
Tổng diện 

tích
Lô số

Diện tích 

(ha)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I
Các CCN đã đi 

vào hoạt động
456.76 456.44 358.37 284.98 73.40

a

Các CCN đã có 

nhà đầu tư kinh 

doanh kết cấu hạ 

tầng

299.06 297.68 236.50 172.18 72.80 43 64.32

1 CCN Cầu Yên

Phường Ninh 

Phong, thành 

phố Ninh Bình

Thu hút các loại hình 

dự án về sản xuất các 

sản phẩm hỗ trợ 

ngành công nghiệp 

sản xuất lắp ráp ô tô 

và công nghiệp điện 

tử, các dự án thủ công 

mỹ nghệ, thêu ren, 

may mặc

13.74 12.35 10.57 10.57 100.00 7 0.00

Được thành lập tại Quyết định 

số 1191/QĐ-UBND ngày 

14/9/2016; phê duyệt QH chi 

tiết điều chỉnh tại Quyết định 

số 1551/QĐ-UBND ngày 

22/11/2017. 

2 CCN Gia Phú
Xã Gia Phú, 

huyện Gia Viễn

Thu hút công nghiệp 

công nghệ sạch như: 

may mặc, da giày, linh 

kiện điện tử, phụ tùng 

ô tô, công nghiệp ô tô, 

điều chế sơn phục vụ 

cho ngành CN ô tô

50.00 50.00 38.19 34.97 91.57 10 3.22 CN3 3.23

Được thành lập tại Quyết định 

số 726/QĐ-UBND ngày 

03/6/2016; phê duyệt QH chi 

tiết điều chỉnh cục bộ tại 

Quyết định số 1250/QĐ-

UBND ngày 02/10/2018. 

3 CCN Gia Lập
Xã Gia Lập, 

huyện Gia Viễn

Thu hút công nghiệp 

công nghệ sạch và 

công nghiệp hỗ trợ 

cho ngành công 

nghiệp sản xuất lắp 

ráp ô tô, điện tử 

39.95 39.95 32.05 17.72 55.28 4 14.33

CN5

CN6

CN7

CN8

3,5393

3,7066

3,5978

3,4890

Được thành lập tại Quyết định 

số 159/QĐ-UBND ngày 

18/01/2019; phê duyệt QH chi 

tiết tại QĐ số 821/QĐ-UBND 

ngày 15/6/2018. 

Địa điểm

Diện tích 

đất đã 

thành lập 

(ha)

Diện tích 

đất theo 

DA hạ 

tầng được 

phê duyệt/ 

hoặc theo 

thực tế của 

CCN 

Diện

 tích đất công 

nghiệp có thể 

cho thuê 

(ha)

ST

T

Diện

 tích đất công 

nghiệp đã cho 

thuê

(ha)

BIỂU 2: RÀ SOÁT DIỆN TÍCH ĐẤT CÔNG NGHIỆP CÓ THỂ THU HÚT ĐẦU TƯ TRONG CÁC 

CỤM CÔNG NGHIỆP

(Kèm theo Văn bản số       /KHĐT-KTN ngày      tháng    /2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Ghi chúTính chất CCN

Tỷ lệ

 lấp đầy 

(%)

Số dự án 

đã đầu 

tư

Diện tích đất công nghiệp còn lại 

có thể cho thuê (ha)

Danh mục



Tổng diện 

tích
Lô số

Diện tích 

(ha)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Địa điểm

Diện tích 

đất đã 

thành lập 

(ha)

Diện tích 

đất theo 

DA hạ 

tầng được 

phê duyệt/ 

hoặc theo 

thực tế của 

CCN 

Diện

 tích đất công 

nghiệp có thể 

cho thuê 

(ha)

ST

T

Diện

 tích đất công 

nghiệp đã cho 

thuê

(ha)

Ghi chúTính chất CCN

Tỷ lệ

 lấp đầy 

(%)

Số dự án 

đã đầu 

tư

Diện tích đất công nghiệp còn lại 

có thể cho thuê (ha)

