
Triệu 

USD
Tỷ đồng

I

1

Dự án tổ hợp khách sạn 5 sao và khu vui

chơi giải trí tại xã Nam Viêm, thị xã Phúc

Yên. 

Xã Nam Viêm, thị xã Phúc 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

 Xây dựng Tổ hợp khách sạn tiêu chuẩn 5 sao 500 phòng nghỉ, trong đó có 450

phòng nghỉ tiêu chuẩn, 50 phòng nghỉ cao cấp, hệ thống nhà hàng Á – Âu, khu

vui chơi giải trí cao cấp đáp ứng như cầu đa dạng của khách về ăn, nghỉ, vui chơi

giải trí chất lượng cao. Diện tích đất sử dụng 25-30ha

100
Liên doanh hoặc 

100% vốn nhà đầu tư

Do nhà đầu 

tư tính toán
Sở Xây dựng

2

Dự án khu du lịch sinh thái hồ Vân Trục

và hồ Bò Lạc tại huyện Lập Thạch và

Sông Lô

Xã Vân Trục, huyện Lập 

Thạch, xã Đồng Quế huyện 

Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

Tổng diện tích 800 ha. Riêng hồ Vân Trục có diện tích 172 ha, sâu trung bình 7m.

Hồ Bò Lạc 40 ha. 
150

Liên doanh hoặc 

100% vốn nhà đầu tư

Do nhà đầu 

tư tính toán
Sở Xây dựng

3
Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt nội bộ

LRT đường bộ thành phố Vĩnh Phúc.  

Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc

Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 12 km. Hai mặt cắt tuyến đường với mặt cắt

46m thì bề rộng tuyến LRT là 9m (3,5m mỗi làn LRT và 2m giải phân cách giữa)

với tuyến đường 36m bề rộng tuyến LRT là 7m (3,5m mỗi làn LRT và không có

giải phân cách), tuyến LRT gồm 23 trạm dừng với khoảng cách mỗi trạm dừng

khoảng 500-600m

200
PPP hoặc theo đề 

xuất của nhà đầu tư
3-5 năm

Sở Giao thông 

vận tải

4 Nạo vét Đầm Vạc Vĩnh Yên, Yên Lạc
103 ha (Trong đó trừ phạm vi nghiên cứu của các dự án khác đã bàn giao nhà đầu

tư thực hiện) 

Do nhà 

đầu tư 

tính toán

3-5 năm

Sở Tài nguyên 

và Môi 

trường, Sở 

5

Xây dựng hệ thống mạng cống thu gom và

trạm xử lý nước thải tập trung tại thành

phố Phúc Yên

thành phố Phúc Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc

Xây dựng hệ thống mạng cống thu gom và trạm xử lý nước thải tập trung tại

thành phố Phúc Yên, công suất 12,500m3/ngày
35

PPP hoặc 100% vốn 

đầu tư nước ngoài
3-5 năm Phúc Yên

II

1 Chợ Lập Thạch
Thị trấn Lập Thạch - huyện 

Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh mặt bằng, dịch vụ thương mại; bất động

sản diện tích 1,5ha
100

PPP hoặc theo đề 

xuất của nhà đầu tư
2021-2025

Sở Công 

thương

2 Chợ Thị trấn Tam Đảo
Thị trấn Tam Đảo - huyện 

Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh mặt bằng, dịch vụ thương mại; diện tích

0,3-0,5ha
20

PPP hoặc theo đề 

xuất của nhà đầu tư
2021-2025

Sở Công 

thương

3 Chợ Hương Canh
Thị trấn Hương Canh - huyện 

Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh mặt bằng, dịch vụ thương mại; diện tích

1,13ha
75

PPP hoặc theo đề 

xuất của nhà đầu tư
2021-2025

UBND huyện 

Bình Xuyên

4
Khu chợ Vòng và vùng phụ cận chợ xã

Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường

xã Tuân Chính, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Cải tạo và xây dựng mới không gian kiến trúc, cảnh quan khu trung tâm thương

mại và đô thị mới xung quan chợ trên địa bàn xã Tuân Chính với đầy đủ hệ thống

hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở và sinh hoạt cho một phần

dân cư xã Tuân Chính và huyện Vĩnh Tường; diện tích 11,127ha

132,17
PPP hoặc theo đề 

xuất của nhà đầu tư
2021-2015

Sở Công 

thương

III

1
Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng

Khu công nghiệp Phúc Yên

Phường Phúc Thắng và xã 

Nam Viêm, thị xã Phúc Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc

Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp với quy mô 139,2  ha 45 Đầu tư trực tiếp 3-5 năm

Ban Quản lý 

các Khu công 

nghiệp

2

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng

Khu công nghiệp Thái Hòa, Liễn Sơn,

Liên Hòa

Các xã Thái Hòa, Liễn Sơn, 

Liên Hòa huyện Lập Thạch, 

tỉnh Vĩnh Phúc

Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp với quy mô 400 ha 170 Đầu tư trực tiếp 3-7 năm

Ban Quản lý 

các Khu công 

nghiệp

3
Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng

Khu công nghiệp Chấn Hưng
Huyện Vĩnh Tường Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp với quy mô 129,08ha 1.032 Đầu tư trực tiếp 3-5 năm

Ban Quản lý 

các Khu công 

nghiệp

(Ban hành kèm Quyết định  số: 524/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3  năm 2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Các dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp  (05 dự án)

Đơn vị đầu 

mối

Các dự án quy mô lớn (5 dự án)

Các dự án xây dựng chợ (04 dự án)

Tiến độ 

dự kiến

Hình thức đầu tư 

dự kiến
STT Danh mục dự án

PHỤ BIỂU SỐ 2

Địa điểm đầu tư Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến

Tổng mức đầu tư

DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ
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Triệu 

USD
Tỷ đồng

Đơn vị đầu 

mối

Tiến độ 

dự kiến

Hình thức đầu tư 

dự kiến
STT Danh mục dự án Địa điểm đầu tư Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến

Tổng mức đầu tư

4

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng

Khu công nghiệp Tam Dương II - Khu B

(bao gồm Khu B1 và Khu B2)

Huyện Tam Dương và huyện 

Tam Đảo

Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp với quy mô 178,93ha (Khu B1: 100ha, khu

B2: 78,93ha)
1.430 Đầu tư trực tiếp 3-5 năm

Ban Quản lý 

các Khu công 

nghiệp

5
Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng

Khu công nghiệpTam Dương I - Khu 3
Huyện Tam Dương Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp với quy mô 176,11ha 1 Đầu tư trực tiếp 3-5 năm

Ban Quản lý 

các Khu công 

nghiệp

IV

1
Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm

công nghiệp Việt Xuân

Xã Việt Xuân, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

- Đầu tư xây dựng hạ tầng, kinh doanh bất động sản cụm công nghiệp với tổng

diện tích 10ha.

- Thu hút doanh nghiệp, hộ kinh doanh sản xuất cơ khí, đóng tàu, vật liệu xây

dựng, và CNHT

90
Liên doanh hoặc 

100% vốn nhà đầu tư
3-5 năm

Sở Công 

thương

2
Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm

CN Yên Phương, huyện Yên Lạc

Xã Yên Phương, huyện Yên 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
Xây dựng hạ tầng CCN với quy mô 10 ha 50

Liên doanh hoặc 

100% vốn nhà đầu tư
3-5 năm

UBND huyện 

Yên Lạc

3
Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm

CN Liên Châu

Xã Liên Châu huyện Yên 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
Xây dựng hạ tầng CCN với quy mô 10 ha 65

Liên doanh hoặc 

100% vốn nhà đầu tư
3-5 năm

UBND huyện 

Yên Lạc

4
Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm

CN Văn Tiến

Xã Văn Tiến huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc
Xây dựng hạ tầng CCN với quy mô 30 ha 195

Liên doanh hoặc 

100% vốn nhà đầu tư
3-5 năm

UBND huyện 

Yên Lạc

5
Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm

CN xã Tử Du

Xã Tử Du, huyện Lập Thạch, 

tỉnh Vĩnh Phúc
Xây dựng hạ tầng CCN với quy mô 20ha 130

Liên doanh hoặc 

100% vốn nhà đầu tư
3-5 năm

Sở Công 

thương

6
Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm

CN xã Đình Chu

Xã Đình Chu, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
Xây dựng hạ tầng CCN với quy mô 19ha 124

Liên doanh hoặc 

100% vốn nhà đầu tư
3-5 năm

Sở Công 

thương

7
Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm

CN xã Triệu Đề

Xã Triệu Đề, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
Xây dựng hạ tầng CCN với quy mô 11 ha 72

