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“Nghìn năm mà cảnh không già
Như Xuân tươi mãi vẫn là Như Xuân”
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UBND huyện Như Xuân trân trọng giới thiệu đến các nhà đầu tư, các tổ 
chức, cá nhân trong và ngoài nước tài liệu “Hướng dẫn đầu tư vào huyện Như 
Xuân”. Thông qua tài liệu này, chúng tôi mong muốn sẽ giới thiệu được những 
nét khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; tiềm năng thế mạnh của 
huyện, thông tin về các quy hoạch, cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư, thông tin liên 
quan đến môi trường đầu tư, danh mục lĩnh vực và dự án ưu tiên đầu tư.

 UBND huyện Như Xuân hy vọng các thông tin mà tài liệu mang đến sẽ làm 
hài lòng cho các nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân. Huyện Như Xuân luôn hoan 
nghênh và chào đón các nhà đầu tư đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại 
huyện, đồng thời cam kết sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất 
để các nhà đầu tư đến đầu tư kinh doanh có hiệu quả trên địa bàn huyện.

Xin trân trọng cảm ơn!

LỜI NÓI ĐẦU

Như Xuân - vùng đất phía Tây Nam tỉnh Thanh Hóa- là nơi gặp gỡ của các nền 
văn hóa. Trên mảnh đất này, các dân tộc anh em, qua nhiều thế hệ đã cùng nhau 
xây dựng nên đời sống vật chất- tinh thần mang bản sắc riêng, thể hiện tính vùng 
miền độc đáo. Với vị trí địa lý tự nhiên thuận lợi, cùng nền tảng văn hóa lâu đời, 
Như Xuân được xác định là một trong những vùng kinh tế trọng điểm của xứ Thanh 
trong tương lai. 
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I. Tổng quan về tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hóa nằm ở cực Bắc của Trung Bộ, thuộc vĩ tuyến 19°18’ Bắc đến 

20°40’ Bắc, kinh tuyến 104°22’ Đông đến 106°05’ Đông. Phía Bắc giáp ba 
tỉnh: Sơn La, Hòa Bình và Ninh Bình; phía Nam và Tây Nam giáp tỉnh Nghệ An; 
phía Tây giáp tỉnh Hủa Phăn nước Lào với đường biên giới 216,6 km; phía Đông 
mở ra phần giữa của Vịnh Bắc Bộ thuộc biển Đông, với bờ biển dài hơn 102 km. 
Thanh Hóa cách Hà Nội 150km và Thành Phố Hồ Chí Minh khoảng 1500 km. 
Diện tích tự nhiên của tỉnh là 11.114,65 km², đứng thứ 5 trong cả nước, chia làm 
3 vùng: Đồng bằng ven biển, trung du, miền núi. Dân số Thanh Hóa là trên 3,6 
triệu người, đứng thứ 3 cả nước. Nằm ở vị trí cửa ngõ phía Bắc của miền Trung, 
xứ Thanh được xác định thuộc khu vực chịu ảnh hưởng của vùng kinh tế trọng 
điểm Bắc Bộ, đồng thời cũng có vai trò, tác động mạnh mẽ đối với sự tăng trưởng 
kinh tế của các tỉnh miền Trung.

PHẦN THỨ NHẤT
TỔNG QUAN VỀ TỈNH THANH HÓA VÀ HUYỆN NHƯ XUÂN

Bản đồ hành chính tỉnh Thanh Hóa
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Trong những năm qua, môi trường đầu tư tại Thanh Hóa đã được cải thiện 
rõ rệt, giúp tỉnh trở thành một trong những địa phương có sức hấp dẫn đặc biệt 
đối với các nhà đầu tư. Thanh Hóa áp dụng cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu 
tư theo nguyên tắc nhà đầu tư được hưởng mức ưu đãi cao nhất về quyền lợi và 
thực hiện nghĩa vụ ở mức thấp nhất trong khung quy định. Ngoài những quy định 
chung của pháp luật hiện hành, tuỳ theo quy mô, tính chất của từng dự án, trên cơ 
sở xem xét đề nghị của các nhà đầu tư, tỉnh sẽ có những hỗ trợ đặc biệt đối với 
các dự án lớn, có vai trò quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
và tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Đến nay, hệ thống giao thông của tỉnh đã phát triển khá đồng bộ và toàn 
diện với đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không. Trong thời gian 
tới, tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương để triển khai 
xây dựng tuyến đường bộ cao tốc đoạn Ninh Bình - Thanh Hóa, tuyến đường bộ 
ven biển, các tuyến đường kết nối các khu kinh tế, khu công nghiệp với Cảng 
hàng không Thọ Xuân, Cảng nước sâu Nghi Sơn và các cửa khẩu Quốc tế nối với 
nước bạn Lào, nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư và sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Hoàng hạc hướng Thiên thanh  
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II. Tổng quan về huyện Như Xuân
  Huyện Như Xuân nằm ở phía Tây Nam tỉnh Thanh Hoá, cách Trung tâm 
Thành phố Thanh Hóa 60km; phía Bắc giáp huyện Thường Xuân, phía Nam và 
phía Tây giáp tỉnh Nghệ An, phía Đông giáp huyện Như Thanh. Với vị trí địa lý 
thuận lợi, Như Xuân được xem là một trong những vùng động lực kinh tế nổi bật 
của khu vực Nam Thanh - Bắc Nghệ trong tương lai.  
 

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

Cảng hàng không Thọ Xuân
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 Về tự nhiên, Như Xuân mang nhiều đặc điểm khí hậu tự nhiên của khu vực 
nhiệt đới gió mùa, nóng, ẩm, mưa nhiều, có mùa đông lạnh. Nhiệt độ trung bình 
trên 23 độ C. Tổng diện tích đất tự nhiên 72.171,84 ha; đất đai phì nhiêu, màu mỡ, 
thuận lợi cho phát triển nông, lâm nghiệp.

Do điều kiện địa hình chi phối, hệ thống sông, suối của Như Xuân thường 
ngắn, dốc. Như Xuân có 123 hồ đập thủy lợi, trong đó có 88 hồ đập có khả năng 
khai thác, ví dụ: Hồ Sông Mực, hồ Khe Hương, hồ Khe Hạ, hồ Đồng Cần, hồ Bản 
Mồng, đập Bù Rằm... Hồ Sông Mực là hồ có diện tích lớn nhất tại khu vực miền 
Đông Như Xuân, có vai trò rất quan trọng, là điểm nhấn trong hoạt động khai thác 
và phát triển khu du lịch danh thắng, sinh thái Bến En.

Hồ Bến En thuộc khu sinh thái vườn Quốc Gia Bến En

Như Xuân có nhiều tiềm năng và thế mạnh: Tài nguyên thiên nhiên đa 
dạng, đặc biệt là tài nguyên rừng, tài nguyên đất đai; nguồn gen động, thực vật 
phong phú; nhiều thắng cảnh tự nhiên, di sản văn hóa tiêu biểu, đặc sắc; nguồn 
nhân lực trẻ, dồi dào; giao thông thuận lợi…Nhờ đó, Như Xuân có điều kiện 
phát triển một nền kinh tế đa dạng, với nhiều ngành nghề như: Nông - lâm - ngư 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch… 

Hiện nay, Như Xuân có dân số khoảng 70 nghìn người, với 4 dân tộc 
chủ yếu: Dân tộc Thái (chiếm 43%), Dân tộc Thổ (14,5%), Dân tộc Mường 
(5,5%) và Dân tộc Kinh (37%); trong đó có khoảng 47 nghìn người trong độ 
tuổi lao động, chiếm 67% dân số toàn huyện. Tính đến giữa năm 2018, tỷ lệ 
lao động qua đào tạo của Như Xuân đạt 45%. Nguồn lao động trẻ, dồi dào 
được xem là thế mạnh của Như Xuân trong việc thu hút các nhà đầu tư với 
những ngành công nghiệp cần nhiều lao động. 
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Nhằm thu hút các nhà đầu tư, trong những năm qua, Như Xuân đã tích cực 
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Hiện, trên địa bàn huyện có các tuyến đường quan 
trọng như: Đường Hồ Chí Minh; đường ngang Bãi Trành nối với cảng nước sâu 
Nghi Sơn... Hệ thống đường giao thông trong huyện đã được đầu tư xây dựng về 
đến hầu hết các xã, thôn. Từ trung tâm huyện đi Thành phố Thanh Hóa theo quốc 
lộ 45 hết khoảng 1 giờ ô tô; đi Hà Nội theo quốc lộ 45 và quốc lộ 1A hết khoảng 
4 giờ ô tô ; đi Hà Nội theo đường Hồ Chí Minh hết khoảng 3 giờ ô tô; đi Thành 
phố Hồ Chí Minh hết khoảng 30 phút ô tô đến Cảng hàng không Thọ Xuân và hết 
khoảng 2 giờ bay từ Cảng hàng không Thọ Xuân đến Thành phố Hồ Chí Minh. 
Tuyến đường cao tốc Bắc Nam (đoạn Ninh Bình - Thanh Hóa) được hoàn thành  
trong tương lai, cách huyện khoảng 20km về hướng Đông Bắc, thuận lợi cho giao 
lưu với các tỉnh, thành trong nước. Ngoài ra, Như Xuân còn các tuyến đường liên 
xã quan trọng như: Tuyến đường Xuân Quỳ - Thanh Quân dài 24km, tuyến đường 
Xuân Quỳ - Thanh Xuân dài 20km, tuyến đường Yên Cát - Bình Lương - Tân 

Công nhân làm việc tại Nhà máy Chế biên Nông lâm sản Xuất khẩu Như Xuân

Một buổi học của học sinh Trường Tiểu học Thị trấn Yên Cát
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Bình - Xuân Khang dài 18km, Quốc lộ 45 kéo dài đi Thanh Quân giao với quốc 
lộ 48 Như Xuân đi Quế Phong (Nghệ An) dài 35km…

Nguồn điện của Như Xuân hiện tại đã đáp ứng cơ bản cho hoạt động phát triển 
kinh tế - xã hội. Dự kiến trong năm 2019, Tổng ty điện lực Miền Bắc sẽ khởi công dự án 
trạm hạ thế 110KV tại xã Xuân Quỳ. Khi dự án này đi vào hoạt động, huyện Như Xuân sẻ 
chủ động được nguồn điện, không phụ thuộc vào các trạm biến áp trung chuyển; đáp ứng 
được nguồn điện phục vụ sản xuất cho khu công nghiệp Bãi Trành, các cụm Công nghiệp, 
các nhà máy, xí nghiệp,  các thành phần kinh tế và toàn bộ nhân dân trên địa bàn huyện.

Mạng lưới giao thông huyện Như Xuân

Mạng lưới điện huyện Như Xuân



12

Hệ thống cấp nước, hệ thống thông tin liên lạc, Internet cũng được quan 
tâm đầu tư xây dựng, về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu của người dân và doanh 
nghiệp cũng như nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Toàn huyện có 54 cơ sở giáo dục, trong đó có 01 trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp - giáo dục thường xuyên. Đây là nơi hàng năm đào tạo hàng trăm công 
nhân các ngành nghề khác nhau, đáp ứng nhu cầu về lao động của các doanh 
nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp may mặc.

Huyện có 20 cơ sở y tế, trong đó có 02 cơ sở tuyến huyện và 18 cơ sở tuyến 
xã. Công tác chăm sóc y tế cho người dân trong huyện không ngừng được đẩy 
mạnh và nâng cao chất lượng. Hiện nay, tổng số bệnh nhân đến khám chữa bệnh ở 
các tuyến đạt hơn 20 nghìn người/ năm. Đây là những điều kiện thuận lợi trong thu 
hút đầu tư ở lĩnh vực y tế, đào tạo nguồn nhân lực cung cấp cho các doanh nghiệp, 
nhà đầu tư trên địa bàn toàn tỉnh và cả nước.

Như Xuân chú trọng đầu tư phát triển Giáo dục

Y tế huyện Như Xuân
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I. Thực trạng kinh tế

Giai đoạn 2015 - 2018, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm của 
Như Xuân đạt 17%, trong đó: nông - lâm nghiệp - thủy sản tăng bình quân hàng 
năm 9,3%;  công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng tăng 22,7%; dịch vụ - 
thương mại tăng 19,2%; tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp - thuỷ sản năm 2018 
chiếm 27,7% trong cơ cấu kinh tế, giảm 7,83% so với năm 2015; công nghiệp - 
tiểu thủ công nghiệp - xây dựng chiếm 36,2%, tăng 2,38%; dịch vụ chiếm 36,1%, 
tăng 5,45%. Thu nhập bình quân đến nay đạt trên 25 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ 
giảm nghèo bình quân trên 7%/ năm, hiện nay toàn huyện còn 14,92% hộ nghèo.

I.1 Nông - Lâm nghiệp
Nông - lâm nghiệp được xem là ngành kinh tế chủ lực của Như Xuân. Hiện nay, 

diện tích gieo trồng cây hàng năm trên toàn huyện đạt khoảng 12.600 ha, trong đó: 
Lúa 2.400 ha; cây hoa màu 1.200 ha...

PHẦN THỨ HAI
THỰC TRẠNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Hình ảnh nông nghiệp huyện Như Xuân
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 Diện tích cây ăn quả của Như Xuân hiện nay là 826 ha, trong đó 236 ha cây 
ăn quả tập trung, chủ yếu là các loại cây như: Cam, bưởi diễn, bưởi hồng Quang 
Tiến, ổi, dưa hấu, dứa gai, được trồng tập trung tại các xã vùng trung du phía Tây 
Nam của huyện, gồm: Xuân Bình, Bãi Trành, Xuân Hòa. Một số cây trồng đã cho 
thu nhập có giá trị cao, như: Dứa gai 320 triệu đồng/ ha, cam 480 triệu đồng/ ha; 
Dưa hấu 150 triệu đồng/ ha...  

Diện tích cây ăn quả lớn, đa dạng về chủng loại của Như Xuân là điều kiện 
thuận lợi giúp các doanh nghiệp phát triển hoạt động khai thác và chế biến sản 
phẩm công nghiệp từ hoa quả, như: Sản xuất nước ép đóng chai, bánh kẹo, hoa 
quả sấy khô, các loại mứt... 

Một số loại cây công nghiệp cũng được phát triển khá hiệu quả tại Như 
Xuân. Vùng nguyên liệu sắn cung cấp cho công ty TNHH chế biến nông lâm sản 
xuất khẩu Như Xuân đóng trên địa bàn huyện có tổng diện tích 2.100 ha; vùng 
nguyên liệu mía cung cấp cho Công ty cổ phần Lam Sơn có diện tích 2.700 ha; 
vùng nguyên liệu cao su có diện tích 6.167 ha, bình quân hàng năm cung ứng gần 
400 tấn mủ  khô cho các nhà máy.
 Kinh tế trang trại, gia trại trên địa bàn huyện được quan tâm đầu tư phát 
triển mạnh. Đến nay, toàn huyện có 276 trang trại, trong đó có 159 trang trại, gia 
trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, 9 trang trại trồng trọt, 108 trang trại tổng hợp. 
Tổng đàn trâu, bò toàn huyện trên 15.000 con, đàn dê 8.900 con, đàn lợn hiện có 
15.000 con, đàn gà trên 2.300.000 con.
 Diện tích đất lâm nghiệp toàn huyện là 53.551 ha, bao gồm: Rừng tự nhiên 
33.515 ha, rừng trồng 20.036 ha; độ che phủ rừng đạt 68,82%. Hàng năm toàn huyện 
đã khai thác và trồng lại khoảng 2.000 ha rừng trồng, trồng bổ sung các loại cây bản địa, 
lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng nhằm nâng cao năng suất, phát huy hiệu quả từ rừng. 

Người nông dân thu hoạch cam tại xã Xuân Hòa huyện Như Xuân
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 I.2 Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp
 Trong những năm qua, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của Như Xuân 
phát triển mạnh theo hướng đa dạng hoá ngành nghề, chú ý khôi phục và phát 
triển các nghề truyền thống. Giá trị sản xuất CN - TTCN hàng năm tăng khá. 
Công tác xây dựng cơ bản có nhiều tiến bộ, trung bình hàng năm huyện đã tiến 
hành xây dựng mới trên 50 hạng mục công trình lớn nhỏ. 

Tính đến tháng 9/2018,  huyện có 77 doanh nghiệp và 21 hợp tác xã hoạt 
động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Trong số các doanh nghiệp, có 
24 cơ sở sản xuất công nghiệp với ngành nghề hoạt động chủ yếu là : Chế biến 
nông lâm sản xuất khẩu, sản xuất gỗ ván ép công nghiệp, sản xuất đá ốp lát, khai 
khoáng...

Trên địa bàn huyện đã xuất hiện một số doanh nghiệp hoạt động có hiệu 
quả như: Công ty TNHH chế biến nông lâm sản xuất khẩu Như Xuân, sản xuất 
tinh bột sắn xuất khẩu, có công suất thiết kế 20 nghìn tấn. Công ty CP Công 
nghiệp gỗ Trường Sơn, sản xuất gỗ ván ép công nghiệp, có công suất thiết kế 
81.000m² sp/ năm. Công ty TNHH XD và Thương mại Thành Nam, sản xuất gỗ 
MDF, công suất 100.000m³/ năm, sản xuất ván ghép thanh, công suất 20.000m³/
năm… Công ty Đá ốp lát Hoan Liên, Doanh nghiệp tư nhân Trần Hoàn, khai thác 
sản xuất đá xẻ ốp lát, công suất thiết kế 15.000 m3/ năm; Công ty Cao Lanh Như 
Xuân Khai thác đất sét Cao Lanh làm nguyên liệu phân bón, công suất thiết kế 
20.000 tấn sản phẩm/ năm.

Mô hình sản xuất công nghiệp mang lại hiểu quả kinh tế cao tại huyện Như Xuân
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Sản xuất tiểu thủ công nghiệp có 141 cơ sở, hoạt động chủ yếu ở các lĩnh 
vực chế biến nông sản thực phẩm, chế biến lâm sản, sản xuất mộc dân dụng, sản 
xuất gạch thủ công không nung, cơ khí sửa chữa, gò hàn, sản xuất nhà khung sắt 
lợp tôn, may mặc và các ngành nghề khác… 

I.3 Ngành dịch vụ, thương mại 
Trong những năm qua, ngành dịch vụ, thương mại của Như Xuân cũng đạt 

được nhiều bước tiến đáng kể. Đến giữa năm 2018, giá trị hàng hóa tham gia xuất 
khẩu của Như Xuân ước đạt  13,4 triệu USD, tăng 4,35 triệu USD so với cùng kỳ 
năm 2015, các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là: Tinh bột sắn, gỗ ép, đá xẻ, dăm gỗ… 

I.4. Tình hình thu ngân sách địa bàn và hoạt động tín dung ngân hàng 
Với những  khởi sắc trong hoạt động sản xuất kinh tế, thu ngân sách trên 

địa bàn huyện Như Xuân trung bình hàng năm đạt 60 tỷ đồng, tỷ lệ tăng thu ngân 
sách hàng năm đạt 18,3%. 

Công nhân đang vận chuyển ván ghép thanh tại Nhà máy Chế biến gỗ Công nghiệp Thành Nam
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II. Định hướng phát triển đến năm 2020
Trong giai đoạn tới, Như Xuân sẽ nỗ lực tranh thủ thời cơ, vận hội mới; 

tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử 
dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế 
gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; coi phát triển nông nghiệp và xây dựng 
nông thôn mới là trọng tâm, phát triển công nghiệp là then chốt (trong đó tập 
trung kêu gọi thu hút đầu tư vào 3 cụm công nghiệp Bãi Trành, Thượng Ninh, và 
Xuân Hòa), tập trung phát triển du lịch và các dịch vụ có lợi thế. Tăng cường ứng 
dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chăm 
lo phát triển văn hoá - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân 
dân; quan tâm bảo vệ môi trường, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng 
phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo cho phát triển nhanh và bền vững. Giữ vững 
ổn định chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. 
Một số chỉ tiêu kinh tế của Như Xuân đến năm 2020 là:

 - Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm 17%, trong đó: Nông - 
lâm nghiệp tăng bình quân 9%/năm; công nghiệp - xây dựng tăng 21,9%/ năm; 
dịch vụ - thương mại, vận tải tăng 19,6%/ năm.

 - Cơ cấu kinh tế đến năm 2020: nông - lâm nghiệp 26,5%; công nghiệp - 
tiểu thủ công nghiệp - xây dựng 37,3%; dịch vụ thương mại 36,2%.

Nhân viên Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh huyện Như Xuân hướng dẫn thủ tục cho khách hàng



18

- Sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 26.000 tấn trở lên.

- Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 
2020 đạt 55 triệu đồng.

- Tổng giá trị xuất khẩu năm 2020 đạt 19 triệu USD.

- Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thời kỳ 2016 - 2020 đạt 3.000 
tỷ đồng; bình quân mỗi năm 600 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đat 30 triệu đồng/ người/ năm.

- Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm đạt 8% trở lên.

- Tỷ lệ đô thị hóa đạt 25%.

Mô hình Nông lâm kết hợp của huyện Như Xuân
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I. Thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp,  
trung tâm thương mại.

1.Khu công nghiệp Bãi Trành
1.1. Vị trí: Khu công nghiệp Bãi Trành nằm ở phía Tây Nam của Như Xuân, 

phía Tây và và phía Nam giáp với huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An; phía Đông giáp 
với huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa; cách trung tâm huyện khoảng 35 km; cách cảng 
nước sâu Nghi Sơn khoảng 60 km; cách Cảng hàng không Thọ Xuân khoảng 70 km, 
cách sân bay Vinh khoảng 120 km.

1.2. Quy mô:  Khu công nghiệp Bãi Trành có diện tích 179 ha, đã được Chủ 
tịch UBND phê duyệt theo quyết định số 4602/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 Về 
việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Bãi Trành huyện 
Như Xuân tỉnh Thanh Hóa. Đây là khu công nghiệp được quy hoạch lớn nhất của 
Như Xuân tính đến thời điểm hiện tại, là đầu mối liên kết giữa khu kinh tế Nghi 
Sơn với tuyến đường Hồ Chí Minh.

Khu công nghiệp Bãi Trành thuộc quản lý của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn.

2. Cụm công nghiệp Bãi Trành

2.1.Vị trí: Cụm  công nghiệp Bãi Trành cách Khu công nghiệp Bãi Trành 
3km, cách khu kinh tế Nghi Sơn khoảng 50km, do UBND huyện Như Xuân trực 
tiếp quản lý.

2.2. Quy mô: Cụm công nghiệp Bãi Trành có diện tích 49,7ha. Khi được đầu 
tư xây dựng hoàn chỉnh, cụm công nghiệp này hứa hẹn sẽ góp phần quan trọng  
thúc đẩy Như Xuân trở thành vùng kinh tế động lực của cả khu vực Nam Thanh - 
Bắc Nghệ; đồng thời tác động đến sự phát triển của khu kinh tế Nghi Sơn.

Hiện nay, Khu kinh tế Nghi Sơn đã cho ra đời hơn 10 dòng sản phẩm, bao 

PHẦN THỨ BA
GIỚI THIỆU TIỀM NĂNG, CƠ HỘI ĐẦU TƯ VÀO MỘT SỐ KHU VỰC

TRỌNG ĐIỂM CỦA HUYỆN NHƯ XUÂN

Mô hình Nông lâm kết hợp của huyện Như Xuân
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gồm: Xăng RON 92, RON 95, nhiên liệu phản lực, benzene, hạt nhựa PP, dầu 
diesel, lưu huỳnh cùng một số sản phẩm hóa dầu khác... Đây được xem là nguồn 
nguyên liệu đầu vào của các lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng tại cụm công 
nghiệp Bãi Trành. Đặc biệt, trong bối cảnh tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành với 
tổng chiều dài 54,5 km đã được xây dựng, hoàn thành, việc thông thương giữa 
Khu kinh tế Nghi Sơn với Cụm công nghiệp Bãi Trành trong tương lai sẽ trở nên 
hết sức thuận lợi, góp phần tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Như Xuân 
nói riêng, các huyện phía Tây tỉnh Thanh Hóa nói chung.

2.3. Ngành nghề thu hút đầu tư: Dịch vụ kho vận chuyển, các ngành phục 
vụ cho Công nghiệp Nghi Sơn, bao bì đóng gói, công nghiệp chế biến Nông lâm 
sản, khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, khai khoáng, sửa chữa…

2.4. Thực trạng thu hút đầu tư: Hiện cụm công nghiệp Bãi trành có 02 
doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh là: Công ty TNHH Xây dựng - Thương 
Mại Thành Nam, sản xuất gỗ MDF và ván ghép thanh, diện tích sử dụng đất 15 
ha; và Công ty TNHH chế biến lâm sản và xuất khẩu Xuân Sơn, sản xuất gỗ ván 
sàn và gỗ thanh, diện tích sử dụng đất 5 ha. Như vậy, diện tích đã xây dựng cơ sở 
hạ tầng của cụm công nghiệp Bãi Trành mới chỉ đạt 20 ha, trong khi tổng diện tích 
quy hoạch cụm công nghiệp là 49,7 ha. Do đó, Như Xuân mời chào các doanh 
nghiệp tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng tại Cụm công nghiệp Bãi Trành, trên diện tích 
29,7 ha còn lại. Đồng thời, sau khi cơ sở hạ tầng hoàn thiện, các doanh nghiệp có 
thể tiếp tục đầu tư cho hoạt động sản xuất công nghiệp tại đây. 

3. Cụm công nghiệp Thượng Ninh
3.1. Vị trí: Nằm trên địa bàn xã Thượng Ninh, cách trung tâm huyện 

khoảng 5 km về phía Đông bắc, cách Cảng hàng không Thọ Xuân khoảng 35 km, 
cách trung tâm Thành phố Thanh Hóa 60km. Cụm công nghiệp Thượng Ninh nằm 
trên trục đường Hồ Chí Minh tại Km 593+930 (trái tuyến theo hướng Bắc - Nam).  

3.2. Quy mô: Cụm công nghiệp Thượng Ninh có diện tích quy hoạch 20ha.
3.3. Ngành nghề thu hút đầu tư: Xây dựng cơ sở hạ tầng; chế biến nông 

- lâm sản, may mặc, giày da, sản xuất thủ công mỹ nghệ, gạch không nung…
3.4. Thực trạng thu hút đầu tư:
Cụm công nghiệp Thượng Ninh hiện đang trong quá trình lập quy hoạch chi 

tiết 1/500, tiến tới lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp dự kiến quý 
I năm 2019. Hiện tại, khu vực quy hoạch cụm công nghiệp Thượng Ninh đang được 
người dân tạm thời canh tác mía nguyên liệu, địa hình bằng phẳng, không có núi 
non, sông hồ, không có nhà cửa và công trình dân sinh. Do đó, việc giải phóng mặt 
bằng, xây dựng hạ tầng tại khu vực quy hoạch cụm công nghiệp được đánh giá là 
dễ dàng, thuận lợi… Như Xuân mời chào các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở 
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hạ tầng tại cụm công nghiệp Thượng Ninh. Sau khi hoàn thành cơ sở hạ tầng, các 
doanh nghiệp có thể tiếp tục xem xét đầu tư sản xuất công nghiệp tại đây. 

4. Cụm công nghiệp Xuân Hòa.
4.1. Vị trí địa lý: Nằm trên địa bàn xã Xuân Hòa, cách trung tâm huyện 

khoảng 20km về hướng Tây nam, cách cảng nước sâu Nghi Sơn khoảng 65 km; 
cách Cảng hàng không Thọ Xuân khoảng 60 km, cách sân bay Vinh khoảng 140 km. 
Cụm công nghiệp Xuân Hòa có điều kiện thuận lợi về giao thông, khi nằm trên trục 
đường Hồ Chí Minh tại Km 619+250 (phải tuyến theo hướng Bắc - Nam). 

4.2. Quy mô: Diện tích quy hoạch của cụm Công nghiệp Xuân Hòa là 30ha. 
4.3 Ngành nghề thu hút đầu tư: Xây dựng cơ sở hạ tầng; chế biến nông - 

lâm sản, may mặc, giày da, sản xuất thức ăn chăn nuôi, sửa chữa cơ khí, sản xuất 
than hoạt tính, sản xuất phân bón sinh học...

4.4 Thực trạng thu hút đầu tư: Cụm công nghiệp Xuân Hòa đang trong 
quá trình lập quy hoạch chi tiết 1/500, tiến tới lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng 
cụm công nghiệp dự kiến quý 1năm 2019. Cũng như cụm công nghiệp Thượng 
Ninh, khu vực quy hoạch cụm công nghiệp Xuân Hòa đang được người dân địa 
phương tạm thời canh tác mía nguyên liệu; địa hình bằng phẳng, không có sông 
hồ, núi non, nhà ở và công trình dân sinh. Để cụm công nghiệp Xuân Hòa sớm đi 
vào hoạt động, Như Xuân kêu gọi các nhà đầu tư tích cực đầu tư cơ sở hạ tầng tại 
cụm công nghiệp này. Sau khi hạ tầng hoàn thiện, các nhà đầu tư có thể xem xét 
tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp tại đây. 

5. Trung tâm thương mại huyện Như Xuân.
5.1. Vị trí địa lý: Địa điểm quy hoạch Trung tâm thương mại nằm cạnh 

đường Hồ Chí Minh và tuyến đường Yên Cát - Thanh Quân. Đây là cửa ngõ giao 
lưu với huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, huyện Thường Xuân, huyện Như Xuân. 

5.2. Quy mô: Diện tích quy hoạch khoảng 5,5 ha.
5.3. Các dịch vụ trong trung tâm thương mại:
Quy hoạch trung tâm thương mai dự kiến gồm có các hạng mục: Chợ Yên 

Cát, diện tích khoảng 2.0 ha ; khu phố thương mại, vui chơi giải trí khoảng 1,0 
ha; dịch vụ kho, bãi, nơi trông xe 1.0 ha ; khu dân cư mới 1,5 ha…

5.4. Thực trạng thu hút đầu tư:
Khu vực quy hoạch Trung tâm thương mại huyện Như Xuân được đánh giá là khu 
đất có giá trị thương mại cao, thuộc khu vực trung tâm của huyện. Vì vậy UBND 
huyện đang khẩn trương triển khai lập quy hoạch xin điều chỉnh cục bộ, tiến tới 
lập quy hoạch chi tiết 1/500, và lập dự án kêu gọi các nhà đầu tư có đủ năng lực 
tài chính, đầu tư cơ sở hạ tầng kinh doanh vào năm 2019.
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II. Thu hút đầu tư lĩnh vực sản xuất công nghiệp
Như Xuân chủ trương tăng cường kêu gọi thu hút đầu tư lĩnh vực chế biến 

lâm sản. Ưu thế của Như Xuân là có nguồn cung cấp lâm sản dồi dào. Diện tích 
rừng trồng trên địa bàn huyện là 20.036 ha (cao su, keo), hàng năm cho khai thác 
khoảng 2.000 ha. Diện tích rừng trồng các huyện lân cận có thể cung cấp nguyên 
liệu cho các nhà máy chế biến trên địa bàn huyện, gồm: Huyện Như Thanh 19.450 
ha (keo, xoan, luồng); huyện Thường Xuân 14.800 ha (keo); huyện Nghĩa Đàn 
(Nghệ An) 8.700 ha (keo, bạch đàn, muồng); huyện Quỳ Châu (Nghệ An) 17.500 
ha (keo)…

Huyện cũng tích cực thực hiện các phương án nhằm tăng cường thu hút đầu tư về 
lĩnh vực may mặc - giày - da xuất khẩu. Ngoài các dự án quy hoạch đã được phê duyệt 
nhằm phát triển công nghiệp may mặc, giày da, Như Xuân còn có lợi thế về nguồn nhân 
lực dồi dào, chăm chỉ, phù hợp với lĩnh vực kinh tế này.

Theo định hướng của tỉnh, huyện và lợi thế địa lý (gần cảng nước sâu, gần nhà máy 
lọc hóa dầu Nghi Sơn), việc thu hút đầu tư công nghiệp chế tạo, sản xuất vật liệu xây dựng 
và chế biến sản phẩm sau lọc hóa dầu vào Khu công nghiệp Bãi Trành là rất thuận lợi.

III. Thu hút đầu tư lĩnh vực sản xuất nông nghiệp
Như Xuân mong muốn kêu gọi các nhà đầu tư  tham gia vào chuỗi sản xuất nông 

nghiệp sạch, công nghệ cao với quy mô lớn, định hướng trở thành trung tâm sản xuất, chế 
biến nông lâm sản của vùng phía Tây Thanh Hóa nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 
của thị trường. 

Nhà máy Chế biến và Xuất nhập khẩu Lâm sản Xuân Sơn huyện Như Xuân



23

IV. Thu hút đầu tư lĩnh vực du lịch
1. Vườn quốc gia Bến En
1.1. Vị trí: Vườn Quốc gia Bến En nằm trên địa phận 2 huyện Như Thanh và 

Như Xuân; cách thành phố Thanh Hóa khoảng 40 km về phía Tây Nam. 
1.2. Quy mô: Tổng diện tích quy hoạch: 16.634 ha.
1.3. Tiềm năng đầu tư: Vườn quốc gia Bến En có diện tích rộng lớn, trong 

đó rừng nguyên sinh chiếm 8.544 ha. Trong quần thể hồ, đảo, núi, rừng của Vườn 
quốc gia Bến En, hồ Mực là thắng cảnh nổi bật với diện tích 3000 ha. Giữa lòng 
hồ có 21 đảo nổi tạo nên cảnh quan thơ mộng, hữu tình. Hệ động thực vật tại vườn 
quốc gia Bến En rất phong phú, với gần 1400 loài thực vật, trên 1000 loài động 
vật (trong đó có 29 loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam). Hiện nay, vườn quốc gia 
Bến En được xem là một trong những vườn quốc gia đẹp nhất của Việt Nam. Vẻ 
đẹp của danh thắng này là điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển du lịch sinh thái 
kết hợp với du lịch cộng đồng.

2. Khu du lịch sinh thái thác Cổng Trời
2.1. Vị trí:  Thác Cổng Trời thuộc địa phận xã Xuân Quỳ, cách thị trấn Yên 

Cát khoảng 15 km, cách đường Hồ Chí Minh khoảng 3km. 
2.2. Tiềm năng đầu tư: Thác được hình thành từ những khe suối trên đỉnh 

núi Bù Mùn, có độ cao trên 1000 mét so với mực nước biển. Ngoài hệ thống thác 
nước hùng vĩ, nơi đây còn thu hút du khách bởi hệ động thực vật phong phú, 
bao gồm nhiều loài phong lan, cây thuốc quý, các loài cây gỗ và hàng chục loài 

Toàn cảnh Vườn Quốc Gia Bến En
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thú, bò sát, chim, động vật lưỡng cư... Cảnh quan của thác Cổng trời là điều kiện 
thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

 3.Thác Đồng Quan
3.1. Vị trí: Thác Đồng Quan: nằm trên địa phận xã Hóa Quỳ, cách trung 

tâm huyện Như Xuân 7km.
3.2. Tiềm năng đầu tư: Thác Đồng Quan cũng bắt nguồn từ đỉnh Bù Mùn. 

Từ chân thác ngược lên khoảng chừng 150m, du khách sẽ được ngắm nhìn một 
tầng thác huyền ảo, mà người dân nơi đây gọi là “Thác tiên”. Ngoài giá trị là 
một khu bảo tồn sinh thái, với vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng, hoang dã, thác Đồng 
Quan còn chứa đựng nhiều giá trị văn hóa, lịch sử của các tộc người quần cư sinh 
sống nơi đây. Thác Đồng Quan được đánh giá là một trong những địa chỉ tiềm 
năng để phát triển du lịch sinh thái - cộng đồng.

Danh thắng Thác Cổng Trời 

Thác Đồng Quan địa điểm du lịch tiềm năng của Như Xuân
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 4 .Hồ Đồng Cần
4.1 Vị trí: Hồ Đồng Cần nằm trên địa phận xã Xuân Bình, cách trung tâm 

huyện Như Xuân 30 km. 
4.2. Tiềm năng đầu tư: Hồ Đồng Cần có diện tích mặt nước lên tới 63 ha, 

tính cả các vị trí tiếp giáp là 170 ha. Trong lòng hồ có nguồn thủy sản tự nhiên 
khá dồi dào. Các bán đảo khu vực ven hồ tạo nên cảnh quan thơ mộng, hữu tình. 
Với vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ và điều kiện thuận lợi về hạ tầng giao thông, hồ 
Đồng Cần có tiềm năng lớn trong phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, 
với các hoạt động nổi bật như: Câu cá, cắm trại, ẩm thực...

5. Đình Thi và Lễ hội Đình thi
5.1. Vị trí: Đình Thi thuộc làng Trung Thành, xã Yên Lễ -  một xã miền núi 

nằm ở phía Bắc của huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Xã cách trung tâm huyện 
2 km, cách thành phố Thanh Hóa 60 km. 

5.2. Tiềm năng đầu tư: Đình Thi được xây dựng từ thế kỷ XV, theo lối 
kiến trúc chuôi vồ, thờ Dương Cảnh bạch y Thượng đẳng tối linh thần và Thành 
hoàng làng Lê Phúc Thành - một công thần trong khởi nghĩa Lam Sơn. Qua nhiều 
đời, đình Thi là nơi cử tiến lễ hội Đình Thi. Lễ hội diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 
14 đến ngày 16 tháng 3 âm lịch hằng năm, nhằm bảo tồn, phát huy nguyên vẹn 
nghi thức của một lễ hội dân gian truyền thống của đồng bào dân tộc Thổ nói 
riêng và cộng đồng các dân tộc trên địa bàn huyện nói chung. Đại lễ Đình Thi 
được tổ chức định kỳ 5 năm một lần, với quy mô cấp huyện. Đình Thi và Lễ hội 
Đình Thi rất nổi tiếng trong đời sống của người dân xứ Thanh, do đó di tích này 
có tiềm năng để trở thành một điểm du lịch tâm linh nổi bật. 

