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LÔØI NGOÛ

à Nam có diện tích tự nhiên gần 900km2, dân số trên 80,0 vạn người. Là
tỉnh cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà Nội, tiếp giáp với vùng kinh tế trọng
điểm Bắc Bộ. Hà Nam có hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt,
đường thuỷ hết sức thuận lợi, với lợi thế sẵn có là Quốc lộ 1A, đường
cao tốc Hà Nội - Ninh Bình, Quốc lộ 38, Quốc lộ 21 và tuyến đường sắt
Bắc - Nam,… tạo cho Hà Nam lợi thế là đầu mối giao thông kết nối với
các tỉnh Đông Bắc ra cảng biển Hải Phòng và sân bay Quốc tế Nội Bài,

cửa khẩu phía Bắc.
Hà Nam có nhiều điều kiện thuận lợi như: Nguồn nhân lực trẻ, vị trí địa lý, cơ sở hạ

tầng, quỹ đất, tài nguyên đá vôi,... Người Hà Nam có truyền thống hiếu học, cần cù,
sáng tạo, nhân văn. Hà Nam coi công nghiệp là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế -
xã hội nhanh, hiệu quả và bền vững để trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020.
Cùng với phát triển công nghiệp, tỉnh Hà Nam luôn đặt nông nghiệp, nông thôn lên vị
trí chiến lược là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, bảo
đảm an ninh, quốc phòng.

Hà Nam coi hợp tác đầu tư là nhiệm vụ hết sức quan trọng thúc đẩy phát triển kinh
tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy Tỉnh đã có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ để thu hút đầu tư
vào các ngành, lĩnh vực có lợi thế như: Công nghiệp cơ khí, chế tạo, lắp ráp, công
nghiệp phụ trợ, sản xuất linh kiện và lắp ráp thiết bị điện tử, các ngành sản xuất hàng
công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,
phát triển cơ sở hạ tầng gồm: hạ tầng các khu công nghiệp, hạ tầng thương mại, dịch
vụ, du lịch, khu Trung tâm y tế cấp vùng, Khu Đại học Nam Cao; đầu tư phát triển du
lịch sinh thái, tâm linh, sân golf; đầu tư phát triển hạ tầng ở các khu đô thị mới của tỉnh
và hệ thống các nhà hàng, khách sạn chất lượng cao, hiện đại.

Với những lợi thế về điều kiện hạ tầng, nguồn nhân lực và môi trường đầu tư thuận
lợi, tỉnh Hà Nam đã nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước,
đặc biệt là các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Để giúp quý vị hiểu thêm về điều kiện tự nhiên và con người Hà Nam cùng với chính
sách mở cửa hội nhập và cơ hội đầu tư vào tỉnh Hà Nam, chúng tôi xin trân trọng giới
thiệu cuốn sách “Hà Nam - Điểm đến ấn tượng của các nhà đầu tư”. Hy vọng cuốn
sách sẽ cung cấp những thông tin bổ ích, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư có nhu
cầu đầu tư vào tỉnh Hà Nam.

Chúc Quý vị thành công!

H



OPEN WORD

Ha Nam province has a natural area of nearly 900 square kilometers and a population of
over 800 thousand people. The province is the southern gateway of Hanoi capital and
adjacent to the northern key economic region of Vietnam. Ha Nam owns an extremely

propitious network of road traffic, railway and river traffic, and its available advantage is Highway
1A, Ha Noi – Ninh Binh Expressway, Highway 38, Highway 21 and North – South railway, etc.
All of these give Ha Nam the advantage as a transport hub linking with Northeastern provinces
to Hai Phong seaport, Noi Bai International Airport, and northern border gate. 

Ha Nam has many favourable conditions such as: young human resources, geographical
position, infrastructure, land, limestone resources, etc. Hanam people  have the tradition of
studiousness, diligence, creativity and humanity. Ha Nam considers industry a driving force for
rapid, effective and sustainable development of socio-economy to become an industrial province
by 2020. Along with industrial development, Ha Nam always puts agriculture and rural development
on a strategic position that is an important premise for socio-economic development, political
stability, security and defense. 

Ha Nam regards the investment cooperation as a very important task promoting the
socio-economic development of the province. Therefore, the province has had many preferential
and supportive policies to attract  investment in advantageous industries as well as fields such
as: mechanical industry, manufacturing, assembly, supporting industry, electronic component
manufacturing and assembly, manufacturing consumer goods industry, processing industries,
high-tech agriculture, the development of infrastructure including infrastructure of industrial
zones, commercial infrastructure, service, tourism, regional health center, Nam Cao University;
invest in the development of eco-tourism, spirituality and golf courses; invest in the development
of infrastructure in the new urban areas of the province, the network of restaurants and high
quality and modern hotels.

Having the advantages of infrastructure conditions, human resources and favorable investment
environment, Ha Nam has received the attention of domestic and foreign investors, especially
Korean investors.

To help you understand more about Ha Nam's natural conditions and people as well as the
open-door and integrative policies  and investment opportunities in Ha Nam province, we have
the honour of recommending the book “Ha Nam, destination of choice for investors”. We
hope that the book will provide useful information to meet the needs of investors who need to
invest in Ha Nam province. 

Wish you all success!





HA NAM PROVINCE - CONSTRUCTION PLANNING
AREA 2030, VISION 2050



Ha Nam, a province in the Red River delta, is a part
of the metropolitan area planning. . The North

borders Hanoi City, a specially important center of
economy, culture and education in Vietnam (it is 50
km from the center of Hanoi to the one of Ha Nam
Province); Hung Yen to the East; Nam Dinh and Ninh
Binh to the South; Hoa Binh province to the west;  it
is 1.5 hours from Noi Bai International Airport and 2
hours from Hai Phong Port by car.

Ha Nam Province has 6 administrative units including
Phu Ly City and 5 districts (Duy Tien, Ly Nhan, Binh
Luc, Thanh Liem and Kim Bang). Phu Ly, the center
city of Ha Nam, is a satellite urban of Hanoi capital.
As a traffic hub, Ha Nam has the advantage of
expanding economic cooperation and exchanges with
other localities in the whole country, especially  with
Hanoi capital and the provinces in the northern key
economic region.

Hà Nam là tỉnh trong vùng Đồng bằng sông
Hồng, thuộc quy hoạch vùng Thủ đô, phía

Bắc giáp thành phố Hà Nội - trung tâm kinh tế, văn
hóa, giáo dục đặc biệt quan trọng của Việt Nam
(từ trung tâm Hà Nội đến trung tâm tỉnh Hà Nam
là 50km); phía Đông giáp tỉnh Hưng Yên; phía
Nam giáp tỉnh Nam Định và Ninh Bình; phía Tây
giáp tỉnh Hòa Bình; cách sân bay Nội Bài 1,5 giờ
và cách cảng Hải Phòng 2,0 giờ ôtô.

Tỉnh Hà Nam có 06 đơn vị hành chính gồm
thành phố Phủ Lý và 05 huyện (Duy Tiên, Lý
Nhân, Bình Lục, Thanh Liêm, Kim Bảng), thành
phố Phủ Lý trung tâm tỉnh lỵ của Hà Nam là đô thị
vệ tinh của thủ đô Hà Nội. Với vị trí đầu mối giao
thông nên Hà Nam có lợi thế trong việc mở rộng
hợp tác, giao lưu kinh tế với các địa phương khác
trong cả nước, nhất là với thủ đô Hà Nội và các
tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

GEOGRAPHICAL POSITIONVÒ TRÍ ÑÒA LYÙ 



Trong giai đoạn 2011 - 2016,
tình hình kinh tế - xã hội của

tỉnh Hà Nam đã có những bước
phát triển rất mạnh mẽ và đã đạt
được những kết quả quan trọng. 

Tổng sản phẩm trong tỉnh
(GRDP) tăng bình quân
13,05%/năm. GRDP bình quân
đầu người năm 2016 đạt
2.200USD. Cơ cấu kinh tế chuyển
dịch theo hướng tăng mạnh tỷ
trọng công nghiệp xây dựng, giảm
dần tỷ trọng ngành kinh tế nông
nghiệp (Năm 2016: công nghiệp
xây dựng 59,6%; dịch vụ 27,2%;
nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
13,2%).

Đến hết tháng 9 năm 2017, toàn
tỉnh có 705 dự án đầu tư còn hiệu
lực, với số vốn đăng ký là trên 6,2
tỷ USD, trong đó có 198 dự án FDI
với tổng vốn đăng ký là 2,23 tỷ
USD. Riêng trong các KCN có 278
dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng
vốn dăng ký là 2,8 tỷ USD, trong
đó có 165 dự án FDI, tổng vốn
đăng ký là 2,05 tỷ USD. 

In the period of 2011 - 2015, Ha
Nam’s socio-economic situation

developed very strongly and achieved
important results. 