Danh mục

4 CCN Gia Vân 
Xã Gia Vân, 

huyện Gia Viễn

Thu hút công nghiệp 

công nghệ sạch, tiên 

tiến như: công nghiệp 

điện tử, các dự án 

công nghiệp phụ trợ 

cho sản xuất, lắp ráp ô 

tô, giầy da (không  

bao gồm công đoạn 

thuộc da)

74.77 74.77 59.34 57.76 97.34 12 1.58 CN10 1.58

Được thành lập tại Quyết định 

số 325/QĐ-UBND ngày 

26/02/2016 và mở rộng tại 

Quyết định số 1704/QĐ-

UBND ngày 24/12/2018; phê 

duyệt QH chi tiết điều chỉnh 

mở rộng tại QĐ số 810/QĐ-

UBND ngày 13/6/2018

5
CCN Khánh 

Thượng

Xã Khánh 

Thượng, huyện 

Yên Mô

Thu hút các loại hình 

dự án sản xuất các sản 

phẩm công nghiệp hỗ 

trợ cho sản xuất lắp 

ráp ôtô, dệt may, linh 

kiện điện tử. Công 

nghiệp hỗ trợ cho 

công nghiệp công 

nghệ cao (khuôn mẫu, 

đai ốc, bu lông, chi 

tiết nhựa chất lượng 

cao, cảm biến,...) cơ 

khí chế tạo, sản xuất 

đồ chơi (nhựa, vải) 

sản xuất lốp ô tô các 

loại, sản xuất dệt may 

bao bì.

70.61 70.61 55.76 26.87 48.18 8 28.90

CN7

CN8

CN9

CN10

CN15A

CN15

CN16

CN17

2,181

2,602

2,174

2,928

0,301

4,408

7,948

6,355

Được thành lập tại Quyết định 

số 1192/QĐ-UBND ngày 

14/9/2016; phê duyệt QH chi 

tiết điều chỉnh tại Quyết định 

số 1404/QĐ-UBND ngày 

19/11/2020.



Tổng diện 

tích
Lô số

Diện tích 

(ha)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Địa điểm

Diện tích 

đất đã 

thành lập 

(ha)

Diện tích 

đất theo 

DA hạ 

tầng được 

phê duyệt/ 

hoặc theo 

thực tế của 

CCN 

Diện

 tích đất công 

nghiệp có thể 

cho thuê 

(ha)

ST

T

Diện

 tích đất công 

nghiệp đã cho 

thuê

(ha)

Ghi chúTính chất CCN

Tỷ lệ

 lấp đầy 

(%)

Số dự án 

đã đầu 

tư

Diện tích đất công nghiệp còn lại 

có thể cho thuê (ha)

Danh mục

6 CCN Văn Phong
Xã Văn Phong, 

huyện Nho Quan

Thu hút các sản xuất 

gia công giày dép, 

may mặc, sản xuất gia 

công cơ khí, chế biến 

nông lâm sản, sản 

xuất hàng thủ công 

mỹ nghệ. công nghiệp 

điện tử, công nghiệp 

hỗ trợ ô tô, công 

nghiệp công nghệ 

sạch, sản xuất giấy, 

bột giấy từ giấy bỏ 

(giấy tái chế)

50.00 50.00 40.59 24.30 59.87 2 16.29

CN6

CN7

CN8

5,9

5,7

4,69

Diện tích đất công nghiệp tính 

cả diện tích đất đã cho Công 

ty TNHH Regis thuê trước khi 

phê duyệt dự án đầu tư hạ 

tầng. Được thành lập tại 

Quyết định số 1480/QĐ-

UBND ngày 04/11/2016; phê 

duyệt QH chi tiết điều chỉnh 

tại Quyết định số 1354/QĐ-

UBND ngày 23/10/2018.

b

Các CCN do nhà 

nước làm chủ đầu 

tư

157.70 158.76 121.87 112.79 92.55 9.08

1
CCN đá mỹ nghệ 

Ninh Vân

Xã Ninh Vân, 

huyện Hoa Lư

Thu hút các dự án về 

chế tác đá mỹ nghệ
30.64 30.64 17.97 15.65 87.09

13 DN

209 hộ 

SX

2.32

Được thành lập tại Quyết định 

số 884/QĐ-UBND ngày 

27/8/2015;  phê duyệt QH chi 

tiết điều chỉnh tại Quyết định 

số 1596/QĐ-UBND ngày 

30/11/2017. Cụm công nghiệp 

này do nhà nước đầu tư hạ 

tầng tại quyết định phê duyệt 

dự án số 1550/QĐ-UBND 

ngày 23/11/2018 với tổng vốn 

đầu tư là 126,941 tỷ đồng.