Danh thắng Thác Cổng Trời 

Hồ Đồng Cần một trong những hồ nước ngọt lớn và đẹp nhất của Như Xuân
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6. Đền Chín Gian và lễ hội đền Chín Gian
6.1 Vị trí: Đền tọa lạc trên đỉnh đồi Pú Pỏm (Đồi Tròn) cao 250m, thuộc 

thôn Thống Nhất, xã Thanh Quân, cách thị trấn Yên Cát khoảng 38km. 
6.2 Tiềm năng đầu tư: Đền có từ lâu đời, với cấu trúc kiểu nhà sàn 9 gian, 

nhưng qua thời gian đã bị tàn phá. Nhờ nỗ lực của các cấp chính quyền, hiện nay, 
đền Chín Gian đã được khôi phục lại, trở thành công trình văn hóa, lịch sử tiêu 
biểu của Như Xuân, với lối kiến trúc độc đáo được xây dựng trên cơ sở kiến trúc 
9 gian của ngôi đền cũ. Lễ hội đền Chín Gian là nơi lưu giữ những nét văn hóa 
truyền thống tốt đẹp trong đời sống tâm linh cũng như đời sống văn hóa của đồng 
bào dân tộc Thái. Hiện tại, Công ty du lịch Eagle đã đầu tư và xây dựng kế hoạch 
thu hút khách du lịch tâm linh và sinh thái tại đây.

Lễ hội Đình Thi - Một Lễ hội nổi tiếng của đồng bào dân tộc Thổ

Một góc Đền Chín Gian
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 Ngoài ra, Như Xuân còn có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử tiêu 
biểu như: Khu du lịch sinh thái tâm linh Yên Cát, hang Dơi, núi Bù Mùn, thác 
Mồng, thác Mơ, đình Phắt… Đây là điều kiện thế mạnh để các doanh nghiệp có 
thể đầu tư phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh, và kết 
nối các tuyến điểm du lịch tại Như Xuân. 

Một góc Đền Chín Gian

Đền Chín Gian ngôi Đền thờ Trời và Ông Tổ người Thái
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Huyện Như Xuân áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo 
nguyên tắc nhà đầu tư được hưởng mức ưu đãi cao nhất về quyền lợi và thực hiện 
nghĩa vụ ở mức thấp nhất trong khung quy định. Ngoài những quy định chung 
của pháp luật hiện hành, tùy theo quy mô, tính chất của từng dự án, trên cơ sở đề 
nghị của các nhà đầu tư, huyện Như Xuân sẽ xem xét hỗ trợ đặc biệt đối với các 
dự án lớn, có vai trò quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và 
tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Một số quy định cụ thể 
như sau:
I. Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào huyện Như Xuân

1.Ưu đãi về tiền thuê đất, thuê mặt nước.
 - Chính sách ưu đãi tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Nghị 

định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (không dành cho Khu 
kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp)

 + Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các dự án thuộc lĩnh vực đặc 
biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án 
sử dụng đất xây dựng nhà ở cho công nhân của các khu công nghiệp.

 + Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo 
dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ 
ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước.

+ Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước từ 3 năm đến 15 năm (sau thời gian 
được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của thời gian xây dựng cơ bản) đối với 
từng loại dự án thuộc các địa bàn ưu đãi khác nhau.

- Ưu đãi về tiền thuê đất, thuê mặt nước dành cho các khu công nghiệp 
của huyện Như Xuân (không áp dụng đối với các khu công nghiệp thuộc địa bàn 
thành phố Thanh Hóa và dự án thuê lại đất của nhà đầu tư hạ tầng)

 + Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản 
nhưng tối đa không quá 03 năm; miễn từ 07 - 15 năm kể từ khi dự án đi vào hoạt 
động tuỳ theo lĩnh vực ngành nghề dự án.

PHẦN THỨ TƯ
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ
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 + Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong suốt thời gian thực hiện dự án 
đối với dự án thuộc một số lĩnh vực theo quy định của Chính phủ. 

2. Chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp
- Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (quy định tại Nghị định số 218/2013/

NĐ - CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ), không dành cho Khu kinh tế Nghi Sơn 
và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa:  Doanh nghiệp thành lập 
mới từ dự án đầu tư, tùy vào lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư được hưởng thuế suất 
ưu đãi với mức 10% - 17%, áp dụng trong vòng 10 năm, 15 năm hoặc suốt thời 
gian hoạt động; đồng thời, được miễn thuế từ 2 - 4 năm và giảm 50% số thuế phải 
nộp trong vòng 4 - 9 năm tiếp theo. 

- Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 
dành cho các khu công nghiệp của huyện Như Xuân: Tùy theo ngành nghề và 
lĩnh vực, dự án đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói 
chung, huyện Như Xuân nói riêng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại các 
văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

3. Chính sách ưu đãi về thuế xuất khẩu - nhập khẩu
- Ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (quy định tại Nghị định số 

134/2016/NĐ - CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ) không áp dụng cho Khu kinh 
tế Nghi Sơn và các khu Công nghiệp. Nhà đầu tư được miễn thuế trong các 
trường hợp: 

+ Hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu; hàng hóa xuất 
khẩu để gia công, sản phẩm gia công nhập khẩu. 

+Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu; hàng hóa nhập khẩu để 
tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư.

 + Hàng hóa nhập khẩu để phục vụ hoạt động dầu khí; dự án, cơ sở đóng tàu 
thuộc danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư.

 + Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản 
xuất của dự án đầu tư thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn 
có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế của 
dự án đầu tư (miễn trong thời hạn 05 năm).

- Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối 
với các khu công nghiệp của huyện Như Xuân (áp dụng cho các khu công nghiệp trên 
địa bàn huyện Như Xuân): Tùy theo ngành nghề và lĩnh vực, dự án đầu tư vào các khu 
công nghiệp trên địa bàn huyện Như Xuân được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại 
các văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

4.Chính sách ưu đãi đối với các dự án đầu tư nông nghiệp - nông thôn  
(quy định tại Nghị định số 57/2018 ngày 17/4/2018 của Chính phủ)
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- Miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án nông nghiệp đặc biệt 
ưu đãi đầu tư. 

- Giảm 70% tiền sử dụng đất; miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 15 
năm đầu đối với dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư. 

- Giảm 50% tiền sử dụng đất; miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 11 
năm đầu đối với dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư. 

- Được thuê với mức giá thấp nhất theo khung giá thuê đất do UBND tỉnh 
Thanh Hóa quy định đối với dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp 
khuyến khích đầu tư.

5. Chính sách của Thanh Hóa về  khuyến khích phát triển công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp và thương mại (quy định tại Nghị quyết số 29/2016/
NQHĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh H ó a và Quyết 
định số 832/2017/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

5.1- Hỗ trợ phát triển TTCN
- Hỗ trợ phát triển Tiểu thủ công nghiệp: 300 triệu đồng/ làng nghề.
5.2 - Hỗ trợ tiền thuê đầu tư chợ:
- Hỗ trợ  100% tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê đất để thực 

hiện dự án kinh doanh, khai thác chợ cấp xã tại huyện Như Xuân.
- Hỗ trợ 30% tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê đất để thực 

hiện dự án kinh doanh, khai thác chợ cấp huyện tại huyện Như Xuân.
5.3- Hỗ trợ thu hút lao động tại như Xuân
- Với đơn vị có 100 lao động trở lên, đóng bảo hiểm ổn định 12 

tháng trở lên, được hỗ trợ 1.0 triệu đồng/ người; từ 101 đến 500 người, 
được hỗ trợ 1,2 triệu đồng/ người; từ 501- 1.000 người được hỗ trợ 0,7 
triệu đồng/ người; trên 1.000 người được hỗ trợ 1.0 triệu đồng/ người. 

5.4 - Hỗ trợ sản xuất Công nghiệp tại Cụm Công nghiệp:
- Hỗ trợ san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng về giao thông, điện, 

nước, nhà xưởng và xử lý chất thải: Mức hỗ trợ 1.0 tỷ đồng/ ha. Tại Như 
Xuân, tổng mức đầu tư tối đa không quá 28 tỷ đồng/ cụm công nghiệp. 

- Hỗ trợ các cụm Công nghiệp chưa có đơn vị đầu tư kinh doanh 
kết cấu hạ tầng: Mức hỗ trợ 1,5 tỷ đồng/ ha. Tại huyện Như Xuân, tổng 
mức đầu tư tối đa không quá 28 tỷ đồng/ cụm công nghiệp).  

6. Chính sách ưu đãi và khuyến khích xã hội hóa đối với các 
hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, 
môi trường, giám định tư pháp

6.1. Chính sách của trung ương
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Ưu đãi và các chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động 
trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định 
tư pháp (quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính 
phủ; Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CPngày 30/5/2008)

- Cơ sở thực hiện xã hội hóa được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất đã 
hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình xã hội hóa theo các 
hình thức cho thuê đất và miễn tiền thuê đất miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê.

 - Cơ sở thực hiện xã hội hóa có thu nhập từ hoạt động xã hội hóa được áp 
dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt động.

- Cơ sở thực hiện xã hội hoá mới thành lập được miễn thuế thu nhập doanh 
nghiệp trong 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% thuế thu nhập 
doanh nghiệp trong 5 năm tiếp theo. 

6.2 Chính sách của Thanh Hóa
Chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường trên địa bàn tỉnh (quy 
định tại Quyết định số 4294/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh 
Thanh Hóa) 

a) Đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao, môi trường: Được miễn 100% tiền 
sử dụng đất, thuê đất. 

b) Đối với lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế:
 - Các cơ sở thực hiện xã hội hoá đầu tư vào lĩnh vực: Đông y, điều dưỡng 

và phục hồi chức năng, bảo trợ xã hội, chăm sóc người tàn tật, trẻ em mồ côi, dạy 
nghề cho người tàn tật, dạy trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Được miễn 
100% tiền sử dụng đất, thuê đất không phân biệt địa bàn đầu tư. 

- Các cơ sở thực hiện xã hội hoá đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, 
y tế còn lại: Được miễn tiền sử dụng đất, thuê đất đối với các dự án đầu tư vào 
huyện Như Xuân.

c) Các chính sách khác thực hiện theo quy định Nghị định số 69/2008/ NĐ-CP 
ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy 
nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.

7. Chính sách của UBND tỉnh Thanh Hóa đối với các lĩnh vực: Xử lý 
chất thải rắn sinh hoạt, chính sách thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

7.1. Chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Như 
Xuân, giai đoạn 2016 - 2021 (quy định tại Nghị quyết số 28/2016/ NQ-HĐND ngày 
08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 721/2017/
QĐ-UBND ngày 09/3/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa)
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- Hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt: 320.000 đồng/ tấn đối với các dự án 
xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Như Xuân (công suất trên 100 tấn/ ngày 
đêm) bằng công nghệ đốt. 

- Hỗ trợ toàn bộ kinh phí đầu tư xây dựng công trình hạ tầng ngoài dự án 
(đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện) nối với hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật chung của khu vực đối với các dự án trên. 

7.2. Chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020 (quy định tại Quyết định số 5643/2015/
QĐ-UBND ngày 31/12/2017 của UBND Tỉnh Thanh Hóa)

- Hỗ trợ phát triển sản xuất rau an toàn tập trung: 
+ Đối với sản xuất rau an toàn tập trung chuyên canh: hỗ trợ 1 lần 200 triệu 

đồng/ ha đối với khu vực Như Xuân để xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng của 
vùng sản xuất tập trung, nhà sơ chế, đóng gói sản phẩm rau an toàn để phù hợp 
với yêu cầu kỹ thuật VietGAP; hỗ trợ kinh phí thuê chứng nhận VietGAP cho rau 
an toàn 7 triệu đồng/ ha; hỗ trợ kinh phí thuê kiểm soát chất lượng và dán tem 18 
triệu đồng/ ha/ năm đối với khu vực huyện Như Xuân. 

+ Đối với sản xuất rau an toàn trong nhà lưới: Hỗ trợ một lần kinh phí đầu 
tư, xây dựng nhà lưới phục vụ sản xuất rau an toàn 50.000 đồng/ m2 

+ Đối với tiêu thụ sản phẩm rau an toàn: Hỗ trợ kinh phí thuê hoặc xây mới 
cửa hàng kinh doanh rau an toàn 30 triệu đồng/ cửa hàng đặt tại các xã, thị trấn 
của Như Xuân. 

- Hỗ trợ mua máy thu hoạch mía và hệ thống tưới mía mặt ruộng: 
+ Hỗ trợ kinh phí mua máy thu hoạch mía: Quy mô sản xuất cứ 50 ha được 

hỗ trợ mua 01 máy thua hoạch mía (máy mới) có công suất thu hoạch 120 tấn/
ngày trở lên, với mức hỗ trợ bằng 20% giá mua máy ghi trên hóa đơn bán hàng 
theo quy định, nhưng tối đa không quá 1.500 triệu đồng/ máy. 

+ Hỗ trợ xây dựng hệ thống tưới mía mặt ruộng: Hỗ trợ 01 lần kinh phí xây 
dựng hệ thống tưới theo quy định, với mức hỗ trợ 15 triệu đồng/ ha. 

- Hỗ trợ phát triển vùng luồng thâm canh: Hỗ trợ phân bón năm thứ nhất và 
năm thứ hai để thực hiện thâm canh rừng luồng, mức hỗ trợ 2 triệu đồng/ ha/ năm.

- Hỗ trợ sản xuất tập trung quy mô lớn: Hỗ trợ kinh phí thuê đất, thuê mặt 
nước của hộ gia đình, cá nhân trong 5 năm kể từ khi dự án đi vào hoạt động, cụ 
thể: Hỗ trợ kinh phí thuê đất 3 triệu đồng/ ha/ năm để sản xuất lúa, lúa đặc sản, 
ngô, mía, ngô dày, cỏ làm thức ăn gia súc và cây ăn quả (cam, bưởi); hỗ trợ kinh 
phí thuê mặt nước 4 triệu đồng/ ha/ năm để nuôi cá rô phi thâm canh gắn với chế 
biến xuất khẩu; hỗ trợ kinh phí thuê mặt nước 6 triệu đồng/ ha/ năm để nuôi tôm 
he chân trắng thâm canh.
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 - Hỗ trợ liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm trồng trọt: Hỗ trợ sản xuất 
khoai tây, cà chua, bí xanh, hành, tỏi, rau màu 5 triệu đồng/ ha canh tác/ năm; hỗ 
trợ sản xuất ngô ngọt, ngô bao tử, dưa bao tử, dưa xuất khẩu, ớt xuất khẩu 3 triệu 
đồng/ ha canh tác/ năm; hỗ trợ sản xuất ngô dày và cỏ các loại làm thức ăn chăn 
nuôi bò sữa, bò thịt 2 triệu đồng/ ha canh tác/ năm; hỗ trợ 1,5 triệu đồng/ ha canh 
tác/ năm để sơ chế, bảo quản nông sản, tìm kiếm thị trường tiêu thụ.

 - Hỗ trợ giải phóng mặt bằng: UBND tỉnh Thanh Hóa bố trí 100% kinh 
phí để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch cho 
các doanh nghiệp để xây dựng cơ sở chế biến nông, lâm sản; các cơ sở giết mổ 
tập trung và các cơ sở sản xuất giống tôm he chân trắng, cá rô phi đơn tính trên 
địa bàn tỉnh theo quy định (không hỗ trợ diện tích giải phóng mặt bằng ao ươm, 
nhân giống)

8.Chính sách thu hút đầu tư của huyện Như Xuân
Nhằm tạo ra sức hút đối với các nhà đầu tư, huyện Như Xuân cam kết thực 

hiện đầy đủ các chính sách thu hút đầu tư của Trung ương và tỉnh Thanh Hóa.
 Huyện cũng cam kết tạo điều kiện thuận lợi trong vay vốn để phát triển 
sản xuất; giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư; đẩy nhanh 
công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo bàn giao mặt bằng một cách thuận lợi 
nhất, đúng tiến độ cho các nhà đầu tư; hỗ trợ tối đa kinh phí giúp đào tạo nghề cho 
người lao động; đồng thời đảm bảo an ninh trật tự tuyệt đối cho đối tác đầu tư.

Dây chuyền Công nghệ hiện đại của xí nghiệp Chế biến gỗ Công nghiệp Thành Nam
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II. Ngoài các Chính sách của tỉnh nêu trên, các dự án sản xuất CN-
TTCN khuyến khích đầu tư vào các huyện miền núi được xem xét hỗ trợ 
theo Nghị quyết số 29/2016/ NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh, cụ 
thể như sau:
 - Dự án dệt may, da giầy có Công suất từ 0,5 triệu sp/ năm trở lên thu hút 
sử dụng từ 300 lao động trở lên.
 - Dự án sản xuất đồ mộc gia dụng có Công suất từ 1.000 sp/ năm trở lên, 
thu hút  sử dụng 50 lao động trở lên.
 - Dự án sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ sử dụng từ 50 lao động trở lên.
 - Dự án sản xuất dược liệu có Công suất từ 3.000 tấn/ năm trở lên.
 - Dự án sản xuất gạch không nung có Công suất từ 15 triệu viên/ năm trở lên.
 - Dự án sản xuất phân bón sinh học có Công suất từ 15.000 tấn/ năm trở lên 

Một góc Thị trấn Như Xuân
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I. Phương pháp tính đơn giá thuê đất 
- Đơn giá thuê đất = Tỷ lệ % đơn giá thuê đất x giá đất
 (theo mục đích sử dụng đất thuê do UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành và 

công bố hàng năm).
 - Đơn giá thuê đất của mỗi dự án có thời gian ổn định là 05 năm. 

II. Đơn giá thuê đất tại Như Xuân
1. Áp dụng theo khu vực: Do là địa bàn thuộc vùng núi cao, nên theo quy 

định của UBND tỉnh Thanh Hóa, tỷ lệ đơn giá thuê đất của Như Xuân là 0,5 % .
2. Áp dụng theo dự án đầu tư, lĩnh vực đầu tư được ưu đãi và đặc biệt ưu đãi: 
Các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi 

đầu tư; đất sử dụng làm mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng 
thủy sản, làm muối tại Như Xuân có tỷ lệ đơn giá thuê đất là 0,5%.

PHẦN THỨ NĂM
ĐƠN G IÁ  THUẾ  ĐẤT
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Nhà đầu tư có nhu cầu tìm hiểu, đầu tư tại huyện Như Xuân sẽ được hướng 
dẫn, tư vấn miễn phí và thực hiện các thủ tục hành chính bảo đảm nhanh chóng, 
thuận lợi ngay từ khi chấp thuận chủ trương đầu tư đến khi dự án hoàn thành các 
thủ tục đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động. Quy trình như sau: UBND huyện 
Như Xuân là cơ quan đầu mối, trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết 
hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết hoặc hướng dẫn nhà đầu 
tư đến các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục hành chính theo phân 
cấp. Thời gian thực hiện các thủ tục hành chính đảm bảo ngắn nhất theo quy định 
của pháp luật.

PHẤN THỨ SÁU
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐẦU TƯ
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THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Như Xuân
Địa chỉ: Khu phố II, thị trấn Yên Cát, huyện   

 Như Xuân
Điện thoại: (+ 84) 2373.878.249
Fax: (+84) 2373.878.249
Website: http://nhuxuan.thanhhoa.gov.vn/  

 portal/Pages/default.aspx
Email: nhuxuan@thanhhoa.gov.vn
Chủ tịch: Ông Nguyễn Bá Hùng
Di động: 0903 276 798
Email: hungnb07@gmail.com
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It is an honor for Nhu Xuan District People’s Committee to introduce to 
investors, domestic and foreign organizations and individuals the “Investment 
Guidance into Nhu Xuan District”. Through this material, we would like to 
provide you an overview of natural and economic - social conditions; the district’s 
potentials and strength, information on planning, investment incentive policies 
and other information relating to investment environment, list of domains and 
projects entitled to special investment preferences.

 Nhu Xuan District People’s Committee hopes that this “Investment Guidance 
into Nhu Xuan District” will satisfy investors, organizations and individuals. Nhu 
Xuan looks forward to welcoming investors to studyinvestment opportunities 
in the locality and commit to co - operate and create favorable conditions for 
investment efficiency.

Thank you!

INTRODUCTION

Nhu Xuan – a district in the Southwest of Thanh Hoa Province – where different 
cultures collide. On this area, generations of Thai, Tho, Muong and Kinh ethnic 
groups have developed an unique regional material and spiritual life. With an ideal 
geographical location and long - standing culture, Nhu Xuan is considered as one of 
the vital economic regions in Thanh Hoa in the future.
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I. Overview of Thanh Hoa Province
Thanh Hoa province is located in the far north of Central Region, lies 

in the 19°18’ parallel north to 20°40’ parallel north, 104°22’ meridian east to 
106°05’ meridian east. It borders provinces of Son La, Hoa Binh and Ninh Binh 
to the north, Nghe An to the south and southwest, Hua Phan Province (the People 
Democratic Republic of Laos) to the west with the borderline of 216.6 km, and 
the Gulf of Tonkin to the east with the coastline of 102 km. Thanh Hoa is around 
150km from Ha Noi and 1,500km from Ho Chi Minh City. The province’s total 
area is 11,114.65 km², ranking the fifth in the country and is divided into 3 areas: 
flat coastal area, midland area and mountainous area. Being at the gateway to the 
north and under the influence of the Northern Key Economic Region, Thanh Hoa 
plays an important role in and strongly impacts the economic development of 
Central provinces.

PART 1
OVERVIEW OF THANH HOA PROVINCE

Thanh Hoa administrative map
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For the last years, the investment environment of Thanh Hoa has improved 
remarkably, making it one of the most attractive places for investors. Thanh Hoa 
province applies investment incentive policies on the principle that investors 
can have the highest incentives in terms of rights and lowest obligations in the 
regulatory framework. In addition to the general provisions of the current law, 
depending on the size and nature of each project, on the basis of consideration of 
the proposal of investors, the province will have special support for large projects. 
which play an important role in promoting the process of economic restructuring 
and creating a breakthrough in the socio - economic development of the province.

The province’s transport system has been developed comprehensively and 
synchronously including road, railway, waterway and airway. Thanh Hoa will 
continue to work closely with central government ministries to construct the Ninh 
Binh - Thanh Hoa highway, coastal road, road links among economic regions, 
industrial zones and Tho Xuan Airport, Nghi Son port and border gates with Laos 
in order to create the most favorable conditions for investment, production and 
business operations in the near future.

Thanh Hoa gate (Hoang Hac huong Thien thanh)
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II. Overview of Nhu Xuan District
Như Xuan district is located in the southwest of Thanh Hoa province, 60 

km away from Thanh Hoa city; it borders Thuong Xuan district to the north, Nghe 
An province to the south and the west, and Nhu Thanh district to the east. With 
its advantageous location, Nhu Xuan is considered as one of the vital economic 
regions in the south of Thanh Hoa and the north of Nghe An in the future.  

Nhu Xuan has a tropical monsoon climate with hot and humid weather and 
cold winter. The average temperature is 23oC. The total land area is 72,171.84 ha; 
fertile soil suitable for agriculture and forestry development.

Nghi Son refinery and petrochemical complex

Tho Xuan Airport
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Due to its terrain conditions, the rivers and springs in the district are short 
and shelvy. Nhu Xuan has 123 hydroelectric reservoirs and dams, 88 of which 
have potentials to exploit such as: Muc river reservoir, Khe Huong reservoir, Khe 
Ha reservoir, Dong Can reservoir, Ban Mong reservoir, Bo Ram dams. Muc river 
reservoir is the biggest in the eastern area of Nhu Xuan, plays a very important role 
and it is the highlight of Ben En scenic tourist area development and exploitation.

Nhu Xuan has a lot of potentials and strengths: diversified natural resources, 
especially forest and land resources; plentiful genetic resources of plants and 
animals; various scenic landscapes, typical and special cultural heritages; young 
and abundant human resources; convenient traffic system, etc. Thus, Nhu Xuan 
has the means to develop a diversified economy with a variety of business 
activities such as agriculture - forestry - fishery, handicraft, industry, commerce, 
service, tourism, etc

Nhu Xuan has a current population of 70.000 with 4 main ethnic groups: 
Thai (account for 43%), Tho (14.5%), Muong (5.5%) and Kinh (37%); of which 
47.000 people are of working age, making up 67% of the district total population. 
By the middle of 2018, the rate of trained workers in Nhu Xuan is 45%. Young and 
abundant human resources are considered as one of the most attractive strengths 
to investors with labor - intensive industries. 