Gross Regional Domestic Product
(GRDP) increased by 13.05% per
year on average. GRDP per capita
in 2016 reached $ 2,000. The economic
structure shifted towards increasing
the proportion of the building
industry and gradually decreasing
the one of the agricultural economy
(In 2016:  building industry 59.6%,
services 27.2%; agriculture, forestry
and fishery 13.2%).

By September 2017, the whole
province had 705 valid investment
projects, with the registered capital of
over $ 6.2 billion, of which there were
198 FDI projects with the total
registered capital of $ 2.23 billion.
Particularly in the industrial zones,
there were 278 valid investment projects
with the total registered capital of $ 2.8
billion of which there were 165 FDI
projects with the total registered capital
of $ 2.05 billion.

KINH TEÁ XAÕ HOÄI  SOCIO-ECONOMIC SITUATION



Tỉnh Hà Nam có hệ thống giao thông
liên vùng rất thuận lợi với mạng lưới

các tuyến đường bộ (QL1A, đường cao
tốc Hà Nội - Ninh Bình và một số tuyến
giao thông liên vùng như QL38, QL21A,
QL21B, đường nối giữa hai cao tốc Hà
Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Ninh
Bình,...), tuyến đường sắt Bắc Nam và
các tuyến đường thuỷ nội địa đã được
đầu tư nâng cấp đáp ứng yêu cầu giao
thông, vận tải, đảm bảo giao thông
thông suốt đến các tỉnh thành trong
nước và quốc tế.

Ha Nam province has a convenient
inter-regional transport system with its

network of national highways (Highway 1A,
Hanoi-Ninh Binh Expressway and some
intercity routes such as: Highway 38, Highway
21A, Highway 21B, the road linking two
expressways of Hanoi - Hai Phong and
Hanoi - Ninh Binh, etc.), the North - South
railway and inland waterways that have
been upgraded to meet the traffic and
transportation demand to make sure that
transportation will be smooth to the domestic
provinces as well as internation.

haÏ taÀnG GIaO thOânG VaÄn taÛI
TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE

CÔ SÔÛ HAÏ TAÀNG ÑOÀNG BOÄ    SYNCHRONOUS INFRASTRUCTURE



haÏ taÀnG ñIeÄn, VIeãn thOânG, 
caáp thOaùt nöôùc Vaø xöÛ lyù nöôùc thaÛI 

Hệ thống hạ tầng cấp điện, viễn
thông và cấp, thoát nước

được xây dựng đến đến chân hàng
rào doanh nghiệp, đáp ứng đầy đủ,
ổn định cho nhu cầu sản xuất của
các doanh nghiệp 24/24 giờ.

Hệ thống nước thải được xử lý
đồng bộ qua hệ thống các đường
thu gom và các trạm xử lý nước
thải tại các khu công nghiệp; có hệ
thống thu gom, xử lý chất thải rắn
đáp ứng nhu cầu theo quy định.

ELECTRICITY INFRASTRUCTURE, TELECOMMUNICATIONS,
WATER SUPPLY AND DRAINAGE AND WASTEWATER TREATMENT

The infrastructure for power supply,
telecommunication and water supply

and drainage systems are built to the
fence of the enterprise, meeting the
needs of producing of enterprises for
24/24 hours.

The sewage system is processed
synchronously through the system of
collection routes and wastewater
treatment stations in industrial zones;
there are also systems  for solid waste
collection and treatment meeting the
prescribed requirements.



+ Về giáo dục: Các loại hình trường lớp từ mầm
non, tiểu học đến trung học phổ thông, các trường
đại học, cao đẳng và dạy nghề phát triển đa dạng,
đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, chất lượng giáo
dục toàn diện ngày được nâng cao.

+ Y tế: Ngoài mạng lưới cơ sở khám chữa bệnh
từ tỉnh đến cơ sở, Chính phủ đã quy hoạch Khu
Trung tâm y tế chất lượng cao cấp vùng tại thành
phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam với quy mô 940ha và hơn
7.000 giường bệnh. Hiện đang xây dựng các bệnh
viện tuyến cuối của trung ương là Bệnh viện Việt
Đức cơ sở 2 (1000 giường), Bệnh viện Bạch Mai
cơ sở 2 (1000 giường), Bệnh viện lão khoa và
trung tâm dưỡng lão; tiếp tục thu hút đầu tư xây
dựng các bệnh viện quốc tế, các trung tâm nghiên
cứu khám chữa bệnh chuyên khoa,…

+ Hệ thống ngân hàng, bảo hiểm, các tổ chức
tài chính, tín dụng tại các địa bàn trong tỉnh đáp
ứng đầy đủ, thuận tiện nhu cầu của tất cả các
doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân, trong đó có
các ngân hàng lớn cấp quốc gia như VietinBank,
Vietcombank, BIDV, Agribank, MB, ACB, Sacom-
Bank,…

+ Hà Nam có chi cục Hải Quan các KCN thực
hiện thủ tục XNK phục vụ các doanh nghiệp.

+ Có hệ thống khách sạn, nhà hàng đạt tiêu
chuẩn 3~5 sao với khoảng trên 1.000 phòng phục
vụ nghỉ ngơi và ăn uống, giải trí. Với các thương
hiệu nổi tiếng như Tập đoàn Vingroup và Mường
Thanh,…

+ Khu du lịch Tam Chúc - khu du lịch trọng điểm
quốc gia đã đầu tư xây dựng cơ bản hạ tầng và các
công trình đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi,
giải trí, nghỉ dưỡng của khách trong nước và quốc
tế (trong đó có du lịch lòng hồ, 02 sân Golf  tiêu
chuẩn quốc tế,…)

+ Các công trình nhà ở xã hội, kí túc xá cho công
nhân tại các khu công nghiệp được chú trọng đầu
tư, giải quyết kịp thời nhu cầu của người lao động.

Hiện nay, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn (SNP)
đơn vị kinh doanh cảng biển, vận tải biển và dịch
vụ logistics lớn nhất Việt Nam đã đầu tư “Cảng
thông quan nội địa và dịch vụ công nghiệp (ICD)”
tại Khu Công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam, tạo
điều kiện giải quyết nhanh việc xuất nhập khẩu
hàng hóa cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh Hà Nam và các địa phương lân cận.

+ Education: Kinds of schools from pre-school, elementary to high
school, universities, colleges and vocational schools are diversified
to better meet the demand for learning, the quality of comprehensive
education is enhanced significantly.

+ Medicine: In addition to the network of medical facilities from the
provincial level to grassroots, the government has planned a regional
high-quality medical center in Phu Ly city, Ha Nam with the area of
940 hectares and over 700 sickbeds. Many central hospitals are
being built, namely Viet Duc 2 Hospital (1000 sickbeds), Bach Mai 2
Hospital (1000 sickbeds), Geriatric Hospital and rest–home; continues
to attract the investment for the construction of international hospitals
and specialized medical centers.

+ The banking system, insurance, financial and credit institutions
in the localities across the province fully and conveniently meet the
needs of all enterprises, organizations and individuals, including large
national banks such as:  Vietinbank, BIDV, Agribank, MB, MCB,
Sacombank, etc.

+ Ha Nam has a customs office of industrial zones carrying out
import and export procedures for enterprises.

+ There is a system of 3~5-star hotels and restaurants with over
1000 rooms for rest, eating, drinking and entertaining. With famous
brands such as Vingroup, Muong Thanh,…

+ Tam Chuc tourist site, the national key tourist area, has invested
in infrastructure construction and works to meet the needs of
sightseeing, recreating, entertaining, resting of  domestic and foreign
tourists (including lakeside tourist area, 2 international standard golf
courses lake bed tours, two international standard golf courses, etc.)

+ Social housing projects, dormitories for workers in industrial
zones are invested attentively and timely solve the needs of workers.

Currently, Saigon New Port corporation (SNP), the largest operator
of seaport trading, maritime transport and  logistics service in Vietnam,
invested in the "Inland Clearance Depot (ICD) and Industrial
Services" in Dong Van III Industrial Zone, Ha Nam Province,
facilitating quick settlement of the import and export of goods for
organizations and enterprises in Ha Nam province and neighboring
provinces.

Social infrastructure and
other utility services

haÏ taÀnG xaõ hOÄI Vaø caùc dòch VUÏ tIeÄn ích khaùc



HUMAN RESOURCENGUồN NHâN LựC

The population of Ha Nam is
over 800,000 people, with a
population density of 913 people/
km2. The working-age population
accounts for 55% of the population,
and every year about 13 – 14,5
thousand people reach working
age. The population in the
300km radius is about 2 million
and the working age population
is about 1.1 million people. The
workforce of Ha Nam is young,
educated from junior high school
and further, of whom most get
high school qualifications. The
scientific and technical force is
abundant with about 12,000
people who graduated from
colleges, universities even get
post-graduate degrees (3% of
the labor force). The percentage
of trained workers accounts for
over 50%.

