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STT

I

Tên dự án

Địa điểm xây dựng

1

2

Xây dựng hệ thống
chống xâm thực và tái
huyện Gò Công
tạo vành đai rừng phòng
Đông
hộ bằng giải pháp kết
cấu mềm

II

Dự án có sử dụng đất công

4

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

Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)
Dự án sử dụng vốn ODA

Hệ thống thoát nước và
xử lý nước thải thành
thành phố Mỹ Tho
phố Mỹ Tho

3

Vốn đầu tư
(dự kiến)
(Tỷ đồng)

ấp Hưng Thạnh, xã
Nhà máy sản xuất hàng
Long Hưng, thị xã
may mặc
Gò Công

Nhà máy chế biến các
sản phẩm từ trái thanh
long

xã Long Bình Điền,
huyện Chợ Gạo

2,870

Đầu tư xây dựng, khai thác hệ thống thoát
nước và xử lý nước thải cho TP. Mỹ Tho
nhằm đảm bảo môi trường sống của thành
phố trong sạch.

Dự kiến xây dựng hệ thống thu gom và
02 nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt.
Vận động vốn
Công suất xử lý: 40.000 m3/ngày đêm. ODA
Diện tích nhà máy xử lý: 15 ha/nhà máy;

UBND thành phố Mỹ Tho
Địa chỉ: Số 36, đường Hùng Vương, P. 7, TP. Mỹ Tho
Người liên hệ: Ông Đặng Thanh Liêm
Chức vụ: Chủ tịch
ĐT: 073 3875611 - 3872181

938

Chủ động bảo vệ vành đai rừng phòng hộ
ven biển đang ngày càng bị biển xâm lấn,
đồng thời ổn định vào tạo lập đất bãi để tái
trồng rừng bằng hệ thống công trình mềm,
triệt tiêu năng lượng của sông và dòng
chảy biển khi tương tác với bờ.

Đoạn từ cửa sông Soài Rạp đến cửa
Tiểu dài 20 km
Gồm các hạng mục: kè chắn đất phía
bờ; đập định; đê ngầm phá sóng; san
gạt đất hữu cơ và trồng cây gây rừng

Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: số 11, Lê Lợi, P.1, TP. Mỹ Tho, tỉnh TG
Người đại diện: Ông Trần Xuân Thành
Chức vụ: Giám đốc
ĐT: 073 3872475 - 073 3887629

180

20

Sản xuất và gia công các sản phẩm may
mặc cho xuất khẩu

Sơ chế, chế biến các sản phẩm từ trái
thanh long để tăng giá trị trái thanh long

Diện tích 95.553,3 m

Diện tích: 02 ha

2

Vận động vốn
ODA

UBND thị xã Gò Công
Địa chỉ: 12 Trần Hưng Đạo, khu phố 2, phường 2, thị
100% vốn của nhà
xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang
đầu tư trong nước
Đại diện: Ông Nguyễn Văn Quốc
hoặc nước ngoài.
Chức vụ: Phó Chủ tịch
ĐT: 0987 796 787

UBND huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
Địa chỉ: Ô2, khu 1, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo
100% vốn của nhà
Người liên hệ: Ông Ngô Hữu Thệ,
đầu tư trong nước
Chức vụ: Chủ tịch.
hoặc nước ngoài.
ĐT: 073 3505999
Fax: 073 3835593
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5

6

7

8

9

10

Tên dự án

Siêu thị Tân Hương

Siêu thị trung tâm thị
trấn Vĩnh Bình

Chợ Hưng Thạnh

Siêu thị thương mại
Long Bình Điền

Khu thể dục thể thao
phường 3

Địa điểm xây dựng

ấp Tân Phú, xã Tân
Hương, huyện Châu
Thành (Khu tái định
cư Tân Hương)

thị trấn Vĩnh Bình,
huyện Gò Công Tây

xã Hưng Thạnh,
huyện Tân Phước

xã Long Bình Điền,
huyện Chợ Gạo

phường 3, thành phố
Mỹ Tho

xã Phước Thạnh,
Bệnh viện Đa khoa Tiền
thành phố Mỹ Tho,
Giang
tỉnh Tiền Giang

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

Hoạt động đa chức năng về kinh doanh
hàng hoá tổng hợp và các loại hình dịch vụ Diện tích 8.600 m2
trong nước