Ben En lake in ecological area of Ben En national park
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In order to attract investors, Nhu Xuan has actively invested in infrastructure 
construction for the last years. Some major local routes are Ho Chi Minh highway; 
provincial road connecting between Bai Tranh and the east of Nghi Son port. The 
district’s transport system is constructed in almost all communes and villages. It takes 
around one hour by car from the district central to Thanh Hoa city following national 
road 45, 4 hours following national road 1A and 3 hours following Ho Chi Minh highway 
to Hanoi; 30 minutes by car to Tho Xuan Airport and 2 hours by airway from Tho Xuan 
Airport to Ho Chi Minh city. The future North-South highway (Ninh Binh - Thanh Hoa 
route) is 20 km away from the northeast of the district, which is convenient for domestic 
exchanges. Besides, Nhu Xuan also has important inter - commune roads such as: Xuan 
Quy - Thanh Quan road with the total length of 24km, Xuan Quy -  Thanh Xuan road 
with the total length of 20km, 18km - long Yen Cat - Binh Luong - Tan Binh - Xuan 
Khang road, the extended National road 45 to Thanh Quan crossing the National road 
48 to Que Phong (Nghe An) with the total length of 35km...

Workers at Nhu Xuan Agricultural and Forestry Export Factory

A lession of Primary School student at Yen Cat town.
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 Nhu Xuan’s power supply basically meets economic-social development 
activities. It is estimated that in 2019, Northern Power Corporation will begin 
the 100KV low - voltage power station project in Xuan Quy commune. When 
this project comes into service, Nhu Xuan district will no longer have to rely on 
intermediate electrical substation: satisfying the electricity demand for Bai Tranh 
industrial zone, other industrial clusters, factories, enterprises, economic sectors 
and people in the locality.

Electricity network in Nhu Xuan district

Traffic network in Nhu Xuan district
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 Water supply, communications systems and Internet development are paid 
close attention to and they basically meet the demand of local people, enterprises 
as well as the district’s economic-social development.
There are 54 education institutions, including 01 vocational education center - 
continuing education center, which provide training for hundreds of workers in 
different industries, satisfying the demand of labor of enterprises, especially the 
garment industry.

 The district has 20 health facilities, 2 of which are at the district level 
and the rest are at the commune level. Health care activities for local people are 
promoted and improved ceaselessly. The total patients attending health facilities 
reach 20,000 per year. These are favorable conditions to attract investment in the 
medical field, human resources training for businesses and investors in the entire 
province and nationwide. 

Nhu Xuan focused on investment in education development

Nhu Xuan health facilities
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Water supply, communications systems and Internet development are paid 
close attention to and they basically meet the demand of local people, enterprises 
as well as the district’s economic - social development.

There are 54 education institutions, including 01 vocational education 
center - continuing education center, which provide training for hundreds of 
workers in different industries, satisfying the demand of labor of enterprises, 
especially the garment industry.

The district has 20 health facilities, 2 of which are at the district level and the 
rest are at the commune level. Health care activities for local people are promoted 
and improved ceaselessly. The total patients attending health facilities reach 20,000 
per year. These are favorable conditions to attract investment in the medical field, 
human resources training for businesses and investors in the entire province and 
nationwide. 
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 I. Economic realities

During 2015 - 2018, annual average production value growth of Nhu Xuan 
is 17%, of which: agriculture - forestry - fishery increase 9.3% per year, industry - 
small handicraft - construction increase 19.2%; the share of agriculture - forestry - 
fishery in the economic structure is 27.7%, decreasing 7.83% in comparison with 
2015; industry - small handicraft - construction account for 36.2%, increasing 
2.38%; service sector accounts for 36.1%, increasing 5.45%. Average income is 
over 25 million dongs per capita per year; the rate of poverty reduction is 7%/
year, there are now 14.92% of poor households in the entire district.

I.1 Agriculture - Forestry
Agriculture - forestry are considered as major sectors in Nhu Xuan. The 

district’s ttotal cultivated area is 12,557.8 ha, of which: 2,400 ha for rice; 1,200 ha 
for other crops ...

The total fruit - farming land area of Nhu Xuan is 826 ha, of which 236 

PART 2
OVERVIEW OF THANH HOA PROVINCE

Agriculture in Nhu Xuan district
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ha are focused - cultivation fruits including orange, Dien pomelo, Quan Tien 
pink pomelo, guava, watermelon, wild pineapple. These fruits are grown in the 
southwest inland areas of the district: Xuan Binh, Bai Tranh, Xuan Hoa. Some of 
these bring high incomes such as Wild pineapple (320 million dongs/ ha), Orange 
(480 million dongs/ ha; Watermelon (150 million dongs/ha)... Nhu Xuan’s large 
fruit-farming area with various kinds of fruit creates a favorable condition for 
enterprises to develop fruit products processing and exploitation businesses such 
as: producing canned juice, sweets, dried fruit, fruit jam, etc.

Several kinds of industrial crops are also grown in Nhu Xuan. The total 
area for cassava supplying to Nhu Xuan Agricultural and Forestry Export Limited 
Company is 2,100 ha; for cane supplying to Lam Son Joint Stock Company is 
2,700 ha; for rubber tree is 6,167 ha providing nearly 400 tons of latex for factories.

The district is also keen to develop farmhouse business. There are now 276 
farms in the locality, 159 of which are poultry and livestock farms, 9 cultivation 
farms and 108 combined farms. The total numbers of cattle are 15,000, goats are 
8,900, pigs are 15,000 and chickens are 2,300,000.
 The district’s forestry land areas are 53,551 ha, including 33,515 ha of 
natural forests, 20,036 ha of the artificial forest; forest cover is 68.82%. Annually, 
the district exploits and afforests 2,000 ha of artificial forest, grows additional 
local trees, non - timber forest products to raise productivity and make good use 
of forests. 

I.2 Industry - Handicraft.
During the last years, industry - handicraft sectors of Nhu Xuan has 

Farmers harvest oranges in Xuan Hoa commune, Nhu Xuan district
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developed in occupation diversification and traditional trades restoration. The 
annual production value of industry - handicraft increases relatively. Construction 
works have made some progress, the district build 50 big and small projects per 
year on average. 

By September 2018, there are 77 enterprises and 21 co-operatives active 
in industry and handicraft manufacturing. Of which there are 24 industrial 
production establishments, operating mainly in agricultural and forestry product 
export, plywood manufacturing, paving stone manufacturing, mining, etc.

There are some effectively - operated enterprises such as: Nhu Xuan 
Agricultural and Forestry Export Limited Company which produces cassava 
starch for export with capacity of 20,000 tons/ year. Truong Son Wood Industry 
Joint Stock Company producing plywood with capacity of 81,000 m2 of products/
year. Thanh Nam Construction and Commerce Limited Company producing 
MDF wood with capacity of 100,000m³/ year, finger joint timber with capacity 
of 20,000m³/ year… Hoan Lien Stone Company, Tran Hoan Private Enterprise 
specializing in exploitation and production of paving stones with capacity of 
15,000 m3/ year; Nhu Xuan Kaolin Company specializing in exploitation of 
kaolin for fertilizer with capacity of 20,000 tons of products/ year.

There are 141 handicraft establishments, mainly active in agricultural 
and forestry product processing, household carpentry production, adobe bricks 
manufacturing, mechanics, welding and forging, steel frame, garment and 
others… 

Industrial production model brings high economic efficiency in Nhu Xuan district
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I.3 Service, commercial sectors
 During the last years, service and commercial sectors of Nhu Xuan have 
come a long way. By the middle of 2018, the value of export goods of Nhu Xuan is 
13.4 million USD, increasing 4.35 million USD compared with the same period in 
2015. The main products are: cassava starch, plywood, cut stones, wood chips, etc.

I.4 Local assigned revenue and bank credit
Production and business activities have made considerable progress, as 

a result, the total amount of local assigned revenue of Nhu Xuan is 60 billion 
dongs, increasing 18.3%. 

Workers are transporting joinery boards at Thanh Nam Industrial Wood Processing Factory
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 II. Development orientation to 2020 
In the next phase, Nhu Xuan will continue to make extraordinary efforts 

to take advantage of and make good use of opportunities; improve business and 
investment environment, mobilize and use relevant resources the most effectively; 
promote economic restructuring and growth model shift; consider agriculture and 
rural development as its focus, industry growth as key factor (focus on calling for 
investment into 3 industry clusters including Bai Tranh, Thuong Ninh and Xuan 
Hoa), develop tourism and advantageous services; reinforce the application of 
science and technology initiatives, improve the quality of human resources; pay 
attention to the development of social - culture, better material and spiritual life; 
protect the environment, make effective use of natural resources, be active in 
climate change responses, ensure fast and sustainable growth; maintain political 
stability, consolidate national defense - security, guarantee social order and safety. 
Some of Nhu Xuan’s economic indicators to 2020 are as follows:

- The annual average growth rate of production value increases 17%, of 
which: agriculture and forestry sectors increase 9%/year; industry - construction 
sectors increase 21.9%; services - commerce and heavy transportation increase 
19.6%/year.

Agribank’s staff (Agriculture and Rural Development Bank)
of Nhu Xuan district instruct procedures for customers
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 - Economic structure until 2020: agriculture and forestry 26.5%; industry 
- handicraft - construction 37.3%; services - commerce 36.2%.

- Annual average food production reaches at least 26,000 tons. 

- Product’s value per 1 ha of cultivation and aquaculture land: 55 million dongs.

- Total export value: 19 million USD.

- Investment capital mobilized for comprehensive social development between 
2016 and 2020: 3,000 billion dongs equivalent to 600 million dongs per year.

- Average per - capita income: 30 million dongs/ capita/ year.

- The rate of annual assigned revenue increases by at least 8%.

- Rate of urbanization is 25%.

Agroforestry model of Nhu Xuan district
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 I. Attracting investment in infrastructure construction of industrial 
zones, industrial complexes and commercial center

1. Bai Tranh industrial zone
1.1. Location: Bai Tranh industrial zone is located in the Southwest of Nhu 

Xuan, borders Nghia Dan district and Nghe An province to the west and south; 
Tinh Gia district to the east; 35 km away from the district center; 60 km away 
from Nghi Son port; 70 km from Tho Xuan airport and 120 km from Vinh airport.

1.2. Scale: Bai Tranh industrial zone covers an area of 179 ha, approved by 
the Chairman of People’s Committee pursuant to a decision no. 4602/ QD-UBND 
dated December 24, 2013, on the approval of the detailed plan on 1:500 basis of 
Bai Tranh industrial zone, Nhu Xuan district, Thanh Hoa province. This is the 
biggest industrial zone of Nhu Xuan, serving as a focal point between Nghi Son 
industrial zone and Ho Chi Minh highway.

Bai Tranh industrial zone is under Nghi Son Economic Zone Management 
Board’s control.

2. Bai Tranh industrial cluster
2.1. Location: Bai Tranh industrial cluster is 3 km away from Bai Tranh 

industrial zone, 50 km away from Nghi Son economic zone, under Nhu Xuan 
People’s Committee’s direct management.

2.2. Scale: Bai Tranh industrial cluster covers an area of 49.7 ha. After 
finishing construction, this industrial cluster holds great promise to contribute to 
promoting Nhu Xuan becoming the key economic region in the south of Thanh 
Hoa and the north of Nghe An; and have some certain impacts on Nghi Son 
economic zone.

PART 3
INTRODUCTION OF INVESTMENT OPPORTUNITIES 

AND POTENTIALS INTO SOME FOCUSED AREAS OF NHU XUAN DISTRICT
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Nghi Son economic zone has released types of 10 products so far, including: 
petrol RON 92, RON 95, jet fuel, benzene, polypropylene, diesel, sulfur and others. 
These are inputs for construction materials production in Bai Tranh industrial 
cluster. Especially, the 54.5 km route connecting Nghi Son and Bai Tranh has 
completed construction, it is more convenient for trade exchange between Nghi 
Son economic zone and Bai Tranh industrial cluster which contributes to the 
economic - social development of Nhu Xuan in particular and other Western 
districts of Thanh Hoa in general.

2.3. Investment attracting sectors: Transport service, supporting service 
for Nghi Son Industry, packaging and labeling, agriculture and forestry products 
processing, mineral exploitation, construction material manufacturing, extractive 
industry, repair, etc.

2.4. Investment attracting realities: There are 02 enterprises investing in 
Bai Tranh industrial cluster: Thanh Nam Construction - Commerce Company 
Limited, specializing in finger joint timber with an area of 15 ha; Xuan Son Export 
Forestry Product Processing Company Limited, producing laminated wood floor 
and timber with an area of 5 ha. Thus, Bai Tranh industrial cluster’s constructed 
infrastructure area is only 20 ha while its total area is 49.7 ha. Therefore, Nhu 
Xuan are welcoming enterprises to invest into the remaining 29.7 ha of Bai Tranh 
industrial cluster. After finishing infrastructure construction, the enterprises can 
continue to invest in industrial production activities here.

3. Thuong Ninh industrial cluster
3.1. Location: Located in Thuong Ninh commune, 5 km away from the 

district center, 35 km away from Tho Xuan airport and 60 km from Thanh Hoa city 
center. The transport system in Thuong Ninh industrial cluster is quite convenient 
thanks to Ho Chi Minh highway going through at Km 593+930 (in North - south 
direction).

