mới 
kết hợp thương 
mại dịch vụ và 
khu dân cư; Diện 
tích đất sử dụng 
1,76 ha 
New urban area 
combined with 
t ra d e,  s e r v i ce  
and residential 
area; land use 
area is 1.76 ha

Thị trấn Yên 
B ì n h ,  h u y ệ n  
Quang Bình
Yen Binh town, 
Q u a n g  B i n h  
district

Đất ở, đất trồng cây 
h à n g  n ă m ,  đ ấ t  
trồng cây lâu năm, 
đất rừng sản xuất, 
đất giao thông
Residential land, 
l a n d  f o r  a n n u a l  
c r o p s ,  l a n d  f o r  
p e re n n i a l  c ro p s,  
production forest 
land, traffic land

- Phù hợp với Đồ án điều chỉnh quy  hoạch chung xây 
dựng trung tâm huyện lị Quang Bình giai đoạn 2008 - 
2025 tại Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 
26/03/2010 của UBND tỉnh Hà Giang;
- In accordance with the construction general planning 
adjustment project of the center of Quang Binh district 
town for 2008 - 2025 period in Decision No. 837/ QD-
UBND dated March 26, 2010 of the People's Committee 
of Ha Giang province;
- Khu vực phát triển đô thị, thị trấn Yên Bình đã được 
UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2218/QĐ-
UBND ngày 22/10/2018
- Urban development area in Yen Binh  town has been 
approved by the Provincial People's Committee in 
Decision No. 2218/ QD-UBND dated October 22, 2018 

Vốn đầu tư trong 
nước, vốn đầu tư 
nước ngoài (FDI)/ 
D o m e s t i c  
investment capital, 
foreign investment 
capital (FDI)

STT 

NO.
TÊN DỰ ÁN

PROJECT NAME
QUY MÔ

SCALE
ĐỊA ĐIỂM
LOCATION

HIỆN TRẠNG 
SỬ DỤNG 

ĐẤT

LAND USE 
STATUS

THÔNG TIN VỀ QUY HOẠCH

PLANNING INFORMATION

NGUỒN VỐN 
ĐẦU TƯ

INVESTMENT 
CAPITAL

 DỰ KIẾN 
TỔNG VỐN
(TỶ ĐỒNG)

EXPECTED 
TOTAL CAPITAL  

Khu Đô thị 1B 
thị  t rấn Yên 
Minh
Urban Area 1B, 
Yen Minh town

Đầu tư hạ tầng 
khu dân cư;
Diện tích sử 
dụng 4,24ha
Investment in 
infrastructure of 
residential area;
Land use area is 
4.24ha

Thị trấn Yên 
Minh
Yen Minh town

Đất nông nghiệp 
Agricultural land

Phù hợp Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây 
dựng đô thị Yên Minh - Trung tâm du lịch sinh thái, đô 
thị xanh thuộc Công viên địa chất toàn cầu Cao 
nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang đến năm 2030 tại  
QĐ số 1385/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND 
tỉnh Hà Giang
In accordance with the Construction General Planning 
adjustment Project of Yen Minh Urban Area - 
Ecotourism Center and and Green Urban Area under 
Dong Van Karst Plateau Global Geopark, Ha Giang 
Province by 2030 at Decision No. 1385/ QD-UBND dated 
August 10, 2020 of People's Committee of Ha Giang 
province 

Vốn đầu tư trong 
nước, vốn đầu tư 
nước ngoài (FDI)/ 
D o m e s t i c  
i n v e s t m e n t  
capital,  foreign 
investment capital 
(FDI) 150

150

Khu đô thị mới 
tại tổ 4 thị trấn 
Tam Sơn
New urban area 
at Residential 
area 4, Tam Son 
town

Khu đô thị mới 
kết hợp thương 
mại dịch vụ và 
khu dân cư;  
Diện tích đất sử 
dụng 5 ha
New urban area 
combined with 
trade, service 
and residential 
area; land use 
area is 5 ha

Tổ 4 thị trấn 
T a m  S ơ n ,  
huyện Quản Bạ
Residential area 
4 ,  T a m  S o n  
town, Quan Ba 
district

