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  I. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

1. Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp,  cụm công nghiệp

Khu công nghiệp: Thái Nguyên có 06 khu công nghiệp, với tổng 
diện tích 1.420ha, trong đó đã có 05 khu công nghiệp đã được đầu 
tư hạ tầng và có các nhà 
đầu tư; Thái Nguyên mời 
gọi các Nhà đầu tư tìm 
hiểu và đầu tư hạ tầng 
Khu công nghiệp công 
nghệ cao Quyết Thắng, 
quy mô 105ha, cách 
trung tâm thành phố 
Thái Nguyên 8km; cách 
Khu du lịch Quốc gia Hồ 
Núi Cốc 6km).

Cụm công nghiệp: Thái Nguyên quy hoạch 35 cụm công nghiệp, 
với tổng diện tích 1.259ha. Thái Nguyên mời gọi đầu tư hạ tầng hạ 
tầng của 11 cụm, với tổng diện tích quy hoạch là 283,5 ha (Chi tiết 
tại biểu danh mục dự án ưu tiên mời gọi đầu tư).

2. Đầu tư sản xuất công nghiệp trong khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp 

Thái Nguyên mời gọi các nhà đầu tư sản xuất công nghiệp phụ trợ 
để tăng tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm của Tập đoàn Sam Sung; 
công nghiệp điện, điện tử, công nghiệp phần mềm, công nghiệp 
cơ khí chế tạo chất lượng cao; công nghiệp phụ trợ ngành dệt may; 

Địa điểm đầu tư: Trong các khu công nghiệp đã có hạ tầng kỹ thuật 
như: Khu công nghiệp Yên Bình; Khu công nghiệp Điềm Thụy; Khu 
công nghiệp Sông Công I, II và các cụm công nghiệp trên địa bàn 
toàn tỉnh.

  III. LĨNH VỰC HẠ TẦNG DU LỊCH SINH THÁI VÀ NGHỈ DƯỠNG

1. Đầu tư hạ tầng khu du lịch Quốc gia Hồ Núi Cốc

Quy hoạch tổng thể phát 
triển Khu du lịch quốc gia 
Hồ Núi Cốc đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030 
được được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt tại Quyết 
định số 2228/QĐ-TTg ngày 
18/11/2016:

Mục tiêu chung: Phấn đấu 
đến năm 2030 Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc trở thành trung 
tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng lớn của quốc gia với hệ thống 
cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch đa dạng, chất 
lượng cao gắn liền với thương hiệu văn hóa Trà và có khả năng 
cạnh tranh với các nước trong khu vực.Sản phẩm du lịch chính: Du 
lịch tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, hoạt động thể thao 
gắn liền với tài nguyên hồ, đảo trên hồ; du lịch cộng đồng gắn 
liền với văn hóa trà; du lịch sinh thái gắn liền với tài nguyên rừng 
Vường quốc gia Tam Đảo (khu vực xã Quân Chu), hệ sinh thái hồ, 

hệ sinh thái chè.

 2.  Khu vực phía Đông vườn 
Quốc gia Tam Đảo

Trong vùng có các hồ nhân 
tạo thích hợp với loại hình 
đầu tư du lịch nghỉ dưỡng 
như: Hồ Suối Lạnh, hồ Nước 
Hai thuộc xã Thành Công thị 

xã Phổ Yên có thể phát triển dự án thành khu du lịch tổng hợp, 
bao gồm Công viên giải trí, công viên nước, bãi tắm, vườn hoa, 
nhà nghỉ, khu văn hóa ẩm thực, khu du lịch sinh thái.

Để kết nối liên thông Khu du lịch Quốc gia Hồ Núi Cốc với 
Khu du lịch vườn Quốc gia Tam Đảo (Vĩnh Phúc) có thể đầu tư 
tuyến cáp treo hoặc hình thành tuyến du lịch sinh thái xuyên 
vườn quốc gia Tam Đảo (du lịch mạo hiểm leo núi).

THÁI NGUYÊN – ƯU TIÊN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

  IV.  LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

1. Khu Đô thị phía Tây thành phố Thái Nguyên

10 11 12 13 14 1615

2. Tổ hợp Khu công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ Yên Bình

Khu đô thị phía tây thành phố Thái Nguyên được UBND tỉnh Thái 
Nguyên phê duyệt quy hoạch 1/2000, với tổng diện tích 1.500 ha, 
đây là đô thị động lực nối liền thành phố Thái Nguyên với Khu du 
lịch quốc gia Hồ Núi Cốc. 

Khu đô thị được phân thành các khu chức năng:
* Khu trung tâm 
* Khu đường trục chính 
* Khu công viên trung tâm 
* Khu vòng ngoài công viên 
* Khu nghỉ dưỡng  
* Khu nhà ở  
* Công trình y tế… 

Đã được UBND tỉnh Thái 
Nguyên phê duyệt quy 
hoạch 1/2000,  với tổng điện 
tích 8.009 ha, nằm trên địa 
bàn huyện Phú Bình và thị xã 
Phổ Yên.  

Tổ hợp Khu công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ Yên Bình được 
phân thành 5 phân khu chức năng

* Khu công nghiệp xanh Yên Bình với diện tích phát triển KCN khoảng 
700 ha (trong đó 400ha KCN Yên Bình được Thủ tướng cấp phép). 

* Khu Đô thị thông minh Yên Bình có diện tích 970 ha được quy 
hoạch Khu công nghệ thông tin tập trung và Khu đô thị sinh thái.

* Khu nông nghiệp kỹ thuật cao có diện tích 750 ha, trong đó tập 
trung là Khu nông nghiệp kỹ thuật cao Agropark 300 ha. 

* Các Khu đô thị có diện tích 550 ha, trong đó Quần thể Khu du 
lịch sinh thái và thể thao Golf gồm các Dự án: Sân Golf, khu du lịch 
nghỉ dưỡng và khu đô thị sinh thái. 

* Khu bảo tồn văn hóa làng xã 

Đầu tư vào chế biến chè 
chất lượng cao cho xuất 
khẩu tại các vùng nguyên 
liệu chè tập trung:  Đại Từ, 
Phú Lương, Đồng Hỷ thành 
phố Thái Nguyên là ưu tiên 
số 1 của tỉnh cùng với định 
hướng phát triển vùng chè 
gắn với chế biến, tiêu thụ và 
du lịch sinh thái vùng chè.

Đầu tư sản xuất các sản 
phẩm nông nghiệp hữu cơ 
cung cấp cho công nhân 
các khu công nghiệp và xuất 
khẩu. Để đáp ứng nhu cầu 
của nhà đầu tư, tỉnh đã dành 
quỹ đất với diện tích gần 
1.700 ha có lợi thế về hạ tầng 
để mời gọi đầu tư. 

Thái Nguyên có diện tích đất 
rừng, với trên 110 nghìn ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên là 
73.383 ha, rừng trồng hơn 40.000 ha, đáp ứng nhu cầu nguyên 
liệu cho các nhà máy sản xuất và chế biến.

  II. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ MỘT SỐ CƠ QUAN 
CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN

1. VĂN PHÒNG UBND TỈNH
- Địa chỉ: Số 18 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên
- Thông tin liên hệ: Ông Bùi Thanh Hải-Chánh Văn phòng, ĐT: 0913.523.757; 
Email: manhhai77@gmail.com
- Website: http://thainguyen.gov.vn

2. SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
- Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên
- Thông tin liên hệ: Ông Hoàng Thái Cương-Giám đốc, ĐT: 0912.452.345;
Email: hoangthaicuong1975@gmail.com
- Website: http://sokhdt.thainguyen.gov.vn

3. SỞ NGOẠI VỤ
- Địa chỉ: Số 9, đường Hùng Vương, Thành phố Thái Nguyên
- Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Đình Việt -Giám đốc, ĐT: 0983530000; 
Email: vietnd@thainguyen.gov.vn
- Website: http://sngv.thainguyen.gov.vn

4. SỞ TÀI CHÍNH
- Địa chỉ: Số 5 đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên
- Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Minh Quang - Giám đốc, ĐT: 0912.003.959;
Email: minhquangstc@gmail.com
- Website: sotc.thainguyen.gov.vn

5. CỤC THUẾ TỈNH 
- Địa chỉ: Số 11-13, đường Cách mạng tháng Tám, phường Trưng Vương, 
TP. Thái Nguyên
- Thông tin liên hệ: Ông Phạm Văn Chức - Cục trưởng, ĐT: 0913.256.989;
Email: pvchuc.tng@gdt.gov.vn

6. SỞ XÂY DỰNG 
- Địa chỉ: Số 02, đường Nguyễn Du, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên
- Thông tin liên hệ: Ông Hoàng Đức Khánh-Giám đốc, ĐT: 0913.384.251;
 Email: khanhxd29@gmail.com

7. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
- Địa chỉ: Số 132, đường Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái 
Nguyên
- Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Tuấn- Giám đốc, ĐT: 0975.818.018;
Email: tuannt.sotnmt@thainguyen.gov.vn/tuannt@thainguyen.gov.vn
- Website: http://tnmtthainguyen.gov.vn

8. SỞ CÔNG THƯƠNG 
- Địa chỉ: Số 4 đường Cách Mạng Tháng 8, thành phố Thái Nguyên.
- Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Ngô Quyết-Giám đốc, ĐT: 0913.286.000;
Email: ngoquyet369@gmail.com
- Website: http://congthuongthainguyen.gov.vn

9. TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ 
- Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên
- Thông tin liên hệ: Ông Chu Văn Khanh-Giám đốc; ĐT: 0913.517.252;
Email: khanhdpitn@gmail.com 

10. BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
- Địa chỉ: Phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
- Thông tin liên hệ: Ông Phan Mạnh Cường -Trưởng ban; ĐT: 0912.735.380;
Email: izatng@gmail.com
- Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn

11. CHI CỤC HẢI QUAN THÁI NGUYÊN
- Địa chỉ: Số 568 đường Phan Đình Phùng, phường Phan Đình Phùng, TP. 
Thái Nguyên
-Thông tin liên hệ: Ông Dương Minh Đức - Chi cục trưởng, ĐT: 0989.098.868;
Email: ducdm74@gmail.com 

12. UBND THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
- Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Du, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên
- Thông tin liên hệ: Ông Lê Quang Tiến - Chủ tịch, ĐT: 0912.999.567;
Email: lequangtientn@gmail.com

13. UBND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG
- Địa chỉ: Đường Cách mạng tháng Tám, phường Thắng Lợi, Thành phố 
Sông Công
- Thông tin liên hệ: Ông Lê Văn Khôi - Chủ tịch, ĐT: 0913.284.929; 
Email: haiphong284.kl@gmail.com

14. UBND THỊ XÃ PHỔ YÊN
- Địa chỉ: Tổ dân phố 4, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên.
- Thông tin liên hệ: Ông Bùi Văn Lương - Chủ tịch; ĐT: 0982.729.264;
Email: tuanluongmbb@gmail.com

15. UBND HUYỆN ĐỊNH HÓA
- Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa.
- Thông tin liên hệ: Ông Ma Đình Đối - Chủ tịch; ĐT: 0912.446.571;  
Email: madinhdoi@gmail.com

16. UBND HUYỆN PHÚ LƯƠNG
- Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương.
- Thông tin liên hệ: Ông Phạm Bình Công - Chủ tịch, ĐT: 0913.529.997;
Email: phambinhcong@gmail.com

17. UBND HUYỆN ĐẠI TỪ
- Địa chỉ: Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ.
- Thông tin liên hệ: Ông Phạm Duy Hùng - Chủ tịch, ĐT: 0983.272.069;
 Email: phamhung69ubdt@gmail.com

18. UBND HUYỆN ĐỒNG HỶ
- Địa chỉ: Phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên.
- Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Văn Thủy - Chủ tịch, ĐT: 0913.003.245;
 Email: thuynv.donghy@thainguyen.gov.vn

19. UBND HUYỆN PHÚ BÌNH
- Địa chỉ: Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình.
- Thông tin liên hệ: Ông Hoàng Thanh Giao - Chủ tịch, ĐT: 0912.867.553;
 Email: hoanggiaopb@gmail.com

20. UBND HUYỆN VÕ NHAI
- Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
- Thông tin liên hệ: Ông Dương Văn Tiến - Chủ tịch, ĐT: 0982.294.111;
 Email: duongtien.tdtn@gmail.com



THƯ MỜI GỌI ĐẦU TƯ
 
Thái Nguyên là tỉnh trung tâm vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, 
là tỉnh nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội, những lợi 
thế về vị trí địa lý, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân 
lực dồi dào chất lượng cao, cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ, bộ 
máy chính quyền năng động, thân thiện với  người dân, doanh 
nghiệp là môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu 
và đầu tư vào tỉnh Thái Nguyên.

Sự có mặt của các Tập đoàn đa Quốc gia, Tập đoàn kinh tế lớn 
trong và ngoài nước đến đầu tư đã thúc đẩy kinh tế - xã hội 
của tỉnh phát triển theo hướng ổn định và bền vững: tốc độ 
tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân 3 năm (2015-2017) đạt 
trên 14%, GRDP đầu người năm 2017 đạt 68 triệu đồng/người/
năm; thu ngân sách hàng năm tăng bình quân 25,2%....

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh, góp phần 
hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, 
sớm đưa tỉnh Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp theo 
hướng hiện đại, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu 
tư năm 2018 với mục tiêu tiếp tục tuyền truyền quảng bá, giới 
thiệu về tiềm năng, thế mạnh, chính sách đầu tư của tỉnh đến 
với các nhà đầu tư trong và ngoài nước; tạo diễn đàn gặp gỡ, 
đối thoại trực tiếp giữa chính quyền tỉnh với các nhà đầu tư, các 
tổ chức quốc tế.

Tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi tốt nhất 
để các Nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu và đầu tư vào tỉnh với 
mục tiêu cùng phát triển theo hướng nhanh và bền vững.

Chúc quý vị hạnh phúc và thành công!

Vũ Hồng Bắc
CHỦ TỊCH UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

Tỉnh Thái Nguyên là trung tâm của vùng Việt Bắc, phía Bắc tiếp 
giáp với tỉnh Bắc Kạn, phía Tây giáp với các tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên 
Quang, phía Đông giáp với các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang và phía 
Nam tiếp giáp với thủ đô Hà Nội; 

Thái Nguyên có diện tích tự nhiên 3.562 km², dân số trên 1,2 
triệu người gồm 8 dân tộc cùng sinh sống; có 9 đơn vị hành 
chính, gồm 2 thành phố, 1 thị xã và 6 huyện với 180 xã, phường, 
thị trấn.

Thứ nhất: Thành lập 
đường dây nóng của Bí 
thư Tỉnh ủy và Chủ tịch 
UBND tỉnh để tiếp nhận 
thông tin và giải quyết 
ngay các kiến nghị từ 
phía các doanh nghiệp.

Thứ hai: 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 Quyết định chủ trương đầu 
tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thứ ba: Bảo đảm an ninh trật tự ngoài hàng rào doanh nghiệp, 
khu công nghiệp và cụm công nghiệp, bảo đảm an toàn về tính 
mạng, tài sản cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp.

Thứ tư: Hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lao động, cung cấp nguồn 
lao động có kỹ thuật và ý thức tổ chức kỷ luật.

Thứ năm: Cam kết cung cấp đủ điện 24/24 giờ. Đầu tư lưới điện 
đến chân hàng rào dự án cho các doanh nghiệp đầu tư tại các 
khu, cụm công nghiệp.

Thứ sáu: Hỗ trợ tốt nhất công tác giải phóng mặt bằng, áp dụng 
chính sách ưu đãi tối đa cho doanh nghiệp trong khung quy định 
của Chính phủ về miễn, giảm thuế, tiền thuê đất, thuê mặt nước ...

Thái Nguyên có hệ thống 
giao thông thuận lợi kết nối 
với các địa phương và cửa 
khẩu Quốc tế, đường hàng 
không cách sân bay Nội Bài 
50 km, thời gian di chuyển 
khoảng 45 phút, hệ thống 
đường bộ với Quốc lộ 3 
mới Hà Nội- Thái Nguyên, 
với chiều dài 62 km, đến 
trung tâm thành phố Hà Nội 
khoảng 1 giờ; Quốc lộ 37 kết 
nối Bắc Giang- Thái Nguyên- 
Tuyên Quang; Quốc lộ 1B 
kết nối Thái Nguyên- Lạng 
Sơn; đường Vành đai 5 vùng 
thủ đô Hà Nội kết nối đường 
Quốc lộ 37- Quốc lộ 3 mới- 
Cao tốc Hà Nội Lào Cai;  Hệ 
thống đường sắt kết nối Thái Nguyên- Hà Nội- Hải Phòng- Lào Cai- 
Lạng Sơn và đường sắt Bắc Nam; đường sông có cảng Đa Phúc 
kết nối với các tỉnh vùng Đồng Bằng sông Hồng. Cách cửa khẩu 
biên giới Trung Quốc và cảng Hải Phòng 200 km, có kết nối giao 
thông thuận lợi.

Với vị trí địa lý thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên phong phú, hạ 
tầng đồng bộ, chính quyền thân thiện, trong những năm gần đây, 
Thái Nguyên đã thu hút được rất nhiều Tập đoàn kinh tế trong 
và ngoài nước vào đầu tư kinh doanh, tạo nên điểm sáng của cả 
nước về tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu:

1. Tập đoàn đa quốc gia Samsung

Đầu tư Tổ hợp công nghệ cao 
Samsung Thái Nguyên tại Khu 
công nghiệp Yên Bình - Thị xã 
Phổ Yên - Thái Nguyên.
- Vốn đầu tư đăng ký:
6,23 tỷ USD.
- Sử dụng lao động: 
trên 80.000 người.

5. Công ty Cổ phần Đầu tư và 
Thương mại TNG
- Tên các dự án đã đầu tư: Nhà 
máy may TNG: Chi nhánh Việt 
Đức, Việt Thái, Sông Công, Phú 
Bình, Đại Từ và Trung tâm thiết 
kế thời trang TNG
- Vốn đầu tư đăng ký: 
trên 2.000 tỷ đồng
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2. Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Yên Bình

- Lĩnh vực đầu tư: Xây dựng và 
kinh doanh hạ tầng Khu công 
nghiệp, đầu tư xây dựng hạ 
tầng đô thị; cung cấp nước sạch 
cho sinh hoạt và sản xuất.
- Vốn đầu tư đăng ký: 
trên 5.000 tỷ đồng

6. Công ty cổ phần tập đoàn 
Masan (dự án Núi Pháo) 
Đầu tư dự án khai thác chế biến 
Khoáng sản Núi Pháo, huyện 
Đại Từ - Thái Nguyên.
- Vốn đầu tư đăng ký: 
10.000 tỷ đồng

8. Doanh nghiệp xây dựng 
Xuân Trường
Đầu tư xây dựng dự án Khu du 
lịch tâm linh Hồ Núi Cốc và dự 
án đường Bắc Sơn kéo dài, đầu 
tư theo hình thức hợp đồng BT
Tổng mức đầu tư: 6.180 tỷ đồng

3. Công ty cổ phần Tập đoàn 
Vingroup

- Đầu tư dự án: Khu nhà ở kết 
hợp thương mại, dịch vụ - 
thành phố Thái Nguyên.
- Vốn đầu tư đăng ký: 
trên 500 tỷ đồng

7. Liên danh Công ty cổ phần 
Tập đoàn Phúc Lộc và Tổng 
Công ty Xây dựng công trình 
giao thông 8 (CIENCO 8) – 
T&G
Đầu tư  9 dự án thuộc đề án: 
Phòng chống lũ khẩn cấp và 
hoàn thiện hệ thống đô thị hai 
bờ sông Cầu thành phố Thái Nguyên
Tổng mức đầu tư của 09 dự án: 9.811,6 tỷ đồng.  Hình thức đầu tư: 
PPP (Hợp đồng BT).

4. Công ty cổ phần Tập đoàn 
INDEVCO
Đầu tư dự án nghĩa trang An lạc 
viên Invevco Thái Nguyên quy 
mô 145ha.
- Vốn đầu tư: 1.600 tỷ đồng.

9. Các Ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam

Thái Nguyên có trên 26 ngân hàng thương mại đặt chi nhánh 
tại Thái Nguyên, trong đó các các ngân hàng hàng đầu Việt Nam 
như VietcomBank, ViettinBank, AgriBank, TechcomBank, BIDV... 
với trên 107 phòng giao dịch trên địa bàn toàn tỉn;  01 chi nhánh 
Ngân hàng phát triển khu vực Bắc Kạn – Thái Nguyên đảm bảo 
nguồn tài chính, dịch vụ thanh toán cho các Nhà đầu tư sản xuất 
kinh doanh.
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Cơ chế ưu đãi đầu tư hấp dẫn6

Thái Nguyên có 7/9 đơn vị cấp 
huyện thuộc danh mục địa 
bàn ưu đãi đầu tư theo quy 
định của Chính phủ về việc 
miễn, giảm tiền thuê đất, thuế 
thu nhập doanh nghiệp.

Ngoài cơ chế ưu đãi theo quy 
định của Chính phủ, tỉnh Thái 
Nguyên hỗ trợ đầu tư công 

trình ngoài hàng rào; dự án 
nông nghiệp, công nghệ cao 
khi đầu tư vào lĩnh vực nông 
nghiệp nông thôn; đối với 
những dự án có quy mô lớn 
và có ý nghĩa quan trọng, 
chính quyền tỉnh Thái Nguyên 
sẽ phối hợp với nhà đầu tư 
nghiên cứu trình Chính phủ 
cho áp dụng các chính sách 
ưu đãi đặc thù.