Liên doanh hoặc 

100% vốn nhà đầu tư
3-5 năm

Sở Công 

thương

8
Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm

CN xã Xuân Lôi

Xã Xuân Lôi huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
Xây dựng hạ tầng CCN với quy mô 15 ha 98

Liên doanh hoặc 

100% vốn nhà đầu tư
3-5 năm

Sở Công 

thương

9
Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm

CN Xuân Hòa

Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, 

tỉnh Vĩnh Phúc
Xây dựng hạ tầng CCN với quy mô 15 ha 98

Liên doanh hoặc 

100% vốn nhà đầu tư
3-5 năm

Sở Công 

thương

10
Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm

CN xã Hải Lựu

Xã Hải Lựu huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc
Xây dựng hạ tầng CCN với quy mô 12,4 ha 81

Liên doanh hoặc 

100% vốn nhà đầu tư
3-5 năm

Sở Công 

thương

11
Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm

CN xã Hoàng Lâu

Xã Hoàng Lâu, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
Xây dựng hạ tầng CCN với quy mô 50 ha 325

Liên doanh hoặc 

100% vốn nhà đầu tư
3-5 năm

Sở Công 

thương

12
Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm

CN Vân Giang, Vân Hà xã  Lý Nhân

Xã Lý Nhân, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
Xây dựng hạ tầng CCN với quy mô 10 ha 65

Liên doanh hoặc 

100% vốn nhà đầu tư
3-5 năm

Sở Công 

thương

13
Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm

CN xã Đại Đồng

Xã Đại Đồng, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
Xây dựng hạ tầng CCN với quy mô 29 ha 189

Liên doanh hoặc 

100% vốn nhà đầu tư
3-5 năm

Sở Công 

thương

V

1
Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên

xã Bá Hiến, Thiện Kế - Bình Xuyên; 

Huyện Bình Xuyên, tỉnh 

Vĩnh Phúc

Xây dựng hệ thống cấp nước nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân, cải thiện môi

trường, giảm các bệnh tật, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, góp phần thúc đẩy

phát triển kinh tế - xã hội. Công suất dự kiến 2.500m3/ng.đ

50
Đầu tư theo hình 

thức PPP
1-3 năm Sở NN&PTNT

Các dự án đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp  (13 dự án)

Đầu tư cấp nước sinh hoạt  (6 dự án)
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Triệu 

USD
Tỷ đồng

Đơn vị đầu 

mối

Tiến độ 

dự kiến

Hình thức đầu tư 

dự kiến
STT Danh mục dự án Địa điểm đầu tư Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến

Tổng mức đầu tư

2
Hệ thống tuyến ống phân phối nước cho

các khu dân cư thành phố Phúc Yên

thành phố Phúc Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc
Xây dựng đường ống phân phối nước sạch toàn thị xã 45

Đầu tư theo hình 

thức PPP
1-3 năm

UBNDthành 

phố Phúc Yên

3

Cung cấp nước sạch tại Cụm công nghiệp

Hợp Thịnh huyện Tam Dương và Cụm

công nghiệp Đồng Văn huyện Yên Lạc

Xã Hợp Thịnh huyện Tam 

Dương, xã Đồng Văn huyện 

Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Cấp nước sạch đảm bảo sinh hoạt và sản xuất của Cụm công nghiệp Hợp Thịnh

huyện Tam Dương và Cụm công nghiệp Đồng Văn huyện Vĩnh Tường
50

Đầu tư theo hình 

thức PPP
1-3 năm Sở Xây dựng

4 Cấp nước bổ sung cho thị trấn Tam Đảo
Thị trấn Tam Đảo - huyện 

Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Xây dựng đường ống cung cấp nước ổn định cho thị trấn Tam Đảo. Nguồn cấp:

Lấy nước sạch của nhà máy nước Tam Dương tại Kim Long, đường kính DN 200-

DN315, tổng chiều dài khoảng 17,5km

60 Đầu tư trực tiếp 1-3 năm Sở Xây dựng

5
Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung trên

địa bàn huyện Sông Lô

Huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh 

Phúc

Xây dựng hệ thống cấp nước nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân, công suất dự

kiến 8.000 m3/ng.đ

Do nhà 

đầu tư đề 

xuất

Đầu tư trực tiếp 3-5 năm Sở NN&PTNT

6
Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung trên

địa bàn huyện Lập Thạch

Huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc

Xây dựng hệ thống cấp nước nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân, công suất dự

kiến 8.000 m3/ng.đ

Do nhà 

đầu tư đề 

xuất

Đầu tư trực tiếp 3-5 năm Sở NN&PTNT

VI

1
Trung tâm đào tạo ngoại ngữ theo chuẩn

quốc tế và đào tạo nghề chất lượng cao

Khu đô thị chùa Hà Tiên, TP 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Đào tạo tiếng Anh, Nhật, Hàn, Trung đạt tiêu chuẩn quốc tế và các môn hỗ trợ

Luật Lao động; Tác phong công nghiệp; An toàn vệ sinh lao động. Một số nghề

chuyên sâu công nghệ cao phục vụ các doanh nghiệp

100
Đầu tư theo hình 

thức PPP
3-5 năm

Sở Lao động 

TB&XH

2 Trường dạy nghề
Huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh 

Phúc
Xây dựng trường đào tạo lao động với quy mô 2ha 50 Đầu tư trực tiếp 3-5 năm

UBND huyện 

Yên Lạc

3 Khu du lịch sinh thái Đầm Khanh
Huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh 

Phúc
Xây dựng khu nghỉ dưỡng với quy mô khoảng 100 ha 200 Đầu tư trực tiếp 3-5 năm

UBND huyện 

Yên Lạc

4
Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tập trung

tỉnh Vĩnh Phúc

Xã Trung Mỹ, huyện Bình 

Xuyên  tỉnh Vĩnh Phúc

Xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Công suất xử lý

300 tấn rác thải sinh hoạt/ngày và sẵn sàng mở rộng quy mô, nâng công suất xử lý

lên 500 tấn/ngày

57
PPP hoặc 100% vốn 

đầu tư nước ngoài
1-3 năm

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư

VII

1
Dự án ứng dụng công nghệ cao trong sản

xuất rau an toàn

Huyện Tam Dương, tỉnh 

Vĩnh Phúc
Quy mô khoảng 70 ha 5,5       Đầu tư trực tiếp 1-3 năm Sở NN&PTNT

2
Dự án xây dựng nhà máy chế biến nông

sản công nghệ cao

Tại các Khu công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh

Do Nhà đầu tư đề xuất (Vùng nguyên liệu hiện nay của tỉnh 9,01 ha diện tích

trồng rau với sản lượng 180.147 tấn; 5.512 ha diện tích cây ăn quả các loại với

sản lượng 67.726 tấn)

Do nhà 

đầu tư 

tính toán

Đầu tư trực tiếp
Do nhà đầu 

tư tính toán

Ban Quản lý 

các Khu công 

nghiệp

3 Bệnh viện đa khoa quốc tế
Huyện Bình Xuyên, tỉnh 

Vĩnh Phúc
Xây dựng bệnh viện đa khoa tiêu chuẩn quốc tế với quy mô 500 giường bệnh 60

Đầu tư trực tiếp hoặc 

vay ODA ưu đãi
1-3 năm Sở Y tế

Các dự án đầu tư trực tiếp khác (18 dự án)

Các Dự án y tế, giáo dục, du lịch, môi trường (04 dự án)
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Triệu 

USD
Tỷ đồng

Đơn vị đầu 

mối

Tiến độ 

dự kiến

Hình thức đầu tư 

dự kiến
STT Danh mục dự án Địa điểm đầu tư Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến

Tổng mức đầu tư

4
Khu nhà ở đô thị khu hồ Làng Hà, xã Hồ

Sơn, huyện Tam Đảo

Huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh 

Phúc

Tổng diện tích 95,7ha trong đó 35,04 ha mặt nước, 16,09 ha đất vườn quốc gia

Tam Đảo, 44,6 ha đất đồi rừng sản xuất. Quy mô cụ thể của dự án do Nhà đầu tư

đề xuất

Đầu tư trực tiếp
Do nhà đầu 

tư tính toán
Sở Xây dựng

5
Dự án xây dựng trung tâm đào tạo nghề

chất lượng cao

Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc

Đã quy hoạch 25 ha. Dự kiến xây dựng trung tâm đào tạo công nhân kỹ thuật các

ngành xây dựng và cơ khí, quy mô đào tạo đến năm 2020 khoảng 300-500 học

viên, năm 2025 đào tạo 1.500 học viên, những năm sau quy mô mỗi năm tăng 100-

200 học viên và ổn định khoảng 5.000 học viên vào năm 2030

35 Đầu tư trực tiếp 1-3 năm
Sở Lao động 

TB&XH

6
Xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị tiết

kiệm năng lượng
Tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất các sản phẩm phục vụ tiết kiệm năng lượng, sản phẩm phục vụ dự án

năng lượng mới, năng lượng cải tạo. Quy mô cụ thể của dự án do Nhà đầu tư đề

xuất

Đầu tư trực tiếp
Do nhà đầu 

tư tính toán

Sở Công 

thương

7

Dự án hỗ trợ triển khai việc sử dụng năng

lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực

công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Tỉnh Vĩnh Phúc

Nâng cao nhận thức, năng lực triển khai các biện pháp sử dụng năng lượng tiết

kiệm và hiệu quả cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh,

quản lý hiệu quả suất tiêu hao năng lượng của từng các doanh nghiệp

2,7 Đầu tư trực tiếp 1-3 năm
Sở Công 

thương

8
Dự án hệ thống điện chiếu sáng thông

minh thành phố Vĩnh Yên

Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc

Quy mô do Nhà đầu tư đề xuất với yêu cầu tiết kiệm năng lượng>15%, giám sát,

điều khiển đến từng đèn chiếu sáng hoặc cụm đền chiếu sáng (toàn thành phố

Vĩnh Yên có khoảng 10.000 bóng đèn cao áp)

3,5 Đầu tư trực tiếp 1-3 năm
Sở Công 

thương

9
Dự án phát triển trồng cây có múi trên đất

đồi 

Sông Lô, Lập Thạch, Tam 

Đảo, Tam Dương, Bình 

Xuyên, Phúc Yên

300 ha trong đó 100 ha trồng chanh và 200 ha trồng bưởi 39 Đầu tư trực tiếp 1-3 năm Sở NN&PTNT

10

Dự án thứ cấp thuộc các lĩnh vực (công

nghiệp, điện tử, viễn thông, sản phẩm hỗ

trợ,…) vào các khu công nghiệp trên địa

bàn tỉnh

Các Khu công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh
Do nhà đầu tư đề xuất

Do nhà 

đầu tư 

tính toán

Đầu tư trực tiếp
Do nhà đầu 

tư tính toán

Ban Quản lý 

các Khu công 

nghiệp

11
Dự án nhà máy chế biến sữa bò tại xã Thái

Hòa huyện Lập Thạch

Xã Thái Hòa, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
Do nhà đầu tư đề xuất

Do nhà 

đầu tư 

tính toán

Đầu tư trực tiếp
Do nhà đầu 

tư tính toán

UBND huyện 

Lập Thạch

12
Dự án sản xuất rau quả sạch trên địa bàn

huyện Lập Thạch

Huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc
Do nhà đầu tư đề xuất

Do nhà 

đầu tư 

tính toán

Đầu tư trực tiếp
Do nhà đầu 

tư tính toán

UBND huyện 

Lập Thạch

13

Dự án xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia

cầm tập trung tại xã Văn Quán hoặc xã

Hợp Lý huyện Lập Thạch

Huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc
Do nhà đầu tư đề xuất

Do nhà 

đầu tư 

tính toán

Đầu tư trực tiếp
Do nhà đầu 

tư tính toán

UBND huyện 

Lập Thạch

14
Dự án trung tâm thương mại tại thị trấn

Lập Thạch, thị trấn Hoa Sơn, xã Triệu Đề

Thị trấn Lập Thạch, Hoa 

Sơn, xã Triệu Đề huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Do nhà đầu tư đề xuất

Do nhà 

đầu tư 

tính toán

Đầu tư trực tiếp
Do nhà đầu 

tư tính toán

UBND huyện 

Lập Thạch

15 Khu sửa chữa, đóng tàu tại xã Sơn Đông
Xã Sơn Đông, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
Do nhà đầu tư đề xuất

Do nhà 

đầu tư 

tính toán

Đầu tư trực tiếp
Do nhà đầu 

tư tính toán

UBND huyện 

Lập Thạch
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