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THÔNG TIN KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ BÀI 

PHU BAI INDUSTRIAL ZONE INFORMATION 

1. Khái quát về khu công nghiệp (General) 

Tên khu công nghiệp: KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ BÀI 

Name of industrial zone (IZ): PHU BAI INDUSTRIAL ZONE 

Địa điểm (Tỉnh, thành phố, quận/huyện): thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Location of IZ (Province, city and district): Huong Thuy town, Thua Thien Hue province. 

Thời gian hoạt động của KCN:  

 KCN Phú Bài giai đoạn I,II: đến năm 2049. 

 KCN Phú Bài giai đoạn IV, đợt 1: đến ngày 18/12/2069. 

Period of operation:  

 Phases I,II: to 2049. 

 Phase IV Stage 1: to December 18th, 2069. 

Thời điểm thành lập: 

 Khu công nghiệp Phú Bài được thành lập theo Quyết định 1144/QĐ-TTg ngày 

22/12/1998 của Thủ tướng chính phủ. 

Year of establishment: 

 Phu Bai Industrial Zone was established under Decision 1144/QD-TTg dated 22/12/1998 

of the Prime Minister. 

2. Đặc điểm khu công nghiệp (Features of IZ) 

Loại hình khu công nghiệp: Đa ngành. 

Type of IZ: General industrial zone. 

Diện tích khu công nghiệp:  

 Giai đoạn I,II: 196,66 ha. 

 Giai đoạn IV đợt 1: 85,87 ha. 

Area of industrial zone: 

 Phases I,II: 196,66 hectares. 

 Phase IV Stage 1: 85.87 hectares. 

Tổng diện tích đất công nghiệp còn trống sẵn sàng cho thuê: 34,2 ha. 

Total available/vacant leasable area: 34,2 hectares. 

Tỷ lệ lấp đầy của khu công nghiệp:  

 Giai đoạn I, II: 100%. 

 Giai đoạn IV đợt 1: Đang thu hút nhà đầu tư. 

Rate of occupancy: 

 Phases I, II is 100%. 

 Phase IV stage 1 is attracting investors. 

3. Vị trí và hạ tầng giao thông vận tải khu công nghiệp (Location and geographical 

accessibitity of IZ) 

Đường quốc lộ gần nhất: Nằm dọc theo tuyến Quốc lộ 1A. 

The nearest national highway: Along the National Highway 1A. 
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Sân bay gần nhất: Cạnh sân bay Quốc tế Phú Bài. 

The nearest airport: beside Phu Bai International Airport. 

Cảng biển quốc gia gần nhất: Cách cảng biển Chân Mây 48km về phía Nam, cách cảng biển 

Thuận An 25km về phía Bắc. 

The nearest port: 48km away from Chan May seaport to the South and 25km away from 

Thuan An seaport to the North. 

4. Cơ sở hạ tầng trong khu công nghiệp (Infrastructure within IZ) 

Hệ thống giao thông nội khu: Đường trục chính, lộ giới 31m – 54m; Đường nội bộ và đường 

gom, lộ giới 19,5m. 

Internal Traffic: Main roads are 31m – 54m in width; Internal roads and frontage roads are 

19.5m in width. 

Xử lý nước thải: Nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất 6.500 𝑚3/ngày – đêm đạt theo 

quy chuẩn Việt Nam. 

Centralized wastewater treatment plant: with a capacity of 6500 𝑚3/day – night meeting 

Vienam standards 

Hệ thống cứu hỏa: Có Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp trong khu công 

nghiệp với nhiều trang thiết bị hiện đại. 

Fire prevention and fighting: There is a professional firefighting and rescue team in the 

Industrial Zone with many modern equipments. 

Hải quan: Có Chi Cục Hải Quan trong Khu công nghiệp, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi 

phí và thời gian để thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. 

Customs: There is a Customs Branch in the Industrial Zone help enterprises save time and 

costs in customs clearance of import and export goods. 

Hệ thống thông tin liên lạc: Đã được đầu tư hoàn thiện, bao gồm các nhà mạng VNPT, 

Viettel, Mobifone.  

Telecommunication system: fully invested, including network operators VNPT, Viettel, 

Mobifone. 

Hệ thống cấp điện: Có 02 Trạm biến áp 110/22KV-25 MVA và hệ thống đường dây trung 

thế. 

Electricity supply system: There are 02 110/22KV-25 MVA transformer stations and medium 

voltage power line system. 