3.2. Scope: Thuong Ninh industrial cluster covers an area of 20 ha.
3.3. Investment attracting sectors: Infrastructure construction; agriculture 

and forestry products processing; garment, leather shoe manufacturing, handicraft, 
block manufacturing…

3.4. Investment attracting realities: 
Thuong Ninh industrial cluster is developing detailed planning 1:500 and 

expected to establish the investment project for infrastructure products in the 
first quarter of 2019. The planned area of Thuong Ninh industrial cluster is now 
used for cane cultivation with flat terrain, no mountains, rivers, houses and civil 
works. Therefore, it is easy and convenient for ground clearance... Nhu Xuan are 
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welcoming enterprises to invest in Thuong Ninh industrial cluster’s infrastructure. 
After finishing infrastructure construction, the enterprises can continue to invest 
in industrial production activities here.

4. Xuan Hoa industrial cluster.
4.1. Location: Located in Xuan Hoa commune, 20 km away from the district 

center, 65 km from Nghi Son port, 60 km away from Tho Xuan airport and 140 
km from Vinh airport. The transport system in Xuan Hoa industrial cluster is quite 
convenient thanks to Ho Chi Minh highway going through at Km 619+250 (in North 
- south direction)

4.2. Scope: Xuan Hoa industrial cluster covers an area of 30 ha.
4.3 Investment attracting sectors: Infrastructure construction; agriculture 

and forestry products processing; garment, leather shoe manufacturing, animal 
feed production, mechanical repair, activated carbons production, bio - fertilizers 
production, etc.

4.4. Investment attracting realities
Xuan Hoa industrial cluster is developing detailed planning 1:500 and expected to 

establish the investment project for infrastructure products in the first quarter of 2019. Like 
Thuong Ninh industrial cluster, the planned area of Xuan Hoa industrial cluster is also 
used for cane cultivation with flat terrain, no mountains, rivers, houses and civil works. 
In order that Xuan Hoa industrial cluster will come into operation soon, Nhu Xuan are 
welcoming enterprises to invest in here. After finishing infrastructure construction, the 
enterprises can continue to invest in industrial production activities here. 

5. Nhu Xuan Commercial Center.
5.1. Location: Located by the side of Ho Chi Minh highway and Yen Cat - Thanh 

Quan route. This is the gateway to Nghia Dan district, Nghe An province, Thuong Xuan 
district and Nhu Xuan district

5.2. Scope: Nhu Xuan Commercial Center covers an area is about 5,5 ha.
5.3. The commercial center’s services

Under Nhu Xuan Commercial Center planning, proposed items include: Yen Cat market, 
covering an area of 2.0 ha, commercial and recreational quarter, about 1 ha; storage and 
parking is 1.0 ha and 1.5 ha for the new residential area.

5.4. Investment attracting realities
Như Xuan commercial center is located in a high market value area in the district center. 
Therefore, the district People’s Committee is developing detailed planning 1:500, and 
calling for investors with financial ability to invest in business infrastructure construction 
here in 2019.
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 II. Attracting investment in industrial production
Nhu Xuan is paying attention to call for investment in forestry products 

processing. One of Nhu Xuan’s advantage is its abundant forest resource. The 
forest area is 20,036 ha (rubber, acacia), annual exploitation area is 2,000 ha. 
The forest area of the neighboring districts can provide sufficient materials for 
processing factories in the locality, including Nhu Thanh district 19,450 ha 
(acacia, bead tree, dendrocalamus); Thuong Xuan district 14,800 ha (acacia); 
Nghia Dan district (Nghe An) 8,700 ha (acacia, eucalyptus, dendrocalamus); Quy 
Chau district (Nghe An) 17.500 ha (acacia)…

The district also actively attracts investment into export garment -footwears 
sectors. Besides the approved projects for garment - leather shoes industry 
development, Nhu Xuan has the advantage of hard-working and abundant human 
resources which are suitable for this business sector.
According to the province and district’s orientation and its advantageous 
geographic location (close to deep water port, Nghi Son Refinery and 
Petrochemical complex), it is pretty convenient to invest into construction 
material production, refinery products processing in Bai Tranh industrial zone

 
 

III. Attracting investment in agriculture production

Nhu Xuan is calling for investment in clean, high - tech and large - scale agricultural 
products chains, which are expected to become the main production center for agriculture - forestry 
products processing in the western area of Thanh Hoa to satisfy the increasing market demand.

Xuan Son Forest Products Processing and Import-Export Factory in Nhu Xuan district
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 IV. Attracting investment in tourism
1. Ben En National Park
1.1. Location: Ben En national park is located in Nhu Thanh and Nhu Xuan 

district; about 40 km southwest of Thanh Hoa city. 
1.2. Scope: Total area: 16,634 ha.

1.3. Investment potential: Ben En national park occupies a large area, of 
which primitive forest covers 8,544 ha. There are mounts, hills, streams, rivers in 
the park’s area. The park features a 3,000 ha lake with 21 islets. Ben En National 
Park owns diversified and abundant flora and fauna systems with about 1,400 
plant species and more than 1,000 animal species (of which there are 29 rare 
species are listed in Viet Nam Red Book). Ben En national park is considered 
as one of the most beautiful national parks in Viet Nam. This creates a favorable 
condition for investment into ecotourism combined with community tourism.

2. Cong Troi waterfall (Heaven’s gate waterfall) ecotourism area:
2.1. Location:  Cong Troi waterfall is located in Xuan Quy commune, 15 

km away from Yen Cat district town, 3 km from Ho Chi Minh highway. 
2.2. Investment potential: The waterfall was formed from various 

streams on the Bu Mun mountain top, lying at an altitude of 1,000 m. Beside 
the impressive waterfall, this place also attracts tourists with its abundant flora 
and fauna systems, including different kinds of orchid, precious medical plants, 
trees and tens of animals, retiles, birds, amphibian, etc. This creates a favorable 
condition for investment into ecotourism and community tourism.

Overview of Ben En National Park
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3. Dong Quan waterfall: 
3.1. Location: Dong Quan waterfall is located in Hoa Quy commune, 7 

km away from Nhu Xuan district center.
3.2. Investment potential: Dong Quan waterfall also rises from Bu Mun 

mountain top. 150 m above from the foot of the waterfall is a fanciful floor called 
“The fair’s waterfall”. Besides being as an ecological reserve, with poetic and 
wild beauty, Dong Quan waterfall also has social and historical values of ethnic 
groups living here. This is considered as one of the potential places for ecotourism 
and community tourism.

4.  Dong Can Lake
4.1. Location: Dong Can Lake is located in Xuan Binh commune, 30km 

km away from Nhu Xuan district center
4.2. Investment potential: The surface water area of the lake is 63 ha, 

including an adjacent area to the lakeshore, the total area is 170 ha. Fishery 
resource of Dong Can lake is in abundance and the peninsulas surrounding the 
lake create a charming and fantasy-like scene. With its primitive natural beauty 
and favorable transportation infrastructure condition, Dong Can lake has great 
potential to develop ecotourism and community tourism with visible activities 
such as fishing, camping, eating and drinking, etc.

Cong Troi waterfall

Dong Quan Waterfall is a potential tourist destination of Nhu Xuan
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4.  Dong Can Lake
4.1. Location: Dong Can Lake is located in Xuan Binh commune, 30km 

km away from Nhu Xuan district center
4.2. Investment potential: The surface water area of the lake is 63 ha, 

including an adjacent area to the lakeshore, the total area is 170 ha. Fishery 
resource of Dong Can lake is in abundance and the peninsulas surrounding the 
lake create a charming and fantasy - like scene. With its primitive natural beauty 
and favorable transportation infrastructure condition, Dong Can lake has great 
potential to develop ecotourism and community tourism with visible activities 
such as fishing, camping, eating and drinking, etc.

5. Thi temple and Thi temple festival
5.1. Location: Thi temple is located in Trung Thanh village, Yen Le 

commune - a mountainous commune in the north of Nhu Xuan district, Thanh 
Hoa province. The commune is 2 km away from the district center and 60 km 
from Thanh Hoa city. 

5.2. Investment potential: Thi temple was constructed in the 15th century, 
in special architecture style. It is dedicated to Duong Canh spirits of the supreme 
rank and Tutelary God Le Phuc Thanh - a meritorious official in Lam Son uprising. 
For generations, Thi temple has been the place to celebrate Thi temple festival. 
The festival takes place in 3 days, from 14th to 16th of the third lunar month every 
year to maintain and promote all rituals of a traditional folk festival of Tho ethnic 
group in particular and of all local ethnic groups in general. Thi Temple great 
festival is celebrated district - wide once every five years. 

Dong Can Lake is one of the largest and most beautiful freshwater lakes of Nhu Xuan
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6. Chin Gian temple and Chin Gian temple festival
6.1 Location: The temple is located in Pu Pom hilltop at an altitude of 

250 m, in Thong Nhat village, Thanh Quan commune, 38 km away from Yen Cat 
district town.

6.2 Investment potential: The temple has been existing for a long time, 
styled after the piled house with 9 compartments but it couldn’t withstand the 
ravages of time. Thanks to the local government’s effort, Chin Gian temple 
has been restored and becomes an outstanding cultural and historical work of 
Nhu Xuan with unique architecture. Chin Gian temple festival is an occasion to 
preserve good traditional cultures of Thai people’s social and spiritual life. Eagle 
Tourism Company have invested and developed tourist attraction plan in here.

Dinh Thi Festival - A famous festival of Tho ethnic people

A corner of Chin Gian Temple
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 In addition, Nhu Xuan has a lot of famous landscapes and historical 
monument such as: Yen Cat spiritual ecotourism area, Bat cave, Bu Mun mountain, 
Mong waterfall, Mo waterfall, Phat temple… These create favorable conditions 
for investment into ecotourism, spiritual and community tourism. 

 

Chin Gian Temple - a temple worshiping God and Thai Patriarch
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Nhu Xuan province applies investment incentive policies on the principle 
that investors can have the highest incentives in terms of rights and lowest 
obligations in the regulatory framework. In addition to the general provisions of 
the current law, depending on the size and nature of each project, on the basis of 
consideration of the proposal of investors, the district will have special support for 
large projects which play an important role in promoting the process of economic 
restructuring and creating a breakthrough in the socio-economic development of 
the province. Some specific provisions are as follows:
 I. Investment incentive and support policies in Nhu Xuan

1. Land and water surface rent incentives 
 - Preferential policies for land and water surface rent under the provisions of 
Decree No. 46/2014 / ND-CP dated 15/5/2014 of the Government (not applicable 
to Nghi Son Economic Zone and industrial parks)

+ Exemption from land rent or water surface rent for projects in the domains 
eligible for special investment incentives invested in extremely difficult socio-economic 
regions; The projects use land to build houses for workers in industrial zones.

+ Land rents and water surface rents shall be exempt during the time of 
capital construction under projects approved by competent authorities, which, 
however, must not exceed 3 years as from the date of issuance of decisions on 
land or water surface rent.

+ Exemption from 3 years to 15 years (after the time of exempting land rent, 
water surface rent for capital construction) for each type of projects in different 
preferential areas.
- Land and water surface rent incentives in Nhu Xuan (Not applicable to industrial 
zones in Thanh Hoa city and subleasing projects of infrastructure investors)

+ Exemption from land rent or water surface rent during the capital 
construction period but not exceeding 3 years; Exemption from 7 - 15 years 

PART 4
INVESTMENT ATTRACTION’S INCENTIVE POLICIES
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from the date the project comes into operation depending on the field of project 
industry.

+ Exemption of land rent and water surface rent throughout the duration 
of project implementation for projects in a number of domains according to the 
Government’s regulations.

2. Enterprise income tax incentives policy
- Enterprise income tax incentives (as stipulated in Decree No. 218/2013/ 

ND-CP dated 26/12/2013 by the Government), not applicable to Nghi Son 
Economic Zone and industrial parks in Thanh Hoa province. Newly-established 
enterprises from investment projects, depending on the fields and geographical 
areas entitled to investment incentives enjoy a preferential tax rate of between 
10% and 17%, applicable for 10 years, 15 years or throughout the operation 
duration. At the same time, tax exemption from 2-4 years and 50% reduction of 
tax in the next 4 - 9 years.

- Policy of enterprise income tax incentives, import and export taxes 
for industrial zone in Nhu Xuan distric: Depending on the industry and field, 
investment projects in industrial zones in Thanh Hoa province in general 
and Nhu Xuan district in particular, are entitled to investment incentives in 
accordance with the legal documents about corporate income tax and export tax 
and import tax. 