In the province of Ha Nam,
there are  universities, colleges

and many vocational training
institutions with different training
fields. Especially, Nam Cao
University of the province with
an area of 754 hectares has
been approved by the Prime
Minister, some branded universities
are training and will provide the
majority of qualified workers for
enterprises (such as: Hanoi
Industrial University, Hanoi University
of Civil Engineering, Hanoi
University of Natural Resources
and Environment, Vietnam
University of Commerce , Hanoi
National University of Education,
Hanoi Industrial Technical
College, Ha Nam Vocational
College, etc.) 

In addition, Ha Nam is adjacent
to Hanoi capital, a center for
training human resources, so it
is very convenient to provide
and attract high quality human
resources for enterprises.

Dân số Hà Nam trên 80 vạn
người, với mật độ dân số là 913
người/km2, số người trong độ tuổi
lao động chiếm 55% dân số, hàng
năm có khoảng 13÷14,5 ngàn người
đến tuổi lao động. Dân số trong vùng
bán kính 30km khoảng 2 triệu người
và số người trong độ tuổi lao động
khoảng 1,1 triệu người. Lực lượng
lao động của Hà Nam trẻ, có trình độ
văn hoá từ trung học cơ sở trở lên,
trong đó: đa số là trình độ bậc trung
học phổ thông. Lực lượng khoa học
- kỹ thuật dồi dào với khoảng 12.000
người có trình độ Cao đẳng, Đại học
và trên Đại học (chiếm 3% lực lượng
lao động). Tỷ lệ lao động qua đào
tạo chiếm trên 50%.

Trên địa bàn tỉnh Hà Nam hiện có
các trường đại học, cao đẳng và
nhiều cơ sở đào tạo nghề với nhiều
lĩnh vực đào tạo khác nhau. Đặc biệt
Khu Đại học Nam Cao của tỉnh với
diện tích 754ha đã được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt, một số trường
đại học có thương hiệu đang và sẽ
đào tạo, cung cấp phần lớn lao động
có trình độ cao cho các doanh
nghiệp (Trường đại học Công
nghiệp Hà Nội, Đại học Xây dựng
Hà Nội, Đại học Tài nguyên và Môi
trường Hà Nội, Đại Học Thương
mại, Đại học Sư phạm I Hà Nội, Cao
đẳng Kỹ thuật công nghiệp Hà Nội,
Cao đẳng nghề Hà Nam,…).

Ngoài ra, Hà Nam giáp với thủ đô
Hà Nội là trung tâm đào tạo nguồn
nhân lực lớn, nên rất thuận lợi trong
việc cung cấp, thu hút nguồn nhân
lực có chất lượng cao cho các
doanh nghiệp.

Social infrastructure and
other utility services



Vị trí: Thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên,
tỉnh Hà Nam. Nằm liền kề với quốc lộ 1A,
đường cao tốc Hà Nội - Ninh Bình, Quốc lộ 38,
đường sắt Bắc - Nam; cách trung tâm Hà Nội
40km, sân bay Nội Bài 70km và cách cảng Hải
Phòng 90km.

- Khu công nghiệp Đồng Văn I: Diện tích
221ha. Đã hoàn thành cơ sở hạ tầng, đã thu
hút 80 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký là
760 triệu USD. Trong đó có 38 dự án FDI (gồm
Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore,...), tổng vốn
đầu tư là 628 triệu USD. 

Hiện KCN này đã được lấp đầy trên 95%.
Đến năm 2020 mở rộng thêm khoảng 150ha
về phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh
Bình, nâng tổng diện tích KCN Đồng Văn I lên
371ha

- Khu công nghiệp Đồng Văn II: Diện tích
320ha. Đã hoàn thành cơ sở hạ tầng, đã thu
hút 72 dự án đầu tư với tổng vốn đăng là 1.116
triệu USD. Trong đó có 60 dự án FDI (gồm Hàn
Quốc, Nhật Bản, Mỹ,...) tổng vốn đầu tư là
1.102 triệu USD.

Vị trí: Huyện Kim Bảng, tỉnh
Hà Nam. Nằm cạnh Quốc lộ 38
và Quốc lộ 1A (đoạn tuyến
tránh thành phố phủ Lý); cách
Quốc lộ 1A cũ và đường sắt
Bắc Nam 2km, đường cao tốc
cầu Giẽ - Ninh Bình 4km; cách
trung tâm Tp. Hà Nội 42km,
sân bay Nội Bài khoảng 1,5
giờ, cảng Hải Phòng khoảng
2,0 giờ ôtô

Diện tích 300ha. Đến nay đã
cơ bản đầu tư xong hạ tầng
100ha và đã thu hút được 07 dự
án đầu tư, với tổng vốn đầu tư
đăng ký là 21,8 triệu USD. Trong
đó có 03 dự án FDI (Hàn Quốc)
vốn đầu tư là 21,7 triệu USD.
Diện tích đất công nghiệp sẵn
sàng cho thuê khoảng 80ha.
Trong năm 2018 sẽ hoàn thành
đồng bộ hạ tầng khu công
nghiệp với diện tích 300ha.

DONG VAN I, II INDUSTRIAL ZONE
Location: in Dong Van town, Duy Tien district,

Ha Nam province. It is located adjacently to
Highway 1A, Ha Noi – Ninh Binh Expressway,
Highway 38, and North – South railway; 40 km
from the center of Hanoi, 70 km from Noi Bai
International Airport and 90 km from Hai Phong
Seaport.

- Dong Van I Industrial Zone: the area of 221
hectares. The infrastructure was completed and
attracted 80 investment projects with the total
registered capital of $ 760 million. Of which there
are 38 FDI projects (including Korea, Japan,
Singapore and etc.) with the total investment
capital of $ 628 million. 

Currently, this industrial park has been
completed over 95%. By 2020, the area will be
expanded to 150 hectares to east of Cau Gie -
Ninh Binh expressway, increasing the total area
of Dong Van I industrial zone to 371 hectares.

- Dong Van II Industrial Zone: the area of 320
hectares. The infrastructure was completed and
attracted 72 investment projects with the total
registered capital of $ 1.116 million. Of which
there are 60 FDI projects (including Korea,
Japan, U.S and etc.) with the total investment
capital of $ 1.102 million.

DONG VAN III SUPPORTING
INDUSTRIAL ZONE

It is located adjacently to Dong Van I,
II Industrial Zone with the area of 300
hectares. This is a supporting industrial
park with special preferential policies
approved by the Government of Vietnam.
Up to now, the infrastructure of 131 ha
has been basically invested. It has
attracted 06 investment projects with the
total registered capital of $ 19.3 million.
Of which there are 04 FDI projects
(Japan) with the total investment capital
of $ 15.9 million. By 2020, the entire 300
ha of infrastructure on the western side
of Cau Gie - Ninh Binh Highway will be
completed and an addition of 223 ha will
be added to the east of the expressway,
increasing the total area to 523 ha.

The infrastructure system (transport,
electricity, water, waste water
treatment, etc. ) in the industrial park
is synchronously invested, which is
modern and convenient, next to the
North-South expressway and ICD.

Particularly, there is a factory for
lease to meet the demand for factory
space for small business investors.

DONG VAN IV
INDUSTRIAL ZONE

Location: in Kim Bang district,
Ha Nam province. It is located
adjacently to Highway 38 and
Highway 1A (the section
bypassing Phu Ly city); it is 2 km
from Old Highway 1A and  North
– South railway, 4 km from Cau
Gie – Ninh Binh Expressway; 42
km from the center of Hanoi, 1.5
hours from Noi Bai International
Airport and 2 hours from Hai
Phong Port by car.

It’s area is 300 hectares. The
infrastructure of 100 ha was
basically completed and
attracted 07 investment projects
with the total registered capital of
$ 21.8 million. Of which there
are 03 FDI projects (Korea) with
the total investment capital of $
21.7 million. The industrial land
area available for rent is about
80ha. In 2018, the infrastructure
of the industrial zone will be
synchronously completed with
the area of 300ha.

Diện tích 300ha, nằm liền kề với khu
công nghiệp Đồng Văn I, II. Đây là khu
công nghiệp hỗ trợ với các chính sách
ưu đãi đặc biệt được Chính phủ Việt
Nam phê duyệt. Đến nay đã cơ bản
đầu tư xong hạ tầng 131ha. Đã thu hút
06 dự án đầu tư, với tổng vốn đầu tư
đăng ký là 19,3 triệu USD. Trong đó có
04 dự án FDI (Nhật Bản) vốn đầu tư là
15,9 triệu USD. Đến năm 2020 hoàn
thành toàn bộ hạ tầng 300ha phía Tây
đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và
mở rộng thêm khoảng 223ha về phía
Đông đường Cao tốc, nâng tổng diện
tích lên 523ha.

Hệ thống hạ tầng (giao thông, cấp
điện, nước, xử lý nước thải, …) trong khu
công nghiệp được đầu tư đồng bộ, hiện
đại rất thuận tiện, nằm cạnh đường cao
tốc Bắc - Nam và cảng ICD.

Đặc biệt có khu vực nhà xưởng cho
thuê đáp ứng các nhu cầu về diện tích
nhà xưởng cho nhà đầu tư là các
doanh nghiệp nhỏ.

caùc khU cOânG nGhIeÄp cUÛa tænh/  INDUSTRIAL ZONES OF THE PROVINCE

KHU CôNG NGHIệP Hỗ
TRỢ ĐồNG VăN III

KHU CôNG NGHIệP ĐồNG VăN I, II KHU CôNG NGHIệP
ĐồNG VăN IV



Vị trí: Thị trấn Hoà Mạc,
huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Giáp với Quốc lộ 38 và cách
đường cao tốc Hà Nội - Ninh
Bình 6km.

Tổng diện tích 131ha. Hiện
nay cơ sở hạ tầng đã được
xây dựng cơ bản đồng bộ và
thu hút được 25 dự án, với
tổng vốn đầu tư đăng ký là
186 triệu USD. Trong đó có 20
dự án FDI (gồm Hàn Quốc,
còn lại là Nhật Bản,…) vốn
đầu tư là 137 triệu USD. Đến
năm 2020, mở rộng thêm
72ha về phía Bắc của KCN
nâng tổng diện tích lên thành
203ha.

Vị trí: Thành phố Phủ Lý,
tỉnh Hà Nam. Cách QL1A và
đường sắt Bắc - Nam khoảng
1,0km, đường cao tốc Hà Nội -
Ninh Bình 4,0km; cách trung
tâm Tp. Hà Nội 58km, sân bay
Nội Bài khoảng 1,5 giờ, cảng
Hải Phòng khoảng 2,0 giờ ôtô.

Diện tích 325,7ha. Đã hoàn
thành cơ sở hạ tầng, đã thu hút
84 dự án đầu tư, với tổng vốn
đầu tư đăng ký là 646 triệu
USD. Trong đó có 35 dự án
FDI (gồm Hàn Quốc, Nhật Bản,
Đài Loan, Hà Lan, Úc,...) vốn
đầu tư là 208 triệu USD. Đến
năm 2020, mở rộng thêm
khoảng 42ha, nâng tổng diện
tích KCN Châu Sơn lên 377ha.

CHAU SON  INDUSTRIAL
ZONE

Location: in Phu Ly city, Ha
Nam province. About 1.0 km
from Highway 1A and North-
South railway, 4.0 km from Ha
Noi – Ninh Binh Expressway;
58 km from the center of Hanoi
city, about 1.5 driving hours
from Noi Bai airport and 2.0
driving hours from Hai Phong
port .

With the area of 325.7
hectares, Chau Son  Industrial
Zone has completed the
infrastructure and attracted 84
investment projects, with a
total registered investment of
$646 million. Including 35 FDI
projects (Korea, Japan, Taiwan,
Netherlands, Australia, etc.),
whose investment capital is
$208 million. By 2020, an additional
of about 42 hectares will be
added, increasing the total
area of Chau Son Industrial
Park to 377 hectares.

- Khu công nghiệp Thái Hà: Diện tích
300ha, nằm dọc theo đường nối 2 cao
tốc Hà Nội - Ninh Bình và Hà Nội - Hải
Phòng, thuộc khu vực nút giao cầu Thái
Hà và cầu Hưng Hà thuộc địa bàn
huyện Lý Nhân; Cách đường cao tốc
cầu Giẽ - Ninh Bình 12km, sân bay Nội
Bài 90km và cách cảng Hải Phòng
80km.

- Khu Công nghiệp Thanh Liêm: Diện
tích 200ha, nằm cạnh quốc lộ 1A và
tuyến tránh thành phố Phủ Lý thuộc địa
bàn huyện Thanh Liêm, thành phố Phủ
Lý. Cách sân bay Nội Bài 80km và cách
cảng Hải Phòng 90km.HOA MAC INDUSTRIAL

ZONE
Location: in Hoa Mac town,

Duy Tien district, Ha Nam
province, being adjacent to
Highway 38 and 6 km from Ha
Noi – Ninh Binh Expressway.

The total area is131 hectares.
At present, the infrastructure
has been built synchronously
and attracted 25 projects, with
the total registered investment
of $ 186 million including 20
FDI projects (Korean projects
and the rest is of Japan, etc.)
whose investment capital
is $137 million. By 2020,
expanding 72 hectares to the
north of the industrial park will
increase the total area to 203
hectares.

PLANNED INDUSTRIAL ZONES
AND PREPARING fOR THE
INfRASTRUCTURE INVESTMENT.

- Thai Ha Industrial Zone: the area of
300 hectares, being located along the highway
linking Ha Noi - Ninh Binh Expressway and
Hanoi - Hai Phong Expressway, in the
intersection of Thai Ha bridge and Hung
Ha bridge in Ly Nhan district; 12 km from
Cau Gie - Ninh Binh Highway, 90 km from
Noi Bai Airport and 80 km from Hai Phong
Port.

- Thanh Liem Industrial Zone: the area
of 200 hectares in Thanh Liem district,
next to Highway 1A and the ring road of
Phu Ly city, 80 km from Noi Bai International
Airport and 90 km from Hai Phong.

caùc khU 
cOânG nGhIeÄp 
ñaõ ñöôÏc
qUy hOaÏch,
chUaån bò ñaÀU tö
haÏ taÀnG

KHU CôNG NGHIệP 
HOÀ MạC

KHU CôNG NGHIệP
CHâU SơN



CÁC ĐIềU KIệN THUậN LỢI 
ĐỂ PHÁT TRIỂN NôNG NGHIệP

phaùt trIeån nOânG nGhIeÄp
cOânG nGheÄ caO

* Điều kiện tự nhiên:
- Diện tích đất quy hoạch phát triển nông nghiệp: 54.409 ha;
Trong đó:
      + Đất SX nông nghiệp: 42.790 ha;
      + Đất nuôi trồng thủy sản: 4.873 ha;
      + Đất rừng: 6.252 ha;
+ Đất nông nghiệp khác: 494 ha.
- Diện tích đất phi nông nghiệp (CN, XD, đất khác): 28.040 ha.
- Đất dự trữ phát triển (đất chưa quy hoạch): 3.746 ha.
* Khí hậu, thủy văn: 
+ Số giờ chiếu sáng trung bình trong năm 4.000 giờ;
+ Nhiệt độ trung bình 23-24oC; 
+ Lượng mưa trung bình năm 1.600-1700mm; 
+ Độ ẩm tương đối trung bình hàng năm là 85%; 
+ Nguồn nước mặt, nước ngầm dồi dào, phong phú được

cung cấp từ hệ thống sông Hồng, sông Đáy, sông Châu,
sông Sắt và một số hồ đập.

* Đất đai: 
+ Địa hình đồng bằng chiếm diện tích lớn, tích tụ thuận lợi.
+ Đất nông nghiệp chủ yếu là đất phù sa bãi bồi ven sông

có các yếu tố thổ nhưỡng phù hợp với nhiều loại cây nông
nghiệp: Trồng rau, củ, quả, lúa, hoa…

* Natural conditions:
- The area of planned land for agricultural

development: 54.409 hectares
Of which:
+ Land for agricultural production: 42.790

hectares
+ Land for aquaculture: 4.873 hectares
+ Land for afforestation: 6.252 hectares
+ Other agricultural land: 494 hectares
- Non-agricultural land (industrial, construction

and others): 28.040 hectares
- Reserve for development (unplanned

land): 3.746 hectares
* Climate and Hydrology:
+ The average number of lighting hours in

the year is 4000 hours.
+ The average temperature is from 23 to

24 degrees Celsius.
+ The annual average relative humidity is 85%.
+ The amount of surface water and

groundwater is rich and abundant, supplied
from Red river, Day river, Chau river and Sat
river and some reservoirs.

* Land:
+ Plain terrain accounts for a large area

with favorable accumulation.
+ The agricultural land is mainly alluvial soils

along the river bank with soil elements suitable
for many kinds of agricultural crops such as:
vegetables, roots, fruits, rice, flowers, etc.

fAVORAbLE CONDITIONS fOR AGRI-
CULTURAL DEVELOPMENT



DEVELOPMENT OF HIGH-TECH 
AGRICULTURE

* Cultivation: 
- Rice: output of 410,000 tons / year;
- Corn: output of 40,000 tons / year;
- Soybean: yield 7,000 tons / year;
- Tomatoes: output of 10,000 tons/ year;
- Cucumber: output of 30, 000 tons per year;
- Pumpkin and squash: output 32 to 35,000 tons

per year.
The above products have not only meet the

demand of consumption in the province and the city
of Hanoi, but also been exported to foreign countries
such as: tomatoes, cucumbers, rice, etc.

