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Ngày 06/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2985/QĐ-UBND 

về việc phê duyệt Đề án thu hút đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 

(sau đây gọi là Đề án). Để thực hiện có hiệu quả Đề án, Chủ tịch UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị trong công tác tham mưu, tổ 

chức thực hiện các dự án đầu tư theo phương thức PPP, từ giai đoạn chuẩn bị 

đầu tư, triển khai thực hiện đến quyết toán dự án và trách nhiệm theo dõi, kiểm 

tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án. 

- Giao nhiệm vụ cho các cơ quan đầu mối thực hiện huy động, thu hút đầu 

tư đối với các dự án thuộc danh mục kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP. 

- Xác định tiến độ công việc cần hoàn thành của các dự án đang triển khai 

thực hiện, làm cơ sở để đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực 

hiện nhiệm vụ được giao. 

II. MỤC TIÊU 

Thu hút các nhà đầu tư quan tâm đầu tư các dự án theo phương thức PPP 

trên địa bàn tỉnh nhằm từng bước hoàn thành mục tiêu Đề án thu hút đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025, 

định hướng đến năm 2030; đồng thời, tập trung triển khai, đẩy nhanh tiến độ và 

sớm hoàn thành các dự án đã và đang thực hiện, nhằm phát triển hệ thống hạ 

tầng khung, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ về phát triển 

nhanh và đồng bộ kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về đầu tư theo phương 

thức PPP; đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư theo phương thức PPP 

a) Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung, định hướng kêu gọi, 

thu hút đầu tư các dự án PPP theo Đề án được phê duyệt. Tăng cường công tác 
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tuyên truyền, giới thiệu mô hình đầu tư theo phương thức PPP đến các doanh 

nghiệp và người dân. Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin điện 

tử, thông tin đại chúng về lợi ích và chính sách ưu đãi đối với các dự án đầu tư 

theo phương thức này, từ đó kêu gọi các nhà đầu tư tham gia vào dự án. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, đơn vị được giao 

nhiệm vụ chủ trì kêu gọi đầu tư (theo Phụ biểu 02 kèm theo), Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, VCCI 

Thanh Hóa, các đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hàng năm. 

b) Tăng cường ứng dụng thông tin trong các cơ quan hành chính nhà 

nước, công khai thông tin, danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên Cổng thông tin 

điện tử tỉnh Thanh Hóa, các Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức liên quan. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, đơn vị được giao 

nhiệm vụ chủ trì kêu gọi đầu tư, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh 

Hóa, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan 

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, VCCI 

Thanh Hóa, UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hàng năm. 

c) Xây dựng chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu 

tư tham gia các dự án PPP được giao 

- Đơn vị chủ trì: Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì kêu gọi 

đầu tư, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh. 

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, VCCI 

Thanh Hóa, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hàng năm. 

d) Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về đầu tư theo 

phương thức PPP, chương trình học tập kinh nghiệm triển khai thực hiện các dự 

án PPP. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, đơn vị được giao 

nhiệm vụ chủ trì kêu gọi đầu tư. 

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, VCCI 

Thanh Hóa, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hàng năm. 
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2. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, triển khai thực hiện các dự án trong 

danh mục thu hút đầu tư được phê duyệt trong Đề án; tiếp tục nghiên cứu, 

đề xuất bổ sung danh mục các dự án mới để kêu gọi đầu tư theo phương 

thức PPP 

a) Hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045; Quy hoạch đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, 

trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt làm cơ sở xác định các dự án 

trọng điểm cần ưu tiên kêu gọi nhà đầu tư. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng. 

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố, các đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

b) Nghiên cứu, đề xuất lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án 

thuộc danh mục thu hút đầu tư được Đề án phê duyệt; phối hợp, hỗ trợ nhà đầu 

tư trong việc lập đề xuất dự án; chủ động nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách 

phù hợp để thu hút đầu tư; tiếp tục rà soát, đề xuất bổ sung danh mục các dự án 

kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP; chủ động đăng tải thông tin, kêu gọi các 

nhà đầu tư tham gia các dự án PPP trong lĩnh vực ngành, địa phương quản lý. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện theo lĩnh vực:  

+ Sở Xây dựng: Các dự án thuộc lĩnh vực cấp nước sạch đô thị, thoát 

nước và xử lý nước thải, thu gom và xử lý chất thải rắn khu vực đô thị. 

+ Sở Nông Nghiệp và PTNT: Các dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi, cấp nước 

sạch nông thôn. 

+ Sở Công Thương: Các dự án thuộc lĩnh lưới điện, nhà máy điện (đặc 

biệt là các nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo). 

+ Sở Giao thông vận tải: Các dự án thuộc lĩnh vực giao thông. 

+ Sở Y tế: Các dự án thuộc lĩnh vực y tế.  

+ Các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Lao động, Thương binh và Xã hội: Các 

dự án thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp. 

+ Sở Thông tin và Truyền thông: Các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ 

thông tin. 

+ Sở Tài nguyên và Môi trường: Các dự án thuộc lĩnh vực thu gom và xử 

lý chất thải rắn. 

+ Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN: Các dự án trên địa bàn 

Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN. 

+ UBND các huyện, thị xã, thành phố: Các dự án do địa phương quản lý. 
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- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, VCCI 

Thanh Hóa, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan. Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chủ trì tham mưu nguồn vốn ngân sách nhà nước 

bố trí cho công tác chuẩn bị dự án, tham gia thực hiện dự án theo quy định. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hàng năm. 

c) Giao cơ quan, đơn vị trực thuộc làm đầu mối, chuyên trách về hoạt 

động PPP để phục vụ việc nghiên cứu, xây dựng dự án khả thi chất lượng; phân 

công rõ trách nhiệm trong từng cơ quan, đơn vị trong việc kêu gọi, thu hút, triển 

khai thực hiện từng dự án PPP. 

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố, các đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hàng năm. 

d) Rà soát, tham mưu điều chỉnh, ban hành mới một số loại phí, đơn giá 

sử dụng dịch vụ công như dịch vụ cung cấp nước sạch; xử lý nước thải, chất 

thải; phí dịch vụ tại các bệnh viện... để tạo sự hấp dẫn, thu hút đầu tư theo hình 

thức PPP. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính. 

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố, các đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hàng năm. 

3. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án PPP đã và đang 

triển khai 

a) Đối với các dự án đã hoàn thành: Khẩn trương hoàn thành thủ tục bàn 

giao các công trình vào sử dụng và hoàn thành thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự 

án hoàn thành. 

- Đơn vị chủ trì: Các cơ quan được giao ký kết, quản lý thực hiện hợp 

đồng. 

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố, các đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

b) Đối với các dự án đang triển khai thực hiện (bao gồm cả dự án đang tổ 

chức lựa chọn nhà đầu tư): Xây dựng tiến độ thực hiện dự án cụ thể; tăng cường 

công tác quản lý, giám sát chất lượng công trình, quản lý tiến độ thực hiện hợp 

đồng, GPMB; tăng cường công tác phối hợp; đôn đốc nhà đầu tư, các đơn vị liên 

quan thực hiện các công việc thuộc dự án. Tập trung, đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện các bước thủ tục đầu tư, thi công xây dựng, đảm bảo hoàn thành dự án theo 
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tiến độ được phê duyệt và hợp đồng đã ký kết; nghiên cứu các giải pháp, sớm 

tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án. 

- Đơn vị chủ trì: Các cơ quan được giao ký kết, quản lý thực hiện hợp 

đồng, UBND các địa phương có dự án. 

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố, các đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hàng năm, đến thời điểm hoàn 

thành dự án; định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện các dự án trước ngày 25 hàng 

tháng, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi. 

4. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác GPMB các dự án 

a) Tập trung hoàn thành công tác GPMB các dự án đang triển khai thực 

hiện, bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư trong năm 2022. 

- Đơn vị chủ trì: UBND các địa phương có dự án đang triển khai (thành 

phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, các huyện: Hoằng Hóa, 

Quảng Xương, Triệu Sơn). 

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

b) Tăng cường chỉ đạo, thực hiện quyết liệt công tác GPMB, chuẩn bị quỹ 

đất, mặt bằng sạch cho các dự án kêu gọi đầu tư, nhằm tạo điều kiện thuận lợi 

cho nhà đầu tư triển khai xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. 

Các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch GPMB và ký cam kết 

GPMB với các nhà đầu tư được lựa chọn; giao trách nhiệm cụ thể cho tổ chức, 

cá nhân trong việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và báo cáo tình hình 

thực hiện dự án; tổ chức giao ban định kỳ để kịp thời giải quyết các khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án; tổng hợp nhu cầu vốn 

cần thực hiện để hoàn thành kế hoạch GPMB đề ra. 

- Đơn vị chủ trì: UBND các địa phương có dự án. 

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hàng năm. 

c) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống phần 

mềm, cơ sở dữ liệu về quản lý đất đai, theo dõi công tác GPMB các dự án đầu tư 

có sử dụng đất. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố, các đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hàng năm. 
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d) Ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ công tác GPMB 

các dự án PPP. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính (tham mưu cho 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh); UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hàng năm. 

5. Tăng cường hỗ trợ nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án PPP 

a) Hướng dẫn cụ thể cho các nhà đầu tư khi cần tìm hiểu thông tin, tham 

gia thực hiện các dự án kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP. 

- Đơn vị chủ trì: Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì kêu gọi 

đầu tư, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, VCCI Thanh Hóa. 

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hàng năm. 

b) Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, chủ động rút ngắn thời gian 

thực hiện các thủ tục thuộc giai đoạn chuẩn bị dự án. 

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hàng năm. 

c) Kịp thời tháo gỡ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết 

các vấn đề khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư trong quá trình triển khai 

thực hiện dự án. 

- Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, 

thành phố. 

- Đơn vị phối hợp: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; VCCI Thanh Hóa, các 

đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hàng năm. 

(Có các phụ biểu chi tiết kèm theo) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ 

động tổ chức thực hiện và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch; định 

kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/12 hàng 

năm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.  
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2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc các 

sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.  

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ 

quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu 

tư) để xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- UBMTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp, VCCI Thanh Hóa;  

- Báo Thanh Hóa, Đài PTTH tỉnh;  

- Lưu: VT, THKH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 
 

Đỗ Minh Tuấn 

 



Phụ biểu 1 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN PPP ĐANG TRIỂN KHAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA 

(Kèm theo Kế hoạch số            /KH-UBND ngày     tháng      năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

TT Danh mục dự án Quyết định phê duyệt 

Đơn vị 

được giao 

quản lý dự 

án 

Thời gian 

KC-HT 
Nhà đầu tư 

Hình 

thức 

hợp 

đồng 

Tổng 

vốn đầu 

tư 

Tiến độ dự kiến 

  Tổng           
              

6.021,63  
  

I Dự án đang lập hồ sơ nghiệm 

thu, quyết toán 

              

1 Dự án Không gian du lịch ven 

biển phía Đông đường Hồ Xuân 

Hương, thành phố Sầm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Quyết định số 5548/QĐ-

UBND ngày 30/12/2015; 

số 4091/QĐ-UBND ngày 

19/10/2018 

UBND 

thành phố 

Sầm Sơn 

2015 - 2020 Công ty CP Tập đoàn 

FLC 

BOT 262,87 Hoàn thành các thủ tục 

nghiệm thu, lập hồ sơ thanh 

quyết toán theo Công văn số 

12755/UBND-CN ngày 

20/8/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh trong năm 2022 

II Các dự án đang triển khai              

2 Dự án Bảo tồn, tôn tạo khu di 

tích lịch sử thái miếu Nhà hậu 

Lê, tại phường Đông Vệ, thành 

phố Thanh Hóa 

Quyết định số 4333/QĐ-

UBND ngày 14/11/2017, 

số 2707/QĐ-UBND ngày 

05/7/2019 

Ban QLDA 

các công 

trình dân 

dụng và 

công nghiệp 

2019 - 2023 Liên danh Công ty cổ 

phần Tập đoàn Xây 

dựng Miền Trung và 

Công ty cổ phần xây 

dựng phát triển Hòa 

Bình 

BT 293,17 Hoàn thành chậm nhất hết 

tháng 02/2023; trong đó, các 

hạng mục thuộc Khu Di tích 

hiện trạng hoàn thành trước 

ngày 15/6/2022, các hạng 

mục thuộc Khu A hoàn 

thành trước ngày 15/8/2022 

3 Đường giao thông nối đường 

tỉnh 514 và QL 47C, huyện Triệu 

Sơn 

Quyết định số 323/QĐ-

UBND ngày 18/01/2019 

và số 4472/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2019 

UBND 

huyện Triệu 

Sơn 

2018 - 2022 Liên danh Công ty cổ 

phần Xây dựng Tiến 

Đạt và Công ty cổ 

phần Việt Thanh 

BT 79,73 Hoàn thành dự án trong 

tháng 9/2022; hoàn thành 

quyết toán dự án trong năm 

2022 
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TT Danh mục dự án Quyết định phê duyệt 

Đơn vị 

được giao 

quản lý dự 

án 

Thời gian 

KC-HT 
Nhà đầu tư 

Hình 

thức 

hợp 

đồng 

Tổng 

vốn đầu 

tư 

Tiến độ dự kiến 

4 Quảng trường biển, trục cảnh 

quan lễ hội thành phố Sầm Sơn 

Quyết định số 3922/QĐ-

UBND ngày 10/8/2018; 

số 1320/QĐ-UBND ngày 

17/4/2020 

UBND 

thành phố 

Sầm Sơn 

2018 - 2022 Tập đoàn Sungroup BT 1.473,60 Hoàn thành dự án trong năm 

2022 

5 Đường Hải Hòa - Bình Minh, 

huyện Tĩnh Gia 

Quyết định số 1194/QĐ-

UBND ngày 06/4/2020 

UBND thị 

xã Nghi 

Sơn 

2018 - 2022 Liên danh Công ty CP 

xây dựng VNC - Công 

ty CP Xây dựng Trung 

Nam 18E&C - Công ty 

CP đầu tư Kinh doanh 

và Phát triển hạ tầng 

khu công nghiệp Phúc 

Hà - Công ty CP 624 

Hà Nội. 

BT 539,60 Hoàn thành dự án trong năm 

2022 

6 Tuyến đường bộ ven biển đoạn 

Hoằng Hóa - Sầm Sơn và Quảng 

Xương - Tĩnh Gia 

Quyết định số 5351/QĐ-

UBND ngày 15/12/2020 

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng công 

trình giao 

thông 

Thanh Hóa 

2019 - 2023   BOT 3.372,66 Hoàn thành việc tổ chức lựa 

chọn nhà đầu tư trong quý 

II/2022; khởi công xây dựng 

công trình chậm nhất trong 

tháng 8/2022; hoàn thành dự 

án theo đúng tiến độ được 

phê duyệt trong BCNCKT 

dự án 



Phụ biểu 2 

DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ KÊU GỌI ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2021 – 2030 

(Kèm theo Kế hoạch số            /KH-UBND ngày       tháng      năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