3. Import tax and export tax incentives policy.
Import tax and export tax incentives (according to the Government’s Decree 

No. 134/2016 / NĐ-CP dated 01/9/2016), not applicable to Nghi Son Economic 
Zone and industrial parks.Investors are exempt from tax in the following cases:

+ Goods imported for processing, processed products for export: Goods 
exported for processing, processed products for import.

+ Goods imported for the production of export products: Goods imported 
to create fixed assets of the subjects entitled to investment incentives.

+ Goods imported for petroleum activities: Projects, shipbuilding 
establishments on the list of industries eligible for investment incentives.

+ Raw materials, supplies and components which cannot be produced at 
home and are imported for production under investment projects on the list of 
specially encouraged industries or trades or areas with specially difficult socio 
- economic conditions; production and assembly of medical equipment of the 
investment project (exemption within 05 years).

- Corporate income tax incentives, export tax and import tax for Nhu Xuan 
district’s industrial zones (applicable to Nhu Xuan district’s industrial zones):  
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 Depending on the industry and field, investment projects in industrial zones 
in Thanh Hoa province in general and Nhu Xuan district in particular, are entitled 
to investment incentives in accordance with the legal documents about corporate 
income tax and export tax and import tax.

4. Incentive treatment for investment projects in agriculture and rural 
areas (as stipulated in Decree No. 57/2018/ ND-CP dated 17/04/2018 by the 
Government).

- Exemption from land use fees and land rent for agricultural projects 
eligible for special investment incentives.

- 70% reduction of land use fees: Free of land rent or water surface rent for 
the first 15 years for agricultural projects eligible for investment incentives.

- 50% reduction of land use fees: Exemption from land rent or water surface 
rent for the first 11 years for agricultural projects encouraging investment.

- To be rented at the lowest price according to the land rent frame prescribed 
by the provincial People’s Committee for incentive agricultural investment 
projects or encouraged agricultural investment projects.

5. Policy on encouraging the development of industry, cottage industryand 
commerce in Thanh Hoa province (Resolution No. 29/2016 / NQ-HDND dated 
08/12/2016 of the Provincial People’s Council and Decision No.832 / 2017 / 
QD-UBND dated March 21, 2017 of Provincial People’s Committee)

5.1 - Support for development of cottage industry
5.2 - Support for land rental for market investment:
- Support for development of cottage industry: VND 300 million / craft village
+ 100% of land rent for the whole duration of land lease for the projects of 

exploiting the market at commune level in Nhu Xuan district.
+ 100% of land rent for the whole duration of land lease for the projects of 

exploiting the market at district level in Nhu Xuan district.
5.3 - Support for labor attraction in Nhu Xuan
+ Enterprises with 100 employees and over, contributing insurance premium 

at least 12 months, will be supported 1 million dong/person: Enterprises with 101 
to 500 employees will be supported 1.2 million dong/person: Enterprises with 
501 to 1000 employees will be supported 0.7 million dong/person: Enterprises 
with more than 1000 employees will be supported 1 million dong/person.

5.4 -Support for industrial production at industrial clusters:
+ Support ground leveling, infrastructure for traffic, electricity, water, 

workshops and waste treatment: 01 billion VND / ha. In Nhu Xuan, maximum 
total investment must not exceed 28 billion VND/ industrial cluster.
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+ Support industrial clusters that have not had infrastructure investors: 1.5 
billion VND / ha. In Nhu Xuan, maximum total investment must not exceed 28 
billion VND/ industrial cluster

6. Incentive policies for socialization activities in the fields of education, 
vocational training, health, culture, sports, environment, judicial expertise .

6.1. Governmental policies
Incentive policies for socialization activities in the fields of education, 

vocational training, health, culture, sports, environment, judicial expertise. (as 
stipulated in Decree 69/2018/ ND-CP dated 30/5/2008 ,Decree No. 59/2014/ ND-
CP dated 16/6/2014 of the Government about amending and supplementing some 
articles of the Decree No. 69/2008/ ND-CP dated 30/5/2008)

- Establishments conducting socialization activities are allocated or leased 
land by the government for construction of socialization works in the form of 
land lease and land rent exemption in the rental period.

- The socialization establishments earning incomes from social mobilization 
shall enjoy the enterprise income tax rate of 10% throughout the operation 
duration.

- Newly established socialization establishments shall be exempted from 
corporate income tax for 4 years after the taxable income is generated and a 50% 
reduction of enterprise income tax for 5 subsequent years.

6.2 Policy of Thanh Hoa province 
Policy on encouraging socialization of activities in the fields of 

education, vocational training, health care, culture, sport and environment 
in the province (according to Decision No. 4294/2011/ QD-UBND)

a) For culture, sports and environment: 100% land use or land rent 
exemption.

b) For education, vocational training and health:
- The establishments conducting socialization investment in the fields 

of Eastern medicine, nursing and rehabilitation, social protection, care for the 
disabled, orphans, vocational training for the disabled, teaching Children in 
particularly difficult circumstances: 100% land use, land rent exemption regardless 
of the investment area.

- The establishments conducting socialization investment in the fields of 
other education, vocational training, health care: to be exempt from land use fee 
and land rent for investment projects in Nhu Xuan district.

c) Other policies shall comply with the Government’s Decree No. 69/2008/ 
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ND-CP of May 30, 2008, on socialization policies in the fields of education, 
vocational training, health care, culture, sports, and environment.

7. Policies of Thanh Hoa Provincial People’s Committee for the following 
areas:  Domestic solid waste treatment and agricultural restructuring policy.

7.1 Policy on support for solid waste treatment in Nhu Xuan district, 
2016-2021 (Resolution No. 28/2016/ NQ-HDND dated 08/12/2016 of the 
Provincial People’s Council and Decision No. 721/2017 / QD-UBND dated 
March 9, 2017)

- Assistance for daily - life solid waste: VND 320,000/ ton for solid waste 
treatment projects in Nhu Xuan (capacity of over 100 tons/ day and night) by 
burning technology.

- All financial support for the construction of infrastructure works outside 
the project (roads, water supply and drainage systems, and electricity systems) 
shall be supported for these aforementioned projects.

7.2 Policy on encouraging the restructure of Thanh Hoa’s agricultural 
sector between 2016-2020 (stipulated in the Decision No. 5643/2015/QĐ-
UBND dated 31/12/2015 by the People’s Committee of Thanh Hoa province)

- Support for the development of concentrated safe vegetable production:
+ For concentrated safe vegetable production: a one - time allowance of 200 

million VND/ha for Nhu Xuan for constructing and upgrading the infrastructure 
of the concentrated area, the factory of preliminary treatment and safe vegetable 
product packing plants to meet VietGAP technical requirements; financial support 
for VietGAP certification of safe vegetables with 7 million VND / ha; support for 
quality control and stamping with 18 million VND/ ha per year for Nhu Xuan 
district.

+ For safe vegetable production in green house: One - time support for 
investment, construction of green house for vegetable production is 50.000 
VND/ m2.

+ For consumption of safe vegetable products: support for the cost of 
renting or building new safe vegetable shops with the capacity of 30 million 
VND/ shops located in communes and towns of Nhu Xuan district.

- Support to buy sugarcane harvesting machines and irrigation cane fields:
+ Financial support for sugarcane harvesting machines: The scale of 

production of each 50 ha will be supported to buy 01 sugarcane machines (new 
machines) with the capacity of 120 tons/ day or more, with the support level of 
20% of its purchase price on the sales invoice as prescribed, but not exceeding 
1,500 million VND/ machine.
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+ Support for construction of irrigation system on the field: One - time 
support for the construction of irrigation system based on the regulations, with 
the support level of 15 million VND/ ha.

- Support for the development of intensive cultivation zone of 
dendrocalamus: support for fertilizer in the first and second years to implement 
intensive cultivation of dendrocalamus with the support level of 2 million VND/ 
ha/ year.

- Support for large - scale concentrated production: Financial support 
for land rent and water surface rent of households and individuals for 5 years 
after the project comes into operation, including: 3 million VND/ ha/ year for 
rice production, specialty rice, maize, sugar cane, thick corn, fodder grass and 
fruit trees (oranges, pomelo); 4 million VND/ ha/ year for water surface rent for 
intensive tilapia farming in association with  the processing for export; support 
for water surface rent with 6 million VND/ ha/ year for intensive white shrimp 
farming.

- Support for joint production and crop cultivation: support for the 
production of potatoes, tomatoes, pumpkins, onions, garlic, vegetables with 5 
million / ha of cultivation per year; support to produce sweet corn, baby corn, 
baby melon, export melon, chili for export with 3 million VND/ ha of cultivation 
year; support for the production of thick maize and grass for dairy cattle, beef 
cattle with 2 million per ha of cultivation per year; support 1.5 million VND/ 
ha of cultivation per year to pre - processing, the preservation of  agricultural 
products, markets expansion.

Support for site clearance: The People’s Committee of Thanh Hoa province 
shall allocate 100% of the budget to compensate the site clearance and hand over 
the clean ground to the enterprises for the construction of agricultural and forest 
product processing establishments. Concentrated slaughterhouses and hatcheries 
of white leg shrimps and unisex tilapia in the province as regulated (no support 
for nursery and nursery grounds).

8. Investment attraction policy of Nhu Xuan district
In order to attract investors, Nhu Xuan district commits to fully implement 

attraction policy of the Government and Thanh Hoa province.
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 The district also commits to create a favorable condition in capital loans 
for production development; deal with administrative procedures in a short order 
for investors; speed up site clearance, hand over the clean ground to the investors 
on schedule; support for labor training cost; guarantee absolute public order for 
investors. 

Modern industrial lines of Thanh Nam Industrial Wood Processing Enterprise

A corner of Nhu Xuan town 
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II. In addition to the policies of the province mentioned above, 
industrial and handicraft production projects encouraging investment in 
mountainous districts are considered to be supported in accordance with 
the Resolution No. 29/2016/ NQ-HDND of December 8, 2016 of the People’s 
Council province, specifically as follows:
 - Garment, leather shoes production projects with capacity of at least 0.5 
million products/year and more than 300 workers.
 - Household carpentry production projects with capacity of at least 1,000 
products/year and more than 50 workers.
 - Handicraft production projects with more than 50 workers.
 - Medicinal materials production projects with capacity of at least 3,000 tons/ year.
 - Adobe bricks production projects with capacity of at least 15 million bricks/ year.

- Biological fertilizer production projects with capacity of at least 15,000 tons/ year.
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 I. Land rental unit price calculation method
- Land rent unit price = % land rent unit price x land rent price
 (according to land rental use annually issued and announced by Thanh 

Hoa Province People’s Committee).
 - Land rent unit price is effective in 05 years. 

 II. Land rental unit price in Nhu Xuan
1. Based on areas: Due to the fact that the district is located in mountainous 

area, the rate of land rent unit price of Nhu Xuan is 0.5%, as being regulated by 
Thanh Hoa Province People’s Committee.

2. Based on incentive and specially incentive investment projects and sectors:
Investment projects in industrial zones, investment projects on prioritized sectors; 
land use for agricultural production, forestry, aquaculture, salt farming in Nhu 
Xuan are entitled with leased land with annual rent payment at a percentage of 
0.5%/ year.

PART 5
LAND RENTAL UNIT PRICE
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 Investors having the need of studying about and investing in Nhu Xuan 
district will be offered free guidance and consultation. All administrative 
procedures will be dealt in a short order from approval of investment policy to 
commencement of construction and operation. The procedures are as follows: 
Nhu Xuan People’s Committee serves as focal point, directly guide, receive 
investment project dossiers and solve or co-operate with related agencies to solve 
or instruct investors to come to relevant departments to follow the administrative 
procedures. Nhu Xuan People’s Committee to ensure the shortest time for 
administrative procedures based on the regulatory framework.

PART 6
INVESTMENT ORDERS AND PROCEDURES
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CONTACT
Nhu Xuan People’s Committee 
Address: Quarter II, Yen Cat district town,   

 Nhu Xuan district
Tel.: (+ 84) 2373.878.249
Fax: (+84) 2373.878.249
Website: http://nhuxuan.thanhhoa.gov.vn/  

 portal/Pages/default.aspx
Email: nhuxuan@thanhhoa.gov.vn
Chairman: Mr. Nguyen Ba Hung
Cell phone: 0903 276 798
Email: hungnb07@gmail.com
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UBND HUYỆN NHƯ XUÂN
NHU XUAN DISTRICT PEOPLE’S COMMITTEE

Nhu Xuan People’s Committee 
Address: Quarter II, Yen Cat district town,

Nhu Xuan district
Tel.: (+ 84) 2373.878.249
Fax: (+84) 2373.878.249

Website: http://nhuxuan.thanhhoa.gov.vn/
portal/Pages/default.aspx

Email: nhuxuan@thanhhoa.gov.vn
Chairman: Mr. Nguyen Ba Hung

Cell phone: 0903 276 798
Email: hungnb07@gmail.com