* Raising:
- the poultry of nearly 5 million;
- over 450000 pigs;
- 30000 buffaloes and cows.
Each year, the raising sector of the province produces

over 55.000 tons of pork, 50% of the output is supplied
to markets outside the province, mainly in Hanoi.

Dairy farming: Up to now, there have been over
2,000 dairy cows. Dairy farming in the province is
prioritized for development, with the goal of striving
for reaching 15 thousand dairy cows with a production
of 45 million liters of milk per year by the end of 2020.
There are Dutch Lady and Nutifood milk processing
plants in the province, which are attracting investors
to build dairy processing plants.

* Trồng trọt:
- Cây lúa: Sản lượng 410.000 tấn/năm; 
- Cây ngô: Sản lượng 40.000 tấn/năm;
- Đậu tương: Sản lượng 7.000 tấn/năm;
- Cà chua : Sản lượng 10.000 tấn/năm;
- Dưa chuột: Sản lượng 30.000 tấn/năm;
- Bí xanh, bí đỏ: Sản lượng 32-35.000

tấn/năm.
Các sản phẩm trên ngoài đáp ứng tiêu thụ

trong tỉnh và thành phố Hà Nội, đã xuất một số
sản phẩm ra nước ngoài như: cà chua, dưa
chuột, gạo…

* Chăn nuôi:
- Đàn gia cầm gần 5 triệu con;
- Đàn lợn đạt trên 450 nghìn con;
- Đàn trâu bò 30 nghìn con.
Mỗi năm ngành chăn nuôi của tỉnh sản xuất

trên 55 nghìn tấn thịt lợn, 50% sản lượng cung
ứng cho thị trường ngoài tỉnh chủ yếu là thành
phố Hà Nội.

Chăn nuôi bò sữa: Đến nay toàn tỉnh có trên
2.000 con bò sữa. Chăn nuôi bò sữa của tỉnh
đang được ưu tiên phát triển, với mục tiêu phấn
đấu đến cuối năm 2020 sẽ đạt 15.000 con bò
sữa với sản lượng 45 triệu lít sữa/năm. Trên địa
bàn tỉnh hiện có các nhà máy chế biến sữa
Dutch Lady và Nutifood, đang thu hút các nhà
đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sữa.

MAjOR AGRICULTURAL PRODUCTSCÁC SảN PHẩM NôNG NGHIệP
CHỦ yẾU:



* Trồng trọt:
Tỉnh Hà Nam ưu tiên kêu gọi các doanh

nghiệp trong và ngoài nước đầu tư phát triển
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, để sản
xuất các sản phẩm rau, củ, quả, lúa, hoa màu,
cây dược liệu gắn với chế biến.

- Các khu nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao: Quy hoạch 03 khu nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao tại 02 vùng nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Lý
Nhân và Bình Lục với tổng diện tích mặt bằng
quy hoạch cho 03 khu là 480ha.

- Các vùng sản xuất rau, củ, quả tại các xã
ven sông Châu Giang thuộc các huyện Duy
Tiên, Lý Nhân, Bình Lục và thành phố Phủ Lý
với diện tích trên 1.100ha.

- Vùng trồng lúa: 30.000ha tại khắp các địa
bàn trong tỉnh.

- Vùng trồng các cây dược liệu và hoa màu
khác: gần 10.000ha.

* Chăn nuôi:
- Bò sữa, bò thịt, bò sinh sản: Tâp trung tại

các xã ven sông Hồng, sông Đáy thuộc huyện
Duy Tiên, Lý Nhân, Kim Bảng và Thanh Liêm.

- Chăn nuôi Lợn: Tập trung tại các xã thuộc
huyện Bình Lục, Thanh Liêm và Lý Nhân.

* Hiện nay tại Hà Nam đã thu hút được các
nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án
nông nghiệp công nghệ cao như Tập đoàn
VinGroup, Tổng công ty giống cây trồng Trung
ương, Công ty An Phú Hưng và một số doanh
nghiệp Nhật Bản,...

* Cultivation: 
Ha Nam province prioritizes to calling on domestic and

foreign enterprises to invest in high-tech agriculture to
produce vegetables, fruits, rice, cash crops and medicinal
plants associated with processing.

- Hi-tech agricultural zones: planning 03 hi-tech agricultural
zones in two hi-tech agricultural areas in Ly Nhan and Binh
Luc districts with 480 hectares, the total area of land
planned for three zones.

- The area of vegetable, roots and fruit production in the
riverside of Chau Giang in the districts of Duy Tien, Ly Nhan,
Binh Luc and Phu Ly city accounts for over 1,100 hectares.

- Rice growing area: 30.000 hectares in all parts of the
province.

- The area for medicinal plants and other crops: nearly
10,000 hectares 

* Raising:
- Dairy cows, beef cows and breeding cows:

concentrated in the communes along the Red and Day
rivers in the districts of Duy Tien, Ly Nhan, Kim Bang and
Thanh Liem.

- Pig production: concentrated in the communes in the
districts of Binh Luc, Thanh Liem and Ly Nhan

* Currently, Ha Nam has attracted investors to implement
hi-tech agricultural projects such as VinGroup Corporation,
the Central Seed Company, An Phu Hung company and
some Japanese companies and so on.

QUy HOạCH SảN xUẤT PHÁT
TRIỂN NôNG NGHIệP ứNG
DụNG CôNG NGHệ CAO

PLANNING FOR THE DEVELOPMENT
OF HI-TECH AGRICULTURE



lónh VöÏc öU tIeân môøI GOÏI ñaÀU tö              
PRIORITY FIELDS CALLING FOR INVESTMENT

* Lĩnh vực sản xuất công nghiệp

Tỉnh Hà Nam ưu tiên thu hút các dự án đầu tư không gây
ảnh hưởng xấu tới môi trường, có công nghệ tiên tiến, đảm
bảo hiệu quả đầu tư, trong đó chú trọng các ngành:

+ Ngành cơ khí chế tạo, lắp ráp, ô tô, xe máy

+ Ngành điện, điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin

+ Ngành công nghiệp phụ trợ, vật liêu mới

+ Ngành chế biến, bảo quản nông sản, thực phẩm, đồ
uống, sữa

* Lĩnh vực đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng
khu công nghiệp

Tỉnh Hà Nam mong muốn thu hút các doanh nghiệp có
kinh nghiệm, tiềm lực tài chính trong và ngoài nước đầu tư
xây dựng và kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp, cụm
công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam như: 

+ Mở rộng Khu công nghiệp Đồng Văn III quy mô lên
800ha;

+ Khu công nghiệp Thanh Liêm quy mô 200ha;

+ Khu công nghiệp Thái Hà quy mô 300ha;

+ Đầu tư xây dựng cảng thông quan nội địa (ICD);

+ Đầu tư các nhà máy cung cấp nước sạch, xử lý chất
thải rắn, xử lý nước thải tập trung cho các khu công nghiệp,
đô thị.

* Industrial production sector.

Ha Nam province prioritizes attracting
investment projects that do not have bad
effects on the environment, and have advanced
technology as well as ensure investment
efficiency, focusing on such industries as:

+ Mechanical manufacturing, assembly,
automobile, motorbike

+Electricity, electronics, telecommunications,
information technology

+ Supporting industries, new materials

+ Processing industry, preserving agricultural
products, food, beverages, milk.

* Investment for construction and trading
infrastructures in industrial zones.

Ha Nam province wants to attract experienced
domestic and foreign companies that have
financial potential to invest in construction
and trading infrastructures in industrial zones
and industrial clusters in Ha Nam province
such as:

+ Expanding Dong Van III Industrial Zone – in
Duy Tien district, at the scale up to 800 hectares

+ Thanh Liem industrial zone, at the scale
of 200 hectares

+ Thai Ha industrial zone, at the scale of
300 hectares

+ Investing in the construction of an Inland
Clearance Depot (ICD)

+ Investing in clean water supplying
plants, solid waste treatment and waste
water treatment concentrated for industrial
parks and urban centers.



* Lĩnh vực sản xuất, chế biến nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao

- Trồng và chế biến các sản phẩm rau, củ,
quả sạch có giá trị gia tăng cao phục vụ cho các
siêu thị lớn và xuất khẩu.

- Đầu tư xây dựng các khu chăn nuôi tập
trung như chăn nuôi lợn sạch, bò sữa, bò thịt,
bò sinh sản, gia cầm và chế biến các sản phẩm
từ thịt lợn, thịt bò,….

- Lĩnh vực nghiên cứu và phát triển ngành
nông nghiệp (R & D).

* Lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo nguồn
nhân lực

Tỉnh Hà Nam ưu tiên kêu gọi, thu hút đầu tư
vào Khu Đại học Nam Cao và Khu y tế chất
lượng cao cấp vùng với các lĩnh vực: 

+ Đầu tư xây dựng các cơ sở đào tạo nghề,
các cơ sở giáo dục đại học chất lượng cao, tiêu
chuẩn quốc tế

+ Đầu tư xây dựng các bệnh viện cao cấp và
cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc người già (dành
cho người nước ngoài và trong nước) và các
dịch vụ phụ trợ (sản xuất thuốc, dược phẩn,
thiết bị y tế, nghiên cứu khoa học,…) trong Khu
y tế chất lượng cao

* Lĩnh vực du lịch, dịch vụ, đô thị

+ Đầu tư xây dựng khu du lịch Tam Chúc: hạ
tầng, khu dịch vụ ăn uống, khu vui chơi giải trí
lòng hồ Tam Chúc, khu thể thao dưới nước và
leo núi, đầu tư xây dựng sân golf,...

+ Đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch
như: khu đô thị, khu nghỉ dưỡng cao cấp, khu
trung tâm thương mại, khách sạn tiêu chuẩn
quốc tế

+ Đầu tư các nhà hàng (kinh doanh đồ ăn
Nhật Bản, Hàn Quốc,…), khách sạn, khu trung
tâm thương mại, siêu thị mini tại trung tâm các
huyện, thành phố, các khu công nghiệp để phục
vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng, nghỉ ngơi và
giải trí của người dân, công nhân, chuyên gia
làm việc tại các khu công nghiệp



* High-tech agricultural production
and processing sector

- Growing and processing products
of high value added vegetables,
roots, and fruits for large supermarkets
and for export.

- Investing in the construction of
concentrated livestock areas such as
clean pig raising, dairy cows, beef
cows, breeding cows, poultry and
processing products from pork, beef
and so on.

- Field of agricultural Research
and Development (R&D).

* Health care, education, human
resources training

Ha Nam province prioritizes
attracting investments for the zone of
Nam Cao University and regional
high-quality health care zone with the
following fields:

+ To invest in the construction of
vocational training institutions,
high-quality tertiary education institutions
with international standards.

+ To invest in the construction of
high-class hospitals and nurturing
and aged care establishments (for
foreign and domestic users) and
supporting services (production of
medicines, pharmaceuticals, medical
equipment, Scientific researches) in
the high quality medical zone.

* Tourism, services and urban
+ To invest in the construction of

Tam Chuc tourist site: infrastructures,
food and drink service area, Tam
Truc reservoir, water sports and
mountaineering areas, investment in
the construction of golf courses, etc.

+ To invest in the construction of
the infrastructure in the services of
tourism, such as urban centers,
high-grade resorts, trading centers
and international-standard hotels.

+ To invest in restaurants (trading in
Japanese food, Korean food, and so on),
hotels, trading centers, mini supermarkets
in the center of districts, cities and
industrial zones to serve the demand
for shopping, consumption, rest and
recreation of the inhabitant , workers,
experts working in industrial zones.



* In Dong Van III supporting industrial zone: Enjoy special
incentives for the supporting industry sector:

- Time of land lease lasts for 70 years.

- Land rent: The price of raw land rent is about 6,000 VND / m2 / year.

- Incentives: to give exemption of land rent during the period of
basic construction (maximum 3 years), and the next 20 years from
the date of the construction completed to the operation of the project.

* In other industrial zones
- Time of land lease: maximum 50 years

- Land rent: The price of raw land rent is about 6,000 VND / m2 / year.

- Incentives: to give exemption of land rent during the period of
basic construction (maximum 3 years), and the next 5 to 7 years
depending on invested fiels and location, as following:

+ For projects on the list of domains where investment is particularly
encouraged (such as projects on the production of hi-tech products,
hi-tech application, the production of supporting industrial products,
construction and trade in the infrastructure in industrial zones, etc.)
invested in industrial zones are exempted for 15 years from the date
of completion of the project.

+ For projects on the list of domains where investment is encouraged
for investment in industrial zones are exempted for 11 years from
the date of completion of the project to operation.

+ For other investment projects invested in industrial zones are
exempted for 7 years from the date of completion of the project to
operation.

* for high-tech agricultural production projects
-  Time of land lease: 20 years and will continue to be extended

at the end of the lease

- Exempting the rent during the land reclamation (1 year)

- The land rent is around 29.000.000 VND / ha / year.

INCENTIVES ON LEASE INfRASTRUCTURES
*In industrial zones: applying the most competitive price in

comparison with surrounding provinces. In Dong Van III Supporting
Industrial Zone, the  infrastructure rent is no more than $ 55/m2 for
a 70-year project; when renting, the factory will be exempted from
factory rent from 3 to 6 months, the price is $ 4.5 / m2 / month.

* In high-tech agricultural production areas: cash support (after
investment) is a part of the costs for infrastructures in the project
fence. Maximum support level is 5 billion VND / project (according
to Decree No. 210/2013 ND-CP dated 19th December, 2013 by the
government)

ƯU ĐãI Về TIềN THUê ĐẤT

* Tại Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III:
Được hưởng các ưu đãi đặc biệt đối với lĩnh
vực công nghiệp hỗ trợ:

- Thời gian thuê đất kéo dài đến 70 năm.

- Giá thuê đất: Đơn giá thuê đất thô khoảng
6.000 đồng/m2/năm.

- Ưu đãi: Miễn tiền thuê đất trong thời gian
xây dựng cơ bản (tối đa là 03 năm) và 20 năm
tiếp theo kể từ ngày hoàn thành xây dựng đưa
dự án vào hoạt động.

* Tại các khu công nghiệp khác:
- Thời gian thuê đất: Tối đa là 50 năm.

- Giá thuê đất: Đơn giá thuê đất thô khoảng
6.000 đồng/m2/năm.

- Ưu đãi: Miễn tiền thuê đất trong thời gian
xây dựng cơ bản (tối đa là 03 năm) và tiếp tục
được miễn từ 7-15 năm tiếp theo tùy lĩnh vực,
địa bàn đầu tư, cụ thể:

+ Đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc
biệt khuyến khích đầu tư (như dự án sản xuất
sản phẩm công nghệ cao; ứng dụng công nghệ
cao; sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ;Xây
dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công
nghiệp,…) đầu tư vào địa bàn các khu công
nghiệp: Được miễn 15 năm, kể từ ngày hoàn
thành dự án đi vào hoạt động.

+ Đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực
khuyến khích đầu tư đầu tư vào địa bàn các khu
công nghiệp: Được miễn 11 năm, kể từ ngày
hoàn thành dự án đi vào hoạt động.

+ Đối với các dự án đầu tư khác đầu tư vào
khu công nghiệp: Được miễn 7 năm, kể từ ngày
hoàn thành dự án đi vào hoạt động.

* Tại các dự án sản xuất nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao:

- Thời gian thuê đất là 20 năm và tiếp tục gia
hạn khi hết thời gian.

- Miễn tiền thuê đất trong thời gian cải tạo đất
(01 năm).

- Giá thuê đất khoảng: 29.000.000
đồng/ha/năm.

Về ƯU ĐãI THUê Hạ TẦNG:

* Tại các Khu công nghiệp: Áp dụng giá thuê
cạnh tranh nhất so với các tỉnh lân cận. Tại Khu
công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III giá thuê hạ tầng
không quá 55USD/m2 đối với dự án 70 năm;
nếu doanh nghiệp thuê nhà xưởng được miễn
tiền thuê nhà xưởng cho các doanh nghiệp từ
03 đến 06 tháng, giá thuê nhà xưởng là 4,5
USD/m2/tháng.

* Tại các khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao: Hỗ trợ bằng tiền (sau đầu tư)
một phần các chi phí làm hạ tầng trong hàng rào
dự án. Mức hỗ trợ tối đa là 05 tỷ đồng/dự án
(Theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày
19/12/2013 của Chính phủ).

cô cheá chính saùch / POLICIES AND MECHANISMS

PREfERENCE 
ON LAND RENT



* Corporation tax:
- For hi-tech application projects, hi-tech product

production projects, supporting industries projects and
hi-tech agricultural production projects, the preferential
tax rate of 10% shall be applied for 15 years; 4 years
of tax exemption, 50% reduction of tax payable in the
next 9 years.

- Other projects invested in industrial zones, projects
invested in Thanh Liem, Ly Nhan and Binh Luc
districts: apply preferential tax rate of 17% within 10
years; Two-year tax exemption, 50% reduction of tax
payable in the next 4 years.

* Export tax and Import tax:
Export tax and import tax are exempted in the

following cases:
+ Goods imported for processing for foreign parties

are exempted from import tax (including imported
goods for processing for foreign parties allowed to be
discarded in Vietnam according to the provisions of law
after the liquidation of contract) and asking for return
of products for foreign parties is exempted from export
tax. Goods exported to foreign countries for processing
by the Vietnamese parties shall be exempted from
import tax, when being re-imported, they shall be
exempted from import tax on the value of goods
exported for processing under contracts.