2 CCN Ninh Phong

Phường Ninh 

Phong, thành 

phố Ninh Bình

Thu hút các loại hình 

dự án về chế biến gỗ, 

sản phẩm gia dụng, 

sản xuất thủ công mỹ 

nghệ, may mặc, cơ khí

13.00 13.00 6.04 6.04 100.00
13 DN

47 hộ SX
0.00

Được thành lập tại QĐ số 

197/QĐ-UBND ngày 

14/02/2015 (diện tích 13ha); 

chưa phê duyệt QH chi tiết. 

Chưa có nhà đầu tư hạ tầng



Tổng diện 

tích
Lô số

Diện tích 

(ha)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Địa điểm

Diện tích 

đất đã 

thành lập 

(ha)

Diện tích 

đất theo 

DA hạ 

tầng được 

phê duyệt/ 

hoặc theo 

thực tế của 

CCN 

Diện

 tích đất công 

nghiệp có thể 

cho thuê 

(ha)

ST

T

Diện

 tích đất công 

nghiệp đã cho 

thuê

(ha)

Ghi chúTính chất CCN

Tỷ lệ

 lấp đầy 

(%)

Số dự án 

đã đầu 

tư

Diện tích đất công nghiệp còn lại 

có thể cho thuê (ha)

Danh mục

3 CCN Phú Sơn
Xã Phú Sơn, 

huyện Nho Quan

Thu hút các loại hình 

dự án về sản xuất 

VLXD như: xi măng, 

gạch xây dựng

43.19 43.19 37.23 37.23 100.00 2 0.00

Được thành lập tại Quyết định 

số 474/QĐ-UBND ngày 

21/5/2015; chưa phê duyệt 

QH chi tiết. Chưa có nhà đầu 

tư hạ tầng

4 CCN Sơn lai
Xã Sơn Lai, 

huyện Nho Quan

Thu hút các loại hình 

dự án về chế biến tinh 

bột sắn, sản xuất gỗ 

ván ép các loại, sản 

xuất sản phẩm từ 

nhựa, tinh chế nhựa

28.22 29.28 29.28 29.28 100.00 2 0.00

Được thành lập tại Quyết định 

số 475/QĐ-UBND ngày 

21/5/2015; chưa phê duyệt 

QH chi tiết. Chưa có nhà đầu 

tư hạ tầng

5 CCN Yên Ninh

Thị trấn Yên 

Ninh, huyện Yên 

Khánh

Thu hút các loại hình 

dự án về may mặc, cơ 

khí, chế biến thức ăn 

gia súc, thủ công mỹ 

nghệ

6.76 6.76 6.39 6.39 100.00 2 0.00

Được thành lập tại Quyết định 

số 476/QĐ-UBND ngày 

21/5/2015; chưa phê duyệt 

QH chi tiết. Chưa có nhà đầu 

tư hạ tầng



Tổng diện 

tích
Lô số

Diện tích 

(ha)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Địa điểm

Diện tích 

đất đã 

thành lập 

(ha)

Diện tích 

đất theo 

DA hạ 

tầng được 

phê duyệt/ 

hoặc theo 

thực tế của 

CCN 

Diện

 tích đất công 

nghiệp có thể 

cho thuê 

(ha)

ST

T

Diện

 tích đất công 

nghiệp đã cho 

thuê

(ha)

Ghi chúTính chất CCN

Tỷ lệ

 lấp đầy 

(%)

Số dự án 

đã đầu 

tư

Diện tích đất công nghiệp còn lại 

có thể cho thuê (ha)

Danh mục

6 CCN Đồng Hướng
Xã Đồng Hướng, 

huyện Kim Sơn

Thu hút các loại hình 

dự án về sản xuất cói, 

bèo, bẹ chuối XK, chế 

biến thuỷ hải sản, sản 

xuất rượu

35.89 35.89 24.97 18.21 72.93 12 6.76

CN2,7 

CN3

 CN4  

CN8

1,87

 1,502 

1,504  

1,889

Được thành lập tại Quyết định 

số 477/QĐ-UBND ngày 

21/5/2015 và mở rộng tại 

Quyết định số 715/QĐ-UBND 

ngày 18/5/2018; phê duyệt 

QH chi tiết điều chỉnh tại 

Quyết định số 1642/QĐ-

UBND ngày 01/12/2016. Đã 

có nhà đầu tư hạ tầng phần 

mở rộng. Giai đoạn I với diện 

tích 17,1256 ha (đã cho thuê 

13,4034 ha); giai đoạn II 

(phần mở rộng 18,768 ha 

được UBND tỉnh quyết định 

chủ trương đầu tư dự án xây 

dựng và kinh doanh hạ tầng 

cụm tại Quyết định số 892/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019. Hiện 

nay, nhà đầu tư hạ tầng phần 

cụm công nghiệp Đồng 

Hướng mở rộng đang hoàn 

thiện thủ tục thuê đất

II

Các CCN đã 

thành lập nhưng 

chưa đi vào hoạt 

động

119.31 119.31 89.02 0.00 0.00 89.02



Tổng diện 

tích
Lô số

Diện tích 

(ha)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Địa điểm

Diện tích 

đất đã 

thành lập 

(ha)

Diện tích 

đất theo 

DA hạ 

tầng được 

phê duyệt/ 

hoặc theo 

thực tế của 

CCN 

Diện

 tích đất công 

nghiệp có thể 

cho thuê 

(ha)

ST

T

Diện

 tích đất công 

nghiệp đã cho 

thuê

(ha)

Ghi chúTính chất CCN

Tỷ lệ

 lấp đầy 

(%)

Số dự án 

đã đầu 

tư

Diện tích đất công nghiệp còn lại 

có thể cho thuê (ha)

Danh mục

1 CCN Khánh Lợi

Xã Khánh Lợi, 

huyện Yên 

Khánh

Thu hút đầu tư các 

ngành nghề: Công 

nghiệp hỗ trợ cho 

ngành sản xuất, lắp 

ráp ô tô; công nghiệp 

điện tử; cơ khí chế 

tạo; sản xuất thiết bị y 

tế; thiết bị điện; sản 

xuất mỹ phẩm

63.00 63.00 48.84 0.00 0.00 48.84

CN1

CN2

CN3

CN4

CN5

CN6

CN7

CN8

CN9

CN10

5,1073

6,5065

4,8757

4,4332

4,5483

3,7236

4,9457

5,4393

5,8211

3,4387

Đã được UBND tỉnh chấp 

thuận đầu tư tại Quyết định số 

133/QĐ-UBND ngày 

21/02/2022

2 CCN Khánh Hải I

Xã Khánh Hải, 

huyện Yên 

Khánh

May mặc, gia công cơ 

khí, chế biến nông 

lâm sản, thực phẩm.

36.31 36.31 29.96 0.00 0.00 29.96
CNB

CNC

6,6567

23,3032

Đã được UBND tỉnh quyết 

định chủ trương đầu tư tại 

Quyết định số 1291/QĐ-

UBND ngày 19/10/2020

3 CCN Khánh Hải II

Xã Khánh Hải, 

huyện Yên 

Khánh

May mặc, điện tử, gia 

công cơ khí, chế biến 

nông lâm sản, thực 

phẩm.

20.00 20.00 10.22 0.00 0.00 10.22 CNC 10.22

Đã được UBND tỉnh quyết 

định chủ trương đầu tư tại 

Quyết định số 389/QĐ-UBND 

ngày 28/3/2019 
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