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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG 2015 - 2016
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STT

Tên dự án

Địa điểm xây dựng

Vốn đầu tư
(dự kiến)
(Tỷ đồng)

Mục tiêu dự án

Quy mô dự án (công suất, năng lực,
thông số kỹ thuật cơ bản)

Hình thức đầu tư

Cơ quan cung cấp thông tin dự án và tiếp nhận đề
nghị của các nhà đầu tư

Lĩnh vực du lịch (02 DA)

1

2

Khu Du lịch sinh thái
biển Tân Thành - Hàng
Dương

Khu Nghỉ dưỡng - Khu
du lịch sinh thái cù lao
Thới Sơn

Tổng cộng

Xã Tân Thành,
huyện Gò Công
Đông

Xã Thới Sơn, thành
phố Mỹ Tho

600

300

Diện tích: 64 ha
Phân khu chức năng :
Xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái - Khu trung tâm điều hành; khu nhà
kết hợp kinh tế vườn địa phương nhằm
nghỉ, khách sạn, dịch vụ sức khỏe; khu
khai thác cảnh quan đặc trưng, khôi phục thể dục – thể thao đa năng; khu vui
vùng rừng ngập mặn ven biển.
chơi, giải trí; khu công viên nước; hồ
bơi; khu cắm trại; khu du lịch sinh thái
– dã ngoại.

Phục vụ nhu cầu tham quan, nghỉ ngơi
phục hồi sức khỏe
Góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch
trên cù lao Thới Sơn

Diện tích: 11 ha gồm các hạng mục
- Nhà nghỉ: 31.000m2
- Nhà hàng: 15.000m2
- Khu tổ chức hội nghị: 10.000m2
2
- Vườn hoa, bon sai: 5.000m
- Khu phục hồi sức khỏe: 2.000m2
- Khu giải trí thể thao: 13.000m2
- Cây xanh, cảnh quan: 16.271m2
- Đường giao thông; kênh rạch

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
100% vốn của nhà Địa chỉ: Số 3, Lê Lợi, P. 1, TP Mỹ Tho;
đầu tư trong nước Người liên hệ : Ông Nguyễn Ngọc Minh
hoặc nước ngoài. Chức vụ: Giám đốc
ĐT: 073 3872223 - 3872236

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
100% vốn của nhà Địa chỉ: Số 3, Lê Lợi, P. 1, TP Mỹ Tho;
đầu tư trong nước Người liên hệ : Ông Nguyễn Ngọc Minh
hoặc nước ngoài. Chức vụ: Giám đốc
ĐT: 073 3872223 - 3872236

900

1