STT Danh mục dự án đề xuất 
Tổng vốn 

đầu tư 
Quy mô đầu tư dự kiến 

Loại hợp 

đồng 

Thời gian 

dự kiến 

thực hiện 

Đơn vị chủ trì 

kêu gọi đầu tư 
Ghi chú 

  TỔNG 62.520 
 

        

A ĐẦU TƯ HẠ TẦNG 62.510          

I Lĩnh vực giao thông 33.800          

  Hàng không           

1 Đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng, trang 

thiết bị Cảng hàng không Thọ Xuân 

3.000 Đảm bảo công suất 5 triệu 

hành khách/năm 

BOT 2021 - 2025 Sở Giao thông vận 

tải 

  

  Đường bộ           

2 Đường vành đai 3 nhánh phía Đông, đoạn 

từ huyện Hoằng Hóa đến huyện Quảng 

Xương, tỉnh Thanh Hóa. 

3.300 12km đường cấp III BOT 2021 - 2030 Sở Giao thông vận 

tải 

  

3 Đường từ thành phố Thanh Hóa kết nối 

với các huyện phía Tây của tỉnh. 

4.000 80km bảo đảm quy mô 

đường cấp III, IV 

BOT 2021 - 2030 Sở Giao thông vận 

tải 

  

4 Đại lộ Bắc Sông Mã 6.000 20km đường cấp III BOT 2021 - 2030 Sở Giao thông vận 

tải 

  

5 Dự án từ TP. Thanh Hóa đi Định Công, 

Định Thành huyện Yên Định (nối đường 

tỉnh 502 với đường tỉnh 516C) 

1.500 15km đường cấp III BOT 2021 - 2030 Sở Giao thông vận 

tải 

  

  Cảng biển           

6 Cảng Lạch Sung. 7.500 Đáp ứng cho tàu lớn hơn 

5.000 tấn 

BOT 2021 - 2030 Sở Giao thông vận 

tải 
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STT Danh mục dự án đề xuất 
Tổng vốn 

đầu tư 
Quy mô đầu tư dự kiến 

Loại hợp 

đồng 

Thời gian 

dự kiến 

thực hiện 

Đơn vị chủ trì 

kêu gọi đầu tư 
Ghi chú 

7 Cảng Quảng Châu 1.500 Đáp ứng cho tàu đến 1.000 

tấn 

BOT 2021 - 2030 Sở Giao thông vận 

tải 

  

 Cảng cạn       

8 Trung tâm logistic và cảng cạn ICD tại 

Khu kinh tế Nghi Sơn và thành phố Thanh 

Hóa 

4.000 Mỗi khu có quy mô tối thiểu 

100 ha 

BOO, BOT 2021-2030 Ban Quản lý Khu 

kinh tế Nghi Sơn 

và các KCN 

 

  Đường sắt           

9 Tuyến đường sắt từ khu vực Cảng hàng 

không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn 

3.000 Chiều dài 90 km BOT 2021 - 2030 Sở Giao thông vận 

tải 

  

II Lĩnh vực cung cấp nước sạch; thoát 

nước và xử lý nước thải; xử lý chất thải 

9.020          

  Cấp nước           

1 Xây dựng hệ thống cấp nước chuỗi đô thị 

dọc Quốc lộ 47, thành phố Thanh Hóa và 

vùng phụ cận 

1.500 Công suất khoảng 157.500 

m3/ngày đêm 

BOT, BLT 2021 - 2025 Sở Nông nghiệp 

và PTNT 
  

2 Nhà máy và hệ thống cung cấp nước sạch 

dân cư khu vực phía Bắc thị xã Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

800 Công suất khoảng 30.000 

m3/ngày đêm 

BOT, BLT 2021 - 2025 UBND thị xã 

Nghi Sơn 

  

  Thoát nước và xử lý nước thải           

3 Nhà máy xử lý nước thải tập trung, thành 

phố Sầm Sơn, thành phố Sầm Sơn 

360 Giai đoạn 1: Đầu tư xây 

dựng nhà máy xử lý nước 

thải sinh hoạt quy mô công 

suất 20.000 m3/ngày đêm; 

giai đoạn 2: Đầu tư xây 

dựng nhà máy xử lý nước 

thải sinh hoạt quy mô công 

suất 40.000 m3/ngày đêm. 