Sở Công Thương
100% vốn của nhà Địa chỉ: Số 17, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P4, TP Mỹ Tho
đầu tư trong nước Đại diện: Ông Ngô Văn Tuấn
hoặc nước ngoài. Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 073 3882891

7

Hoạt động về kinh doanh hàng hóa và
dịch vụ

Sở Công Thương
100% vốn của nhà Địa chỉ: Số 17, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P4, TP Mỹ Tho
đầu tư trong nước Đại diện: Ông Ngô Văn Tuấn
hoặc nước ngoài. Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 073 3882891

20

Xây dựng chợ và các dãy phố đáp ứng các
nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa và nhu Diện tích: 0,8ha
cầu tiêu dùng của dân cư tại khu vực

UBND huyện Tân Phước
Địa chỉ: Khu 4- thị trấn Mỹ Phước- huyện Tân Phước
100% vốn của nhà
Đại diện: Ông Nguyễn Văn Mẫn
đầu tư trong nước
Chức vụ: Chủ tịch
ĐT: 0917222836

Hoạt động đa chức năng về kinh doanh
hàng hoá tổng hợp và các loại hình dịch vụ Diện tích 3.500m2
trong nước

UBND huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
Địa chỉ: Ô2, khu 1, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo
100% vốn của nhà
Người liên hệ: Ông Ngô Hữu Thệ,
đầu tư trong nước
Chức vụ: Chủ tịch.
hoặc nước ngoài.
ĐT: 073 3835593
Fax: 073 3835593

Phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của
người dân

Diện tích: 1.700 m

UBND thành phố Mỹ Tho
Địa chỉ: Số 36, đường Hùng Vương, P. 7, TP. Mỹ Tho
100% vốn của nhà
Người liên hệ: Ông Đặng Thanh Liêm
đầu tư trong nước.
Chức vụ: Chủ tịch
ĐT: 073 3875611 - 3872181

Hình thành một bệnh viện với đầy đủ trang
thiết bị y tế hiện đại có khả năng chẩn
đoán và điều trị kỹ thuật cao đáp ứng nhu
cầu khám chữa bệnh của nhân dân trong
tỉnh và khu vực, tạo điều kiện cho người
dân tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao.

Diện tích: 8 ha
Xây dựng bệnh viện đa khoa quy mô
1000 giường bệnh với đầy đủ các khoa
phòng đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng 1

Hợp đồng BCC
hoặc PPP

15

20

3

2,768

Diện tích: 675 m2

2

Sở Y tế Tiền Giang.
Địa chỉ: Số 4, đường Hùng Vương, P. 01, TP. Mỹ Tho.
Người đại diện: ông Trần Thanh Thảo.
Chức vụ: Giám đốc.
Điện thoại: 0918818217
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11

Tên dự án

Các dự án trong Khu
xã Thạnh Hòa,
chăn nuôi tập trung quy
huyện Tân Phước
mô công nghiệp

12

Trường Mầm non Khu
dân cư Long Thạnh
Hưng

13

Mở rộng Khu Bảo tồn
sinh thái Đồng Tháp
Mười

14

15

Địa điểm xây dựng

Khu Du lịch sinh thái
cồn Ngang

Khu Dân cư Trung An

Khu dân cư Long
Thạnh Hưng, xã
Long Bình Điền

xã Thạnh Tân,
huyện Tân Phước

Cồn Ngang, xã Phú
Tân, huyện Tân Phú
Đông

Xã Trung An,
Tp.Mỹ Tho

Vốn đầu tư
(dự kiến)
(Tỷ đồng)