Đất Nông Nghiệp
Agricultural Land

Phù hợp QH SDĐ đến năm 2020 huyện Quản Bạ được 
phê duyệt tại QĐ số: 124/QĐ-UBND ngày 
17/01/2019. Quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 
28/11/2017 của UBND tỉnh Hà Giang về việc điều 
chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã hội 
huyện Quản Bạ  đến năm 2020, định hướng đến năm 
2030; Quyết định số 1386/QĐ-UBND về việc phê 
duyệt đề án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng 
thị trấn Tam Sơn - Trung tâm du lịch vui chơi giải trí 
thuộc Công viên địa chât toàn cầu Cao nguyên đá 
Đồng văn tỉnh Hà Giang, đến năm 2030
In accordance with Land use planning by 2020, Quan 
Ba district approved in Decision No. 124/ QD-UBND 
dated January 17, 2019. Decision No. 2529/ QD-UBND 
dated November 28, 2017 of the People's Committee of 
Ha Giang province on the adjustment of socio-
economic development general planning of Quan Ba 
district by 2020, with a vision to 2030; Decision No. 
1386/ QD-UBND on approving the project of adjusting 
construction general planning of Tam Son town - the 
tourism and recreation center of Dong Van Karst 
Plateau Global Geopark, Ha Giang province, by 2030

Vốn đầu tư trong 
nước, vốn đầu tư 
nước ngoài (FDI)/ 
Domestic 
investment capital, 
foreign investment 
capital (FDI)

Khu Đô thị 1A 
thị  t rấn Yên 
Minh
Urban Area 1A, 
Yen Minh town

Đầu tư hạ tầng 
khu dân cư;
D i ệ n  t í c h  s ử  
dụng 4,46ha
I nves tmen t  in  
infrastructure of 
residential area;
The land use area 
is 4.46ha

Thị trấn Yên 
Minh
Yen Minh town

Đất nông nghiệp 
Agricultural land

Phù hợp Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây 
dựng đô thị Yên Minh - Trung tâm du lịch sinh thái, đô 
thị xanh thuộc Công viên địa chất toàn cầu Cao 
nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang đến năm 2030 tại  
QĐ số 1385/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND 
tỉnh Hà Giang
In accordance with the Construction General Planning 
adjustment Project of Yen Minh Urban Area - 
Ecotourism Center and and Green Urban Area under 
Dong Van Karst Plateau Global Geopark, Ha Giang 
Province by 2030 at Decision No. 1385/ QD-UBND dated 
August 10, 2020 of People's Committee of Ha Giang 
province 

Vốn đầu tư trong 
nước, vốn đầu tư 
nước ngoài (FDI)/ 
D o m e s t i c  
investment capital, 
foreign investment 
capital (FDI)

12

13

14

15

16
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Căn cứ Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc điều chỉnh mức 

giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện. Đơn giá được công bố bởi Công ty điện lực Hà Giang

Pursuant to Decision No. 648/ QD-BCT dated March 20, 2019 of the Minister of Industry and Trade on 

adjusting the average electricity retail price and regulating the electricity selling price. The unit price is 

announced by the Ha Giang Power Company

14 CHI PHÍ ĐẦU TƯ THAM KHẢO
 REFERRED INVESTMENT COST 

NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG
GIÁ BÁN

ĐIỆN
(ĐỒNG/KWH)

Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp
Wholesale price of electricity to industrial zones  

 
 

 
 

A. GIÁ ĐIỆN
A. ELECTRICITY PRICE

STT NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG
GIÁ BÁN

ĐIỆN
(ĐỒNG/KWH)

 

Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của 
trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 Kv
Wholesale price of electricity at 110 kV busbar 
of 110 kV/ 35-22-10-6 Kv transformer station

Tổng công suất đặt các MBA của trạm 
biến áp lớn hơn 100 MVA
Total installed capacity of transformers of 
substation is greater than 100 MVA

 a) Giờ bình thường
a) Normal hours

b) Giờ thấp điểm
b) Off-peak hours

c) Giờ cao điểm
c) Peak hour

Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 
50 MVA đến 100 MVA
Total installed capacity of transformers of substation 
is from 50 MVA to 100 MVA