BLT 2021 - 2025 UBND thành phố 

Sầm Sơn 
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STT Danh mục dự án đề xuất 
Tổng vốn 

đầu tư 
Quy mô đầu tư dự kiến 

Loại hợp 

đồng 

Thời gian 

dự kiến 

thực hiện 

Đơn vị chủ trì 

kêu gọi đầu tư 
Ghi chú 

4 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý 

nước thải tập trung - Khu kinh tế Nghi 

Sơn 

3.000 Công suất khoảng 70.000 

m3/ngày đêm 

BOT, BLT 2021 - 2030 Ban Quản lý Khu 

kinh tế Nghi Sơn 

và các KCN 

  

5 Hệ thống thoát nước và thu gom nước 

thải, xử lý nước thải thành phố Thanh Hóa 

2.000 Hoàn chỉnh hệ thống thoát 

nước, xử lý nước thải theo 

quy hoạch 

BLT 2021 - 2030 UBND thành phố 

Thanh Hóa 

Giao UBND TP Thanh 

Hóa nghiên cứu xác 

định quy mô dự án, 

đảm bảo việc thu gom 

xử lý nước thải cho 

nhà máy xử lý nước 

thải tại phường Quảng 

Thịnh 

  Xử lý chất thải rắn           

6 Khu xử lý chất thải rắn huyện Thọ Xuân 360 250 tấn/ng.đ; diện tích sử 

dụng đất khoảng 20ha 

BOO, BLT 2021 - 2025 UBND huyện Thọ 

Xuân 

  

7 Thu gom và phân loại, xử lý rác thải tại 

các đô thị: TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, 

TX Nghi Sơn, TX Bỉm Sơn 

1.000 Hệ thống trang thiết bị thu 

gom, phân loại rác tại nguồn 

BOO, BLT 2021 - 2030 Sở Xây dựng Giao Sở Xây dựng 

phối hợp với các địa 

phương xác định danh 

mục các công trình, dự 

án cụ thể 

III Lĩnh vực công nghệ thông tin 2.040          

1 Xây dựng Trung tâm đào tạo, giám sát an 

ninh mạng 

690 300 học viên/ năm BTO, BOO 2021 - 2025 Sở Thông tin và 

Truyền thông 

  

2 Đầu tư xây dựng khu CNTT tập trung 

(phần mềm, nội dung số) 

1.150 7,35ha BOT 2021 - 2025 Sở Thông tin và 

Truyền thông 

  

3 Hệ thống WIFI miễn phí cho một số khu 

vực của thành phố Thanh Hóa, thành phố 

Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn và các khu du 

lịch trọng điểm 

200 Đầu tư các trang thiết bị 

phát WIFI 

BOO 2021 - 2025 Sở Thông tin và 

Truyền thông 
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STT Danh mục dự án đề xuất 
Tổng vốn 

đầu tư 
Quy mô đầu tư dự kiến 

Loại hợp 

đồng 

Thời gian 

dự kiến 

thực hiện 

Đơn vị chủ trì 

kêu gọi đầu tư 
Ghi chú 

IV Lĩnh vực y tế; giáo dục - đào tạo 9.050          

  Y tế           

1 Bệnh viện chấn thương chỉnh hình tỉnh 

Thanh Hóa 

700 300 giường bệnh  BOO, 

BLT 

2021 - 2025 Sở Y tế 

  

2 Bệnh viện Quốc tế Thanh Hóa 2.000 Dự kiến quy mô 1000 

giường bệnh 

 BOO, 

BLT 

2021 - 2025 Sở Y tế 

  