100

Mục tiêu dự án

Kêu gọi đầu tư các dự án thứ cấp trong
Khu chăn nuôi tập trung quy mô công
nghiệp
Cải tiến nâng cao chất lượng giống vật
nuôi, tạo ra những giống mới năng suất,
giá trị kinh tế cao, thích hợp với điều kiện
tự nhiên, khí hậu Việt Nam
Phát triển hình thứ

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

Tổng diện tích: 200 ha

100% vốn của nhà
đầu tư trong nước
hoặc nước ngoài.
hoặc liên doanh

Sở Nông nghiệp & PTNT Tiền Giang
Địa chỉ: Khu phố Trung Lương, P.10, TP. Mỹ Tho
Người liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Cẩn
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại : 073.3855686.
Fax: 073.3856008

UBND huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
Địa chỉ: Ô2, khu 1, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo
Người liên hệ: Ông Ngô Hữu Thệ,
Chức vụ: Chủ tịch.
ĐT: 073 3505999
Fax: 073 3835593

16

Thành lập cơ sở giáo dục mầm non đáp
ứng nhu cầu nuôi dayh trẻ của dân cư khu
vực thị trấn và vùng lân cận

Diện tích 0,529 ha

100% vốn của nhà
đầu tư trong nước
(lĩnh vực xã hội
hóa)

778

- Hình thành một khu du lịch với môi
trường cảnh quan đẹp, nhưng vẫn mang
đậm bản sắc văn hoá dân tộc;
- Bảo tồn sinh thái kết hợp với phát triển
du lịch

Diện tích: 357 ha
(Diện tích khu bảo tồn hiện hữu là 107
ha; diện tích mở rộng: 250 ha)

Sở Nông nghiệp & PTNT
100% vốn của nhà Địa chỉ: Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho
đầu tư hoặc liên
Người liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Cẩn
doanh
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại : 073.3855686.

600

- Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái,
nghỉ dưỡng biển.
- Khu phức hợp với nhiều loại hình vui
chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa, thể thao
đa dạng phục vụ khách du lịch.

Diện tích: 150,7 ha, gồm các hạng mục:
- Khu trung tâm điều hành; khu thể dục
– thể thao đa năng; khu vui chơi, công 100% vốn của nhà
viên nước; khu cắm trại; khu du lịch
đầu tư trong nước
sinh thái – dã ngoại; khu nhà nghỉ,
hoặc nước ngoài.
khách sạn, dịch vụ sức khỏe; khu biệt
thự nhà vườn.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Địa chỉ: Số 3, Lê Lợi, P. 1, TP Mỹ Tho;
Người liên hệ : Ông Nguyễn Ngọc Minh
Chức vụ: Giám đốc
ĐT: 073 3872223 - 3872236

118

Đầu tư xây dựng khu thương mại – dịch
vụ và nhà ở thương mại, phục vụ nhu cầu
về nhà ở cho các chuyên gia, cán bộ và
công nhân khu công nghiệp; các hộ gia
đình thuộc phạm vi Tp.Mỹ Tho

Diện tích: 14,83 ha
Khu thương mại – dịch vụ diện tích
100% vốn của nhà
2,13ha.
đầu tư trong nước
Khu nhà ở thương mại gồm: 22 biệt thự
hoặc nước ngoài
12mx26m, 172 nhà liên kế 5mx25m,
116 nhà liên kế 5mx30m

Sở Xây dựng
Địa chỉ: Số 4, đường Lê Lợi, P. 1, TP. Mỹ Tho
Đại diện: Ông Huỳnh Hữu Quyền
Chức vụ: Giám đốc
ĐT: 073 3873396 - 0903 731 397