+ Goods imported to create fixed assets of investment
projects in the fields eligible for investment incentives
or geographical areas eligible for investment incentives
or projects funded with Official Development Assistance
(ODA) shall be exempted from import taxe, such as:
equipment, machinery, specialized means of transport
in technology lines which can not be produced in the
country; workers transport vehicles including cars with
24 seats or more and water transport, etc.

+ Plant varieties and animal breeds are allowed to be
imported for the implementation of investment projects

Về ƯU ĐãI THUẾ

* Thuế thu nhập doanh nghiệp:
- Đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án sản

xuất sản phẩm công nghệ cao, dự án công nghiệp hỗ
trợ, dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao: Áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong vòng 15 năm;
Miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09
năm tiếp theo.

- Các dự án khác đầu tư vào khu công nghiệp, dự án
đầu tư vào địa bàn các huyện Thanh Liêm, Lý Nhân và
Bình Lục: Áp dụng thuế suất ưu đãi 17% trong vòng 10
năm; Miễn thuế 02 năm, giảm 50% số thuế phải nộp
trong 04 năm tiếp theo.

* Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: 
Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được miễn trong các

trường hợp sau:
+ Hàng hoá nhập khẩu để gia công cho phía nước

ngoài được miễn thuế nhập khẩu (bao gồm cả hàng hóa
nhập khẩu để gia công cho phía nước ngoài được phép
tiêu hủy tại Việt Nam theo quy định của pháp luật sau
khi thanh lý, thanh khoản hợp đồng gia công) và khi xuất
trả sản phẩm cho phía nước ngoài được miễn thuế xuất
khẩu. Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài để gia công
cho phía Việt Nam được miễn thuế xuất khẩu, khi nhập
khẩu trở lại được miễn thuế nhập khẩu trên phần giá trị
của hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài để gia công theo
hợp đồng.

+ Hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự
án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn
được ưu đãi đầu tư, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ
trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập
khẩu, như: Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải
chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ trong nước
chưa sản xuất được; phương tiện đưa đón công nhân
gồm ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thuỷ,...

+ Giống cây trồng, vật nuôi được phép nhập khẩu để
thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm
nghiệp, ngư nghiệp.

+ Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu
để sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa
học và phát triển công nghệ, bao gồm: Máy móc, thiết

TAx INCENTIVES



bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện vận tải trong
nước chưa sản xuất được, công nghệ trong nước
chưa tạo ra được; tài liệu, sách báo, tạp chí khoa
học và các nguồn tin điện tử về khoa học và công
nghệ.

+ Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa
sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của các dự
án đầu tư vào lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc
địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó
khăn (trừ các dự án sản xuất, lắp ráp ôtô, xe máy,
điều hòa, máy sưởi điện, tủ lạnh, máy giặt, quạt
điện, máy rửa bát đĩa, đầu đĩa, dàn âm thanh, bàn
là điện, ấm đun nước, máy sấy khô tóc, làm khô
tay và những mặt hàng khác theo quyết định của
Thủ tướng Chính phủ) được miễn thuế nhập khẩu
trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bắt đầu sản
xuất.

+ Hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp
tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu,
linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu
vào thị trường trong nước được miễn thuế nhập
khẩu; trường hợp có sử dụng nguyên liệu, linh
kiện nhập khẩu từ nước ngoài thì khi nhập khẩu
vào thị trường trong nước chỉ phải nộp thuế nhập
khẩu trên phần nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu
cấu thành trong hàng hóa đó.

* Về chính sách hỗ trợ đào tạo và tuyển
dụng lao động

- Tỉnh Hà Nam hỗ trợ đào tạo và cung cấp
nguồn nhân lực có tay nghề cho các doanh
nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ trực tiếp cho các cơ sở đào tạo nghề
và theo đề án đào tạo nghề của tỉnh.

- Hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo nghề cho lao
động: 1.000.000 đồng/lao động.

- Hỗ trợ miễn phí tuyển dụng lao động cho
doanh nghiệp.

in the fields of agriculture, forestry and fishery.
+ To exempt import tax on imported goods for direct

use in scientific research and technological development,
including machinery, equipment, spare parts, supplies
and means of transportation that can not be
produced in the country, technology has been not
created in the country; books, journals, scientific journals
and e-resources on science and technology.

+ Raw materials, supplies and components which
can not be produced in the country are imported for
production of investment projects in the domains
eligible for special investment incentives or areas with
exceptionally difficult socio-economic conditions
(except projects on manufacture and assembly of
automobiles, motorcycles, air conditioners, electric
heaters, refrigerators, washing machines, electric
fans, dishwashers, DVD players, sound system, electric
irons, kettles, hair dryers, hand dryers, and other
items as decided by the Prime Minister) shall be
exempted from import tax within a period of five (5)
years from the date of commencement of production.

+ Goods which are manufactured, processed,
recycled or assembled in non-tariff areas without
using imported raw materials and components are
exempted from import tax when being imported into
the domestic market. In cases where raw materials
and components are used, they shall only have to
pay import tax on the imported raw materials and
components in such goods when they are imported
into the domestic market.

* Policies to support training and recruitment
- Ha Nam Province supports the training and supply

of skilled human resources for enterprises investing
in the province.

- To support directly vocational training institutions
and vocational training projects of the province.

- To support enterprises in vocational training for
labor: 1.000.000VND / labor.

- To support with free of charge for employment
recruitment for businesses.



Cung cấp đủ điện 24/24 giờ cho các
doanh nghiệp.
Đảm bảo hạ tầng và cung cấp các
dịch vụ thiết yếu tới chân hàng rào
doanh nghiệp gồm: cấp điện, cấp
nước, viễn thông, thu gom và xử lý
nước thải, chất thải cho các doanh
nghiệp.
Giải quyết thủ tục hành chính nhanh
gọn, trong đó, thời gian cấp Giấy
chứng nhận đầu tư không quá 3 ngày,
thực hiện các thủ tục hành chính, thủ
tục thuế điện tử thuận lợi, chính xác.
Hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lao động
và cung cấp nguồn lao động có kỹ
thuật và ý thức tổ chức kỷ luật.
Giao đất sạch không thu tiền để các
doanh nghiệp xây dựng nhà ở cho
công nhân; đáp ứng nhu cầu về dịch
vụ, hạ tầng xã hội, vui chơi giải trí.
Hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho
doanh nghiệp khi có nhu cầu mở rộng
sản xuất, thay đổi phương án sản
xuất kinh doanh, điều chỉnh Giấy
chứng nhận đầu tư.
Hải quan phục vụ Khu công nghiệp,
thực hiện thủ tục hải quan điện tử
nhanh gọn.
Đảm bảo an ninh trật tự ngoài hàng
rào doanh nghiệp, đảm bảo an toàn
về tính mạng và tài sản cho người lao
động làm việc tại các doanh nghiệp.
Đảm bảo không có đình công, bãi
công.
Thành lập đường dây nóng của Bí
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh để
tiếp nhận thông tin và giải quyết ngay
các kiến nghị từ phía các doanh
nghiệp.

To provide businesses with full electric power
during 24/24 hours.
To ensure infrastructures and provide the fence
of enterprises with essential services including:
electricity supply, water supply, telecommunications,
waste water and waste collection and treatment
for enterprises.
Settle administrative procedures in a quick and
timely manner, within which the time limit for
issuing investment certificates shall not exceed 3
days, and conducts administrative procedures
and electronic tax procedures in a convenient
and accurate manner.
Support enterprises in training laborers and
supplying laborers with techniques and discipline.
Allocate clean land without collecting money to
build housing for workers; Meet the demand for
services, social infrastructure and entertainment.
Support and create maximum conditions for
enterprises when they need to expand production
or change their production or business plans or
adjust investment certificates.
Customs service for industrial zones, fast electronic
customs clearance.
Ensure security and order outside the fence of
enterprises as well as the safety of life and
property for laborers working in enterprises.
Ensure no strikes.
Establish a hotline of the Secretary of the Provincial
Party Committee, Chairman of the Provincial
People's Committee Center to receive informa-
tion and immediately address recommendations
from businesses.

Other supports by implementing
consistently 10 commitments of Ha Nam
provincial government to investors.
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CAM KẾT CỦA CHíNH QUyềN TỉNH HÀ NAM 
ĐốI VớI NHÀ ĐẦU TƯ

Hỗ trợ khác: THôNG QUA THựC HIệN NHẤT QUÁN 
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THỦ TụC ĐẦU TƯ THEO QUy TRìNH 
“MộT CửA VÀ MộT CửA LIêN THôNG”
INVESTMENT PROCEDURES UNDER THE "ONE GATE, IN PLACE"

Nhà đầu tư đề
nghị cấp Giấy
chứng nhận

đăng ký đầu tư

UbND tỉnh chấp
thuận chủ trương

Trao Giấy
chứng nhận

đăng ký đầu tư
cho nhà đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu
tư (Dự án ngoài KCN);
ban QL các KCN tỉnh

(Dự án trong KCN)

THE PERIOD DOES NOT EXCEED 03 WORKING DAYS

THÔØI GIAN KHOâNG QuAÙ 03 NGAØY LAØm VIEÄC

è è
è ç

è è

è ç

Investors propose
to be issued the

certificate of 
investment 
registration

Department of Planning
and Investment (Projects
outside industrial parks);

Management board of  
Industrial Zones (Projects

in the industrial park).