3 Bệnh viện lão khoa 1.000 Dự kiến quy mô 500 giường 

bệnh 

 BLT, BTL 2021 - 2030 Sở Y tế   

4 Đầu tư mở rộng, hiện đại hóa các bệnh 

viện tuyến tỉnh, nâng cấp các bệnh viện 

tuyến huyện 

3.000  BLT, BTL 2021 - 2025 Sở Y tế Giao Sở Y tế phối hợp 

với các địa phương 

xác định các công 

trình, dự án cụ thể 

5 Xây dựng Bệnh viện Nhi Trung ương cơ 

sở Thanh Hóa 

1.000 Dự kiến quy mô 500 giường 

bệnh 

BLT, BTL 2021 - 2025 Sở Y tế   

6 Bệnh viện chất lượng cao tại trung tâm 

Khu đô thị mới Xuân Thắng (nay là thị 

trấn Sao Vàng) 

500 250 - 300 giường bệnh BOO, BLT 2021 - 2025 Sở Y tế phối hợp 

với UBND huyện 

Thọ Xuân 

  

  Giáo dục           

7 Trường liên cấp, thị trấn Thường Xuân, 

huyện Thường Xuân 

100 Xây dựng trường liên cấp 

quy mô 500 - 1000 học sinh 

BOO 2021 - 2025 UBND huyện 

Thường Xuân 

  

8 Trường cao đẳng nghề Nghi Sơn. 450 650 học sinh, sinh viên/năm BOO, 

BTO, BLT 

2021 - 2025 Sở Lao động, 

Thương binh và 

Xã hội 

  

9 Đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất Trường 

Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa 

300 1.900 học sinh, sinh 

viên/năm 

BTO, BLT 2021 - 2025 Sở Lao động, 

Thương binh và 

Xã hội 
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STT Danh mục dự án đề xuất 
Tổng vốn 

đầu tư 
Quy mô đầu tư dự kiến 

Loại hợp 

đồng 

Thời gian 

dự kiến 

thực hiện 

Đơn vị chủ trì 

kêu gọi đầu tư 
Ghi chú 

V Lĩnh vực nhà máy điện (năng lượng tái 

tạo) 

8.600          

1 Nhà máy điện sinh khối tại cụm công 

nghiệp Cẩm Sơn, thị trấn Phong Sơn 

1.000  BOO, BOT 2021 - 2025 Sở Công Thương 

phối hợp với 

UBND huyện 

Cẩm Thủy 

  

2 Nhà máy điện khí LNG tại Khu kinh tế 

Nghi Sơn 

6.000  BOO, BOT 2021 - 2025 Ban Quản lý Khu 

kinh tế Nghi Sơn 

và các KCN 

  

3 Nhà máy điện mặt trời kết hợp trồng cây 

dược liệu. 

1.600  BOO, BOT 2021 - 2025 Sở Công Thương    

B VẬN HÀNH, QUẢN LÝ, KINH 

DOANH HẠ TẦNG 

10          

I Lĩnh vực công nghệ thông tin         

1 Vận hành, khai thác Trung tâm công nghệ 

thông tin tỉnh 

10 Vận hành, bảo trì, bảo 

dưỡng và khai thác Trung 

tâm công nghệ thông tin tỉnh 

O&M 2021 - 2025 Sở Thông tin và 

Truyền thông 

  

Ghi chú: Khuyến khích các nhà đầu tư nghiên cứu, lựa chọn đầu tư theo hình thức PPP vào tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật PPP và các quy định có liên quan. 

 

 

 

 

 

 

 

  


		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-07T15:17:43+0700
	HÀ NỘI
	Đỗ Minh Tuấn<tuandm@thanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2022-04-07T15:19:44+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2022-04-07T15:19:55+0700


		vanphongub@thanhhoa.gov.vn
	2022-04-07T15:55:33+0700