3

STT

16

17

18

19

Tên dự án

Cụm Dân cư thị trấn
Tân Hòa

Địa điểm xây dựng

Khu phố xóm Gò,
thị trấn Tân Hòa,
huyện Gò Công
Đông

Khu nhà ở xã hội thị xã Khu phố 3, phường
Gò Công
5, thị xã Gò Công

Khu Dân cư - Chợ An
Hữu

Đầu tư - Khai thác bến
phà Ông Văn

Xã An Hữu, xã An
Thái Trung, huyện
Cái Bè

Xã Mỹ Lương,
huyện Cái Bè

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

Diện tích: 2 ha
Xây dựng khu dân cư đô thị có hệ
thống hạ tầng công cộng hoàn chỉnh,
Hình thành khu nhà ở thương mại phục vụ
bao gồm các dãy nhà liên kế, căn hộ
nhu cầu nhà ở cho cư dân trong khu vực
chung cư, khu biệt thự nhà vườn, công
viên, trường mẫu giáo
Xây dựng 80 – 100 lô nhà ở

UBND huyện Gò Công Đông
Địa chỉ: 02, Nguyễn Văn Côn, thị trấn Tân Hoà, huyện
100% vốn của nhà Gò Công Đông
đầu tư trong nước Người đại diện: Ông Nguyễn Chí Trung
Chức vụ: Chủ tịch
ĐT: 073 3943978

28

Phục vụ nhu cầu nhà ở của người dân

UBND thị xã Gò Công
Địa chỉ: 12 Trần Hưng Đạo, khu phố 2, phường 2, thị
100% vốn của nhà
xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang
đầu tư trong nước
Đại diện: Ông Nguyễn Văn Quốc
hoặc nước ngoài
Chức vụ: Phó Chủ tịch
ĐT: 0987 796 787

100

Định hướng đầu tư xây dựng hình thành
khu dân cư với hạt nhân là chợ An Hữu
mới, tạo động lực phát triển chung cho An Diện tích là 10 ha
Hữu trở thành thị trấn (đô thị loại 5) trong
tương lai gần

UBND huyện Cái Bè
Địa chỉ: Đường Võ Chí Công, Khu I, Thị trấn Cái Bè,
100% vốn của nhà
huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
đầu tư trong nước
Người liên hệ: Nguyễn Văn Nha
hoặc nước ngoài
Chức vụ: Phó Chủ tịch
ĐT: 0913879118

Diện tích đất thổ cư là 71,39m2 , chỉ
phục vụ cho người đi bộ và xe hai bánh
Phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng
gồm các hạng mục:
hóa, nông sản, đồng thời hạn chế các vụ
+ Phía Bắc Sông Cổ Cò: (Bề rộng mặt
tai nạn giao thông đường thủy nội bộ xảy bến: 5m; Chiều dài bến: 19,55 m)
ra nhất là vào mùa sóng to, gió lớn, góp
- Bến chính BTCT dày 25cm
phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương - Cọc, trụ bến và cuối bến
- Gia cố bờ sông phạm vi 10 m
- Nhà ch

100% vốn của
Nhà đầu tư trong
nước hoặc nước
ngoài

14

2

Diện tích: là 2.214m2

UBND huyện Cái Bè
Địa chỉ: Đường Võ Chí Khu I, Thị trấn Cái Bè, huyện
Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
Người liên hệ: ông Nguyễn Văn Nha
Chức vụ: Phó Chủ tịch
ĐT: 0913879118

4
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21

22

Tên dự án

Đầu tư - Khai thác phà
Bến Giữa (chợ Mỹ
Lương)

Đầu tư - Khai thác bến
phà Cái Thia

Nghĩa trang nhân dân
xã Long Bình

Địa điểm xây dựng

Xã Mỹ Lương,
huyện Cái Bè

xã Mỹ Lương, xã
Mỹ Đức Đông,
huyện Cái Bè

xã Long Bình,
huyện Gò Công Tây

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

4

Diện tích nông nghiệp là 383,33m2 ,
gồm 2 bến phia Bắc và phía Nam sông
Góp phần tạo điều kiện phục vụ nhu cầu đi Cổ Cò tải trọng 3,5 tấn, đường dẩn rộng
lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản, đồng 4m chiều dài 161m, kết cấu mặt đường
thời hạn chế các vụ tai nạn giao thông
bằng bê tông xi măng gồm:
đường thủy nội bộ xảy ra nhất là vào mùa - Bến chính BTCT dày 25cm (chiều
sóng to, gió lớn.
rộng mặt bến 5 m; chiều dài bến: 28,2
m)
- Cọc,

100% vốn của
Nhà đầu tư trong
nước hoặc nước
ngoài

UBND huyện Cái Bè
Địa chỉ: Đường Võ Chí Công, Khu I, Thị trấn Cái Bè,
huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
Người liên hệ: Nguyễn Văn Nha
Chức vụ: Phó Chủ tịch
ĐT: 0913879118

6

Diện tích đất cây lâu năm là 138,3m2 ,2
trụ điện hạ thế, gồm 2 bến phia Bắc và
Góp phần tạo điều kiện phục vụ nhu cầu đi
1 bến phía Nam sông Cổ Cò tải trọng
lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản, đồng
3,5 tấn(chiều rộng mặt bến 5m; chiều
thời hạn chế các vụ tai nạn giao thông
dài bến 28,2 m), gồm:
đường thủy nội bộ xảy ra nhất là vào mùa
- Bến chính BTCT dày 25cm
sóng to, gió lớn.
- Cọc, trụ bến và cuối bến
- Gia cố bờ sông phạm vi 1

100% vốn của
Nhà đầu tư trong
nước hoặc nước
ngoài

UBND huyện Cái Bè
Địa chỉ: Đường Võ Chí Công, Khu I, Thị trấn Cái Bè,
huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
Người liên hệ: Nguyễn Văn Nha
Chức vụ: Phó Chủ tịch
ĐT: 0913879118
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Cải tạo và mở rộng nghĩa trang cũ phục vụ
nhu cầu mai táng của người dân địa
Diện tích: 7,5 ha
phương

UBND huyện Gò Công Tây
Địa chỉ: đường Thiện Chí, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò
100% vốn của nhà Công Tây, tỉnh Tiền Giang
đầu tư trong nước Đại diện: Ông Đinh Tấn Hoàng
Chức vụ: Phó Chủ tịch
ĐT: 0918937602

5

STT

23

24

Tên dự án

Địa điểm xây dựng

Trụ sở làm việc của các
xã Đạo Thạnh,
sở, ngành tỉnh Tiền
thành phố Mỹ Tho
Giang

Sân bóng đá mini

Tổng cộng

ấp Hạ, thị trấn Vĩnh
Bình, huyện Gò
Công Tây.

Vốn đầu tư
(dự kiến)
(Tỷ đồng)

730

3

Mục tiêu dự án

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

Hình thức đầu tư

Xây dựng mới Trụ sở làm việc của các sở,
ngành tỉnh thay thế các trụ sở cũ nằm rải
rác, đã xuống cấp, chưa đủ diện tích làm
Diện tích: 4,9ha gồm 1 trệt, 15 tầng lầu 100% vốn của nhà
việc nhằm thực hiện mô hình hiện đại hóa + Sân thượng, tầng mái, tầng kỹ thuật
đầu tư trong nước
công sở theo hướng tập trung với đầy đủ
và các hạng mục phụ trợ khác.
hoặc nước ngoài
cơ sở vật chất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật,
trang t

Phát triển phong trào thể thao trên địa bàn
huyện

Diện tích 4.500 m2

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

Ban Quản lý các dự án tỉnh Tiền Giang
Địa chỉ: Số 67, đường Trưng Trắc, phường 01, thành
phố Mỹ Tho.
Người đại diện: ông Hoàng Như Nghị
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0733867869 - 0913962749

UBND huyện Gò Công Tây
Địa chỉ: khu phố 4, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công
100% vốn của nhà
Tây
đầu tư trong nước
Đại diện: ông Đinh Tấn Hoàng
hoặc nước ngoài
Chức vụ: phó chủ tịch
Điện thoại: 0733 838 333

9,360

6