People's Committee
of Ha Nam province
approves the policy

Give the certificate
of investment 
registration to 

investors



DANH SÁCH MộT Số Dự ÁN fDI ĐẦU TƯ VÀO TỉNH HÀ NAM
LIST OF SOME FDI PROJECTS INVESTING IN HA NAM PROVINCE

No. bUSINESS NAME
INVESTTOR
COUNTRy

LOCATION

KOREAN INVESTORS
1 Korea Copper Tech Viet Nam Co., Ltd Korea Dong Van I IZ

2 Dayeon Bi Jou Viet Nam Co., Ltd Korea Dong Van I IZ

3 Hankook Al Tec Vina Co., Ltd Korea Dong Van I IZ

4 KMW Viet Nam Co., Ltd Korea Dong Van I IZ

5 Jungang Industry Viet Nam Co., Ltd Korea Dong Van I IZ

6 Digitel Viet Nam Co., Ltd Korea Dong Van II IZ

7 Anam Electronics Viet Nam Co., Ltd Korea Dong Van II IZ

8 Sam Kyoung Vina Co., Ltd Korea Dong Van II IZ

9 Neov Co., Ltd Korea Dong Van II IZ

10 Ace Antenna Co., Ltd Korea Dong Van II IZ

11 Jaehyun Viet Nam Co., Ltd Korea Dong Van II IZ

12 Dream Plastic Co., Ltd Korea Chau Son IZ

13 Vina Korea Younhap Co., Ltd Korea Chau Son IZ

14 Enex Vina Co., Ltd Korea Chau Son IZ

15 SET Vina Co., Ltd Korea Chau Son IZ

16 Sunlin Electronics Co., Ltd Korea Chau Son IZ

17 JY Plasteel Vina Co., Ltd Korea Chau Son IZ

18 Kangyin Electronic Co., Ltd Korea Chau Son IZ

19 Dream Printing & Package Co., Ltd Korea Chau Son IZ

20 Dasan Vina Co., Ltd Korea Chau Son IZ

21 Finetek Viet Nam Co., Ltd Korea Hoa Mac IZ

22 Keyrin Electronics Viet Nam Co., Ltd Korea Hoa Mac IZ

23 Sebang Chain Vina Co., Ltd Korea Hoa Mac IZ

24 Cu tech Viet Nam Co., Ltd Korea Hoa Mac IZ

25 Dorco Living Vina Co., Ltd Korea Hoa Mac IZ
26 Seoun semi conductor vina Korea Dong Van II IZ



No. bUSINESS NAME       INVESTOR
COUNTRy 

LOCATION

jAPANESE INVESTORS 9

26 Sumi Viet Nam Wiring Systems Co., Ltd Japan Dong Van II IZ
27 Kalbas Viet Nam Limited Japan Dong Van II IZ
28 Showa Denko Rare-Earth Viet Nam Co., Ltd Japan Dong Van II IZ
29 Pomme International Co., Ltd Japan Dong Van II IZ
30 Honda Lock Viet Nam Co., Ltd Japan Dong Van II IZ
31 Viet Nam Tachibana Electronics Co., Ltd Japan Dong Van II IZ
32 Eidai Viet Nam Co., Ltd Japan Dong Van II IZ
33 Honda Viet Nam Co., Ltd Japan Dong Van II IZ
34 Shikoku Viet Nam Co., Ltd Japan Dong Van II IZ
35 Yokowo Viet Nam Co., Ltd Japan Dong Van II IZ
36 Arai Viet Nam Co., Ltd Japan Dong Van II IZ
37 Velbon Viet Nam Co., Ltd Japan Dong Van II IZ
38 M.O.TEC Viet Nam Co., Ltd Japan Dong Van II IZ
39 Technomeiji Rubber Viet Nam Co., Ltd Japan Dong Van II IZ
40 Tokai Rubber Hose Viet Nam Co., Ltd Japan Dong Van II IZ
41 T.Rad Viet Nam Co., Ltd Japan Dong Van II IZ
42 Drilube Viet Nam Co., Ltd Japan Dong Van II IZ
43 Kuwayama Viet Nam Co., Ltd Japan Dong Van II IZ
44 Nissho Viet Nam Co., Ltd Japan Dong Van II IZ
45 Nippon Thermostat Viet Nam Co., Ltd Japan Dong Van II IZ
46 Hashima Viet Nam Co., Ltd Japan Dong Van II IZ
47 Viet Nam Byron Holdings Co., Ltd Japan Hoa Mac IZ
48 Nitoku Vietnam Co., Ltd Japan Thi Son - Kim Bang
49 Meitoku Vietnam Co., Ltd Japan Dong Van II IZ

VIETNAMESE INVESTORS
64 Number One Ha Nam Co., Ltd Viet Nam Thanh Liem
65 Nutifood Nutrition Food JSC Viet Nam Thanh Liem
66 Ton Hoa Sen Ha Nam Viet Nam Thanh Liêm
67 Tan A Dai Thanh Ha Nam Viet Nam Kim bảng
68 Vissai Ha Nam  JSC Viet Nam Thanh Liêm
69 Hoa Sen Ha Nam Co., Ltd Viet Nam Thanh Liem
70 Vingroup JSC Viet Nam Phủ Lý
71 Muong Thanh Group Viet Nam Phủ Lý

THE OTHER INVESTORS
50 Tai Yuen Viet Nam Co, Ltd Taiwan Dong Van II IZ
51 Frieslandcampina Ha Nam Co., Ltd Holland Chau Son IZ
52 Branch of Cargill Viet Nam Co., Ltd in Ha Nam United States Dong Van II IZ
53 Asean Aluminium Co., Ltd Taiwan Chau Son IZ
54 Norfolk  Hatexco JSC Singapore Dong Van I IZ
55 North Asia Printing JSC Singapore Dong Van I IZ
56 China Huafeng Steel and Iron Co., Ltd China Dong Van I IZ
57 Midway Metals Viet Nam Co., Ltd Australia Chau Son IZ
58 Gentherm Vietnam Co., Ltd Germany Dong Van II IZ
59 Greenfeed Vietnam Corporation - Hanam Branch Hongkong Dong Van II IZ
60 Guymarc'h - VCN Co., Ltd - Hanam Branch France Hoa Mac IZ
61 Grace Sun Vietnam Co., Ltd Hongkong Thanh Chau - Phu Ly
62 Fabi Secret Vietnam Co., Ltd China Thanh Ha - Thanh Liem
63 Kim Binh Garments Co., Ltd Hongkong Kim Binh - Phu Ly





Sở KẾ HOạCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NAM

Địa chỉ liên hệ: Số 15 - đường Trần Phú,
thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Điện thoại: +84-226.3852701  

Fax: +84-226.3852701

Mr. Duy: +84-913.660525

Email: ngocduydinh20@gmail.com

Website: http://hanamdpi.gov.vn         

      http://invest.hanam.gov.vn

bAN QUảN Lý CÁC KCN TỉNH HÀ NAM

Địa chỉ liên hệ: Số 209 - đường Lê Hoàn,
thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Điện thoại: +84-226.3857961  

Fax: +84-226.3850569

Website: www.izhanam.gov.vn

HA NAM DEPARTMENT Of PLANNING AND 
INVESTMENT

Address: No. 15 Tran Phu Str., Phu Ly City, Ha
Nam Province, Vietnam.

Tel: +84-351.3852701

Fax:  +84-351.3852701

Mr. Duy: +84-913.660525

Email: ngocduydinh20@gmail.com

Website: http://hanamdpi.gov.vn         

      http://invest.hanam.gov.vn

INDUSTRIAL ZONES MANAGEMENT 
COMMITTEE Of HA NAM PROVINCE.

Address: No. 209 Le Hoan Str., Phu Ly City, Ha
Nam Province, Vietnam.

Tel: +84-351.3857961

Fax:  +84-351.3850569

Website: www.izhanam.gov.vn

ĐẦU MốI LIêN Hệ TIẾP NHậN ĐẦU TƯ/ 
FOCAL POINTS TO RECEIVE INVESTMENT

TỉNH HÀ NAM LUôN SẵN SÀNG HỢP TÁC, ĐồNG HÀNH CùNG QUý Vị 
VÀ MONG MUốN QUý Vị CHọN HÀ NAM LÀ ĐịA ĐIỂM ĐỂ ĐẦU TƯ.

HA NAM PROVINCE IS READY TO COOPERATE, TO ACCOMPANY YOU
AND YOUR DESIRED LOCATION SELECTED HA NAM TO INVEST