Hệ thống cấp nước sạch: Đảm bảo lưu lượng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các 

doanh nghiệp. 

Water supply system: Ensuring water flow for production and business activities of 

enterprises. 

Xử lý rác thải: Có đội thu gom và xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường. 

Solid waste treatment plant: There is a team to collect and treat waste to ensure 

environmental sanitation. 

Xe cuốn ép rác, xe quét đường: tạo môi trường “xanh – sạch – đẹp”. 

Garbage compactors and street sweepers: creating a "green - clean - beautiful" 

environment. 
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5. Chi phí đầu tư (Investment Cost) 

Chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.  

 Đơn giá: 34 - 38 USD/m2 (chưa bao gồm VAT). 

 Phương thức thanh toán: trả một lần trong suốt thời gian thuê. 

 Thời hạn thuê đất: đến 18/12/2069. 

Construction of industrial zone technical infrastructure investment cost.  

 Price: 34 - 38 USD/m2 (Excluding VAT). 

 Payment method: pay once during the rental period. 

 Land lease term: until December 18th, 2069. 

Tiền thuê đất thô. 

 Tiền thuê đất thô là tiền thuê đất Nhà nước Việt Nam thu tại khu công nghiệp Phú Bài, 

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp sẽ thu của Nhà đầu 

tư và nộp lại cho ngân sách Nhà nước theo quy định. 

 Đơn giá: 

 Năm 2021: 924 VNĐ/m2/năm (chưa bao gồm VAT).  

 Từ năm 2022 trở đi: Á p dụng theo giá thuê đất của Nhà nước thu tại Khu công nghiệp 

Phú Bài + 10% (dùng để trả chi phí thực hiện hồ sơ, thủ tục liên quan). 

 Phương thức thanh toán: hàng năm. 

Raw land rental. 

 Land rental cost is the land rents collected by the State of Vietnam in Phu Bai Industrial 

Zone. The Industrial Zone Infracstructure Investment and Development Limited 

Company collects from the investor and remits it to the State Budget according to 

regulations. 

 Unit price : 

 Year 2021: 924 VND/m2/year (Excluding VAT). 

 From 2022 onwards: apply the land rents of the State in Phu Bai Industrial Zone + 

10% (used to pay the cost of carrying out related documents and procedures). 

 Payment method: annual. 

Phí sử dụng dịch vụ hạ tầng khu công nghiệp. 

 Đơn giá: 0,35 USD/m2/năm (chưa bao gồm VAT).  

 Chi phí sử dụng dịch vụ hạ tầng khu công nghiệp được điều chỉnh 03 năm một lần, mỗi 

lần điều chỉnh tăng 15% so với giá áp dụng liền kề trước đó. 

 Phương thức thanh toán: hàng năm. 

Fees for using industrial zone infrastructure services . 

 Unit price: 0,35 USD/m2/year (excluding VAT). 

 The price for using industrial zone infrastructure services will be adjusted once every 3 

years, each time increasing by 15% compared to the previously applied price. 

 Payment method: annual. 

Giá điện sản xuất, cấp điện áp dưới 6 kV 

 Á p dụng theo giá niêm yết của Tập đoàn điện lực Việt Nam, giá điện sản xuất hiện tại: 

 Giờ cao điểm: 3.076 VNĐ/KW. 
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 Giờ bình thường: 1.685 VNĐ/KW. 

 Giờ thấp điểm: 1.100 VNĐ/KW. 

(Giá trên chưa bao gồm VAT) 

Price of electricity for production, voltage level is less than 6 kV 

 Applying according to the listed price of the Electricity of Vietnam, the current electricity 

price for production: 

 Rush hour: 3.076 VND/KW. 

 Regular hours: 1.685 VND/KW. 

 Off-peak hours: 1.100 VND/KW. 

(These prices do not include VAT) 

Giá nước sạch. Được áp dụng theo giá niêm yết của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên 

Huế, giá nước sạch hiện tại: 14.335,65 VNĐ/m3 (Giá trên chưa bao gồm VAT). 

Clean water prices: Applied according to the price of Thua Thien Hue Water Supply Joint 

Stock Company, the current price of clean water: 14.335,65 VND/m3 (Excluding VAT). 

Giá xử lý nước thải  

 Mức giá xử lý nước thải đến 30/6/2022 (từ loại C sang loại B theo QCVN 

40:2011/BTNMT): 6.257 VNĐ/m3 (chưa bao gồm VAT). 