Với những cam kết, giải pháp 
đồng bộ và hiệu quả, cùng với 
sự vào cuộc quyết liệt của các 
cấp ủy đảng, chính quyền, sự 
đồng thuận của nhân dân, sự 
đồng lòng của các nhà đầu tư 
và cộng đồng doanh nghiệp, 
doanh nhân, Thái Nguyên sẽ 
tiếp tục có những bước đột 
phá quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục là điểm 
đến hấp dẫn, địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư, doanh nghiệp 
trong và ngoài nước.

Trong những năm gần đây, 
các Chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX 
của tỉnh Thái Nguyên luôn 
được xếp thứ hạng cao trong 
toàn quốc, tính năng động của 
chính quyền, cải cách hành 
chính, cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh của tỉnh 

luôn được các cấp ủy Đảng và chính quyền quan tâm hàng đầu.

Tỉnh Thái Nguyên luôn tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp, 
đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính 
theo hướng đơn giản, giảm thiểu tối đa thời gian thực hiện các 
thủ tục so với quy định…; chủ động tổ chức các cuộc đối thoại 
giữa doanh nghiệp với chính quyền các cấp, doanh nghiệp với 
ngân hàng để tháo gỡ khó khăn về vốn, thuế; cắt giảm ít nhất 
40% thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư 
thuộc mọi thành phần kinh tế, thực hiện công khai, minh bạch, 
bình đẳng. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn 
luôn được đảm bảo, giữ vững và ổn định.

Hồ Núi Cốc có quy 
mô 25km2 mặt nước, 
có hàng trăm hòn 
đảo lớn, nhỏ, nhiều 
khu vực bán ngập 
nối liền với vùng 
đệm vườn quốc gia 
Tam Đảo; khu du lịch 
hang Phượng Hoàng, 
suối Mỏ Gà, Hồ Suối 

Lạnh.... tạo ra tiềm năng rất lớn cho  đầu tư du lịch sinh thái, 
nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế.

 Thái Nguyên có nhiều tài nguyên khoáng sản như: Than đá, có 
trữ lượng khoảng 90 triệu tấn (lớn thứ 2 trong cả nước sau khu 
mỏ than Quảng Ninh); Quặng sắt có trữ lượng khoảng trên 50 
triệu tấn; Vonfram với trữ lượng khoảng 21 triệu tấn.... đây là 
những lợi thế để nhà đầu tư có thể đầu tư chế biến sâu các loại 
khoáng sản và sản xuất các loại vật liệu xây dựng.  

Vườn quốc gia Tam Đảo rộng 
34.995ha. Đông Tam Đảo 
thuộc địa phận tỉnh Thái 
Nguyên có diện tích khoảng 
trên 5.000ha, có tiềm năng 
du lịch kết hợp nghỉ dưỡng 
là điểm nhấn mang đến cho 
du khách những trải nghiệm 
thú vị.

An toàn khu Việt Bắc - ATK, 
di tích quốc gia đặc biệt, nơi 
lưu giữ những tư liệu quý 
giá về hoạt động của Bác Hồ 
và Trung ương Đảng, Chính 
phủ trong 9 năm kháng 
chiến chống thực dân Pháp 
là điểm đến hấp dẫn cho du 
khách muốn tìm hiểu lịch sử.

Bên cạnh đó, còn có các di 
tích kiến trúc nghệ thuật, chùa, đình, đền tại nhiều địa phương 
trong tỉnh như: Khu Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam, Khu 
di tích vua Lý Nam Đế, Đền Đuổm, chùa Hang, chùa Phủ Liễn, 
đền Xương Rồng, Khu di tích lịch sử Quốc gia thanh niên xung 
phong Đại đội 915

Thái Nguyên là trung tâm đào 
tạo đứng thứ 3 trong cả nước, 
với 9 trường đại học; 12 trường 
cao đẳng, 8 trường trung cấp 
chuyên nghiệp, 30 trung tâm 
dạy nghề đóng trên địa bàn 
tỉnh; hàng năm đào tạo trên 
100 nghìn sinh viên có trình 
độ, tay nghề đáp ứng được yêu cầu lao động kĩ thuật... đáp ứng 
tốt nhất nhu cầu về nguồn lao động cho các nhà đầu tư.

Thái Nguyên là trung tâm vùng về y tế với trên 520 cơ sở khám 
chữa bệnh, trong đó có 01 Bệnh viện Đa khoa trung ương, 05 Bệnh 
viện chuyên khoa cấp tỉnh, 07 Bệnh viên Đa khoa cấp huyện... đáp 
ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh cho nhân dân.


