
Đến năm 

2020 

Giai đoạn 

2021-2025

Tổng diện 

tích đến 

năm 2025

A Ưu tiên I 321,85 263,0 584,85

1 Đồng Côi 39,95                   -   39,95          

Sản xuất cơ khí, công nghiệp hỗ 

trợ ngành cơ khí, cơ khí đúc, 

luyện thép,… (Không quy hoạch 

ngành dệt may, da giày).

2 Nghĩa Sơn            21              10                 31 

Cơ khí, cơ khí đóng tàu, thủ 

công mỹ nghệ, ngành công 

nghiệp hỗ trợ khác,…

3 Mỹ Thắng         34,9              -                34,9 

Phục vụ di dời, mở rộng sản 

xuất các doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất ngành may mặc, chế 

biến bông vải sợi  thuộc làng 

nghề Mỹ Thắng,…

4 Yên Xá            15              35                 50 Sản xuất cơ khí, cơ khí đúc,…

5 Yên Ninh            15              35                 50 
Sản xuất, chế biến gỗ, sản xuất 

đồ gỗ, tre nứa mỹ nghệ,…

6 Hiển Khánh            20              20                 40 

Công nghiệp phụ trợ dệt may 

(như dệt, sản xuất phụ liệu), chế 

biến gỗ, chế biến nông sản,…

7 Thanh - Côi            15              35                 50 
Công nghiệp phụ trợ dệt may, 

chế biến gỗ,…

8 Vĩnh Hào            10              20                 30 

Sản xuất hàng thủ công, sản 

xuất VLXD, chế biến nông 

sản,…

9 Nam Thanh            10              15                 25 

Di dời, mở rộng sản xuất các 

doanh nghiệp thuộc làng nghề 

cơ khí Bình Yên - Nam Thanh, 

công nghiệp phụ trợ dệt may,…

10 Hải Xuân            20              10                 30 

Chế biến thủy hải sản, sản xuất 

VLXD, sản xuất sợi PE, lưới 

cước, chế biến gỗ, may, cơ khí 

và sửa chữa máy móc nông cụ, 

máy móc khai thác thủy hải 

sản,…

Tính chất

Diện tích (ha)

Số   

TT

Tên 

Cụm công nghiệp
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11 Nam Điền 16           5              21               

Sản xuất vật liệu xây dựng, sản 

xuất các phụ kiện, may, sản xuất 

cơ khí, chế biến gỗ, điện,…

12 Thượng - Thành 50                        -   50               
May, sản xuất cơ khí, chế biến 

gỗ, điện, điện tử,…

13 Hồng Thuận            20              13                 33 
Sản xuất vật liệu xây dựng, may 

mặc, da giầy,...

14 Yên Đồng            10              10                 20 
May xuất khẩu và các ngành 

nghề khác,…

15 Yên Dương            15              35                 50 
Chế biến gỗ, cơ khí, thủ công 

mỹ nghệ,....

16 Trực Nội            10              20                 30 

Chế biến gỗ, hàng mỹ nghệ xuất 

khẩu; sản xuất cơ khí, sản xuất 

VLXD,..

B Ưu tiên II 125,2 120,0 245,2

1 Thịnh Lâm            22              -                   22 
Chế biến thủy sản, chế biến gỗ, 

sản xuất VLXD,…

2 TT Liễu Đề            10              10                 20 

Cơ khí đóng tàu, sản xuất vật 

liệu xây dựng, ngành công 

nghiệp hỗ trợ khác,…

3 Hải Đông            15              35                 50 

Chế biến thủy hải sản, sản xuất 

VLXD, chế biến gỗ, sửa chữa 

tàu thuyền, máy khai thác thủy 

hải sản, công nghiệp phụ trợ,..

4 Hải Phong            10              20                 30 
Chế biến gỗ, điện tử, sản xuất 

giầy, dép xuất khẩu,…

5 Mỹ Tân         23,2              -                23,2 

Cơ khí, điện, điện tử, ngành 

công nghiệp hỗ trợ khác,... 

(Không quy hoạch ngành dệt 

may, da giày).

6 Nghĩa Thái            10              10                 20 
May xuất khẩu, ngành nghề 

công nghiệp hỗ trợ dệt may,…

7 Nghĩa Minh            20              30                 50 

Da giầy xuất khẩu, sản xuất vật 

liệu xây dựng, ngành nghề chế 

biến chế tạo khác,…

8 Yên Phong            15              15                 30 
Chế biến gỗ, cơ khí, thủ công 

mỹ nghệ,....
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Tổng cộng (A+B) 447,05 383,0 830,05

Ghi chú: Trong giai đoạn đến năm 2020 ưu tiên I thuộc diện cụm công nghiệp có khả năng thực hiện dự án đầu tư hạ 

tầng khả thi nhất, ưu tiên II thuộc nhóm còn lại
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