 Giá dự kiến từ 1/7/2022 trở đi (từ loại C sang loại A theo QCVN 40:2011/BTNMT): 

Khoảng 9.000 VNĐ/m3 (chưa bao gồm VAT). 

Wastewater treatment price 

 Wastewater treatment price until June 30th, 2022 (from grade C to grade B according to 

QCVN 40:2011/BTNMT): 6.257 VND/m3 (Excluding VAT). 

 Expected price from July 1th, 2022 onwards (from grade C to grade A according to 

QCVN 40:2011/BTNMT): About 9.000 VND/m3 (Excluding VAT). 

6. Thông tin nhà đầu tư (Investors Information) 

Tổng số nhà đầu tư: Đã thu hút hơn 50 nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

(Current Investors in IZ): has attracted more than 50 domestic and foreign investors. 

Một số doanh nghiệp tiêu biểu: Công Ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Huế (Mỹ), Công Ty 

TNHH Bia Carlsberg Việt Nam (Đan Mạch), Công ty TNHH MSV (Nhật Bản),... 

Major tenant & country-of-origin: Hanesbrands Viet Nam Hue Company Limited (USA), 

Carlsberg Vietnam Breweries Limited (Denmark), Tokyo Style Viet Nam Hue Co., Ltd 

(Japan),... 

Lợi thế cạnh tranh khác: Khu công nghiệp Phú Bài là KCN đầu tiên và có hạ tầng hoàn chỉnh 

nhất tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây được đánh giá là KCN thành công nhất tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế với tỷ lệ lấp đầy cao.  

Other competitiveness: This is the first industrial zone in the province, has the most complete 

infrastructure and is the most successful industrial zone of Thua Thien Hue province with a 

high occupancy rate. 

7. Ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư  (Major Industries Encouraged) 

Ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư   

 Điện và Điện tử; Công nghiệp điện tử và sản phẩm điện gia dụng. 

 Công nghệ sinh học; Thực phẩm, tiêu dùng nhanh. 
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 Kho vận; Trung tâm nghiên cứu, thí nghiệm đo lường. 

 Cơ khí chính xác, chế tạo máy. 

 Công nghiệp về bao bì; Vật liệu mới. 

 Dược phẩm; thiết bị và sản phẩm y tế. 

 Tài chính, ngân hàng; Phần mềm dữ liệu. 

 Công nghệ thông tin, Thiết bị sản xuất công nghiệp và giao thông vận tải; Gia công lắp 

ráp ô tô, xe máy. 

 Công nghiệp chế biến nông, lâm, hải sản xuất khẩu. 

 Công nghiệp may mặc xuất khẩu; Da giày (giới hạn số lượng công nhân dưới 5000 người). 

 Một số ngành công nghiệp khác sử dụng thiết bị công nghệ hiện đại. 

Focused type of industry/ investment 

 Electrical and Electronics; Electronic industry and household electrical appliances. 

 Biotechnology; Food industry, Fast moving consumer goods. 

 Logistics; Research and measurement center.  

 Exact mechanics, mechanical engineering. 

 Packaging industry; New material. 

 Phamarceutical indsutry; Medical equipment and products. 

 Finance, banking, Software engineering. 

 Information Technology; Manufacturing and assembling of automobile, motorbikes. 

 Agriculture, forestry and seafood processing industry. 

 Textile and garment industry; Leather and footwear industry. 

 Some other industries use modern technological equipment. 

8. Chi tiết liên hệ (Contact Details) 

Tên chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU 

CÔNG NGHIỆP 

Name of IZ developer: INDUSTRIAL ZONE INFRASTRUCTURE INVESTMENT AND 

DEVELOPMENT LIMITED COMPANY (IDIZ) 

Địa chỉ: Đường số 1, Khu công nghiệp Phú Bài, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

Address: Road No. 1, Phu Bai Industrial Zone, Phu Bai ward, Huong Thuy town, Thua Thien 

Hue province. 

Hotline: +84 234 3961 358 

Email: info@idiz.com.vn 

Website: www.idiz.com.vn 

Đầu mối liên hệ: Mr Lê Hòa 

Contact point: Mr Le Hoa 

Chức vụ: Phó Giám đốc 

Position: Vice Director  

Tel: +84 91 787 5253 

Email: lehoa@idiz.com.vn 

 


