
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

C Các dự án phải thực hiện thu hồi đất của các tổ chức, cá nhân

Dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (03 dự án)

1
Khu Công nghiệp Bình 

Đông

Xã Bình Đông, Thị 

xã Gò Công, tỉnh 

Tiền Giang

1,418
Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng 

khu công nghiệp

Diện tích: 212 ha

Lĩnh vực thu hút đầu tư: Công nghiệp 

lắp ráp điện tử, đồ điện gia dụng, hàng 

kim loại; Công nghiệp sản xuất công 

nghiệp kỹ thuật cao; Công nghiệp cơ 

khí chính xác, lắp ráp ôtô; Công nghiệp 

chế biến lương thực, thực phẩm, hàng 

100% vốn của nhà 

đầu tư trong nước 

hoặc nước ngoài 

Ban quản lý các KCN Tiền Giang

Địa chỉ: số 27-Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P 4 - Tp.Mỹ Tho, 

Tiền Giang.

Đại diện: Ông Cao Minh Tâm

Chức vụ: Trưởng Ban

Điện thoại: 073 3871 808 - 88 55 68

2
Cụm Công nghiệp Chợ 

Gạo

xã Tân Thuận 

Bình,huyện Chợ Gạo
375

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng 

cụm công nghiệp nhằm phát triển ngành 

công nghiệp của địa phương, góp phần 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện.

Diện tích: 36 ha

Lĩnh vực thu hút đầu tư: các nhóm hàng 

công nghiệp như may mặc, giày da... 

không dệt nhuộm; chế biến thực phẩm; 

chế biến nông sản.

100% vốn của nhà 

đầu tư trong nước 

hoặc nước ngoài. 

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

3
Cụm Công nghiệp Tân 

Lý Đông

xã Tân Lý Đông, 

huyện Châu Thành
200

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng 

cụm công nghiệp nhằm phát triển ngành 

công nghiệp của địa phương, góp phần 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện.

Diện tích: 50 ha

100% vốn của nhà 

đầu tư trong nước 

hoặc nước ngoài. 

UBND huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ: ấp Cá, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành

Người liên hệ: ông Nguyễn Văn Cười

Chức vụ: Chủ tịch

ĐT: 0733 831923

Tổng cộng 1,993
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