1.480

945

2.702

1

1.1

1.1.1

1.1.2

a) Giờ bình thường

a) Normal hours

b) Giờ thấp điểm

b) Off-peak hours 

c) Giờ cao điểm

c) Peak hour

Tổng công suất đặt các MBA của 

trạm biến áp dưới 50 MVA

Total installed capacity of transformers

 of substation is below 50 MVA

a) Giờ bình thường

a) Normal hours

b) Giờ thấp điểm

b) Off-peak hours

c) Giờ cao điểm

c) Peak hour

1.1.3

1.474

917

2.689 

1.466

914

2.673

Cấp điện áp dưới 6 kV

STT NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG
GIÁ BÁN

ĐIỆN
(ĐỒNG/KWH)

 1.2

1.2.1

1.2.2

2

2.1

2.2

Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp
110/35-22-10-6 kv
Wholesale price of electricity on the medium-voltage 
side of 110/ 35-22-10-6 kv substation 

Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV
Voltage level from 22 kV to below 110 kVa) 

Giờ bình thường
a) Normal hours

b) Giờ thấp điểm
b) Off-peak hours

c) Giờ cao điểm
c) Peak hour 

Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV
Voltage level from 6 kV to below 22 kVa)

 Giờ bình thường
a) Normal hoursb) 

Giờ thấp điểm
b) Off-peak hoursc)

Giờ cao điểm
c) Peak hour 

Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất
Retail price of electricity for manufacturing industries

Cấp điện áp từ 110 kV trở lên
Voltage level from 110 kV and above

STT NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG
GIÁ BÁN

ĐIỆN
(ĐỒNG/KWH)

 

1.526

989

2.817 

1.581

1.024

2.908

 Giờ bình thường
a) Normal hours

b) Giờ thấp điểm
b) Off-peak hours

c) Giờ cao điểm
c) Peak hour 

Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV
Voltage level from 22 kV to below 110 kV

a) Giờ bình thường

a) Normal hours

b) Giờ thấp điểm

b) Off-peak hours

c) Giờ cao điểm

c) Peak hour

Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV
Voltage levels from 6 kV to below 22 kVa) 

 

2.3

a) Giờ bình thường

a) Normal hours

b) Giờ thấp điểm

b) Off-peak hours

c) Giờ cao điểm

c) Peak hour

 

2.4

a) Giờ bình thường

a) Normal hours

b) Giờ thấp điểm

b) Off-peak hours

c) Giờ cao điểm

c) Peak hour

1.536

970

2.759

 1.555

1.007

2.871 

1.611

1.044

2.964 

1.685

1.100

3.076
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Căn cứ Quyết định số 3022/2013/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh Hà Giang về việc ban 

hành mức giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Hà Giang; Quyết định 40/2018/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh Hà Giang về việc điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành 

phố Hà Giang.

Pursuant to Decision No. 3022/2013/ QD-UBND dated December 23, 2013 of the People's Committee of 

Ha Giang province on the issuance of clean water consumption rate in Ha Giang city; Decision No. 

40/2018/ QD-UBND dated December 25, 2018 of the People's Committee of Ha Giang province on 

adjusting the clean water consumption rate in Ha Giang city.

B. GIÁ NƯỚC

B. WATER PRICE

 

 

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
SUBJECT OF USE 

ĐƠN GIÁ (đồng/m3)
UNIT PRICE (VND/ m3)

Hoạt động sản xuất vật chất
Material production activity

Kinh doanh dịch vụ
Business and services

 Căn cứ Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiệu 

vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Pursuant to Decree No. 90/2019/ ND-CP dated November 15, 2019 of the Government on the 

regulation of the regional minimum salary for employees working under a labor contract

C. LƯƠNG TỐI THIỂU

C. MINIMUM SALARY

23.000

7.800

 

 

ĐỊA BÀN
LOCATION

LƯƠNG TỐI THIỂU
MINIMUM SALARY

- Thành phố Hà Giang.
- Ha Giang city.
- Các huyện: Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Vị Xuyên, 
Bắc Mê, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Quang, Quang Bình.
- Districts: Dong Van, Meo Vac, Yen Minh, Quan Ba, Vi Xuyen, 
Bac Me, Hoang Su Phi, Xin Man, Bac Quang, Quang Binh.

Vùng IV: 
3.070.000 đồng/tháng

Region IV:
VND 3,070,000/ month

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ GIANG
MAP OF HA GIANG PROVINCE 15


