
Uông Bí  -  TIỀM NĂNG VÀ THẾ MẠNH

VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

Thành phố Uông Bí là một trong 4 thành phố của tỉnh Quảng Ninh; là trung tâm khu vực phía Tây 
của tỉnh Quảng Ninh (phía bắc giáp huyện Sơn Động - Bắc Giang; phía đông giáp huyện Hoành 
Bồ; phía nam giáp huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng và Thị xã Quảng Yên; phía tây giáp huyện Đông 

Triều). Thành phố có 11 đơn vị hành chính gồm 09 phường và 02 xã. Uông Bí chiếm 4% diện tích đất, 10% 
dân số và 13% GDP của toàn tỉnh

Thành phố Uông Bí cách thủ đô Hà Nội 120 km, cách thành phố Hải Phòng 28 km và cách thành phố Hạ 
Long 40 km. Uông Bí có vị trí là trung tâm của vùng tam giác kinh tế phía Bắc gồm Hà Nội - Hải Phòng - 
Quảng Ninh. Thành phố có hai tuyến đường quốc lộ chính là Quốc lộ 10 và Quốc lộ 18A, tuyến đường sắt 
Kép - Hạ Long và hệ thống đường thủy gồm các con sông lớn như sông Đá Bạc, sông Sinh, và sông Uông.



ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU 
      Do vị trí nằm trong cánh cung Đông Triều – Móng Cái, có nhiều dãy núi cao ở phía Bắc và 
thấp dần xuống phía Nam tạo ra một nền khí hậu đa dạng, phức tạp vừa mang tính chất khí hậu 
miền núi vừa mang tính chất khí hậu miền duyên hải. Nhiệt độ trung bình năm là 22,20C, lượng 
mưa trung bình năm là 1.856mm, độ ẩm tương đối trung bình năm 81%. Nhìn chung, khí hậu 
của thành phố Uông Bí thuận lợi cho phát triển kinh tế, đời sống và môi sinh. Các vùng vi khí hậu 
được tạo nên từ địa hình phức tạp thích hợp cho phát triển đa dạng sản xuất nông, lâm, thủy sản 
và du lịch.

TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
Than đá

Vùng Uông Bí là một trong những khu vực 
có trữ lượng than lớn nhất Việt Nam và Thành 
phố Uông Bí là một trong các trung tâm khai 
thác than lớn của tỉnh Quảng Ninh. Bên cạnh 
mỏ than lớn Vàng Danh, Uông Bí còn có nhiều 
nhà máy cơ khí, nhà máy sàng tuyển than, bến 
cảng, địa chất mỏ, các công ty xây dựng và hệ 
thống hạ tầng giao thông vận tải dành riêng 
cho ngành khai thác than. Tất cả tạo nên một 
hệ thống sản xuất than liên tục, một vùng 
công nghiệp sôi động phục vụ nhu cầu của thị 
trường than trong nước và quốc tế.

Sản lượng than của thành phố Uông Bí 
chiếm khoảng 17,7% sản lượng than toàn quốc 
với chất lượng than tốt và các cảng đường thủy 
tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu than.

 Các nguồn tài nguyên khác

Bên cạnh than, thành phố cũng có trữ lượng 
đá vôi, đất sét và nhựa thông dồi dào. Đá vôi 

phân bố chủ yếu trên địa bàn phường Phương 
Nam và phường Phương Đông với tổng trữ 
lượng khoảng 28-30 triệu m3. Trữ lượng này có 
thể được mở rộng lên đến 45 triệu m3. Nguồn 
đá vôi dồi dào này là nguyên liệu cho sản xuất 
xi măng và vật liệu xây dựng. 

Ngoài ra, thành phố còn sở hữu trữ lượng 
20-22 triệu m3 đất sét phân bố ở phường 
Thanh Sơn và xã Thượng Yên Công. Trữ lượng 
đất sét này là nguồn cung cấp nguyên liệu thô 

chủ yếu cho ngành sản xuất gạch trên địa bàn 
thành phố.

Thành phố Uông Bí còn có khoảng 550-600 
tấn nhựa thông tập trung ở phường Phương 
Đông, phường Bắc Sơn, phường Trưng Vương 
và phường Nam Khê.
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TÀI NGUYÊN ĐẤT YÊN ĐẤT 

Tổng diện tích đất tự nhiên của thành phố Uông Bí là 25.630 ha 
(năm 2012), trong đó 17.079,13 ha (chiếm 68,7% tổng diện tích đất tự 
nhiên) là đất nông nghiệp, 6.291,98 ha (chiếm 22,6% tổng diện tích đất 
tự nhiên) là đất phi nông nghiệp và 2.259,66 ha (chiếm 8,7% tổng diện 
tích đất tự nhiên) là đất chưa sử dụng. 

TÀI NGUYÊN RỪNG
Theo số liệu thống kê sử dụng đất vào tháng 10/2013, tổng diện tích đất lâm nghiệp của 

Thành phố là 16.002 ha; trong đó có 1.900,62 ha rừng phòng hộ; 11.153,49 ha rừng sản xuất; 
2.947,89 ha rừng đặc dụng. Diện tích đất có rừng là 14.004,61 ha; diện tích đất rừng chưa có rừng: 
1.997,39 ha; tỷ lệ che phủ rừng: 49,5%.

TÀI NGUYÊN NƯỚC
Thành phố Uông Bí nằm ở phía Tây của tỉnh Quảng Ninh và không 

tiếp giáp với biển. Uông Bí có 4 con sông chính chảy qua địa bàn Thành 
phố, chủ yếu là sông ngắn và dốc. 
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Ngoài những tài nguyên thiên nhiên như 
trên, thành phố Uông Bí còn có lợi thế 
lớn về tài nguyên văn hóa phong phú. 

Nếu được tận dụng tốt, những tài nguyên này sẽ 
góp phần đáng kể vào sự phát triển của Thành 
phố.

TÀI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

Giá trị lịch sử - văn hóa tại thành phố 
Uông Bí được thể hiện qua nhiều di tích 
văn hóa - lịch sử thuộc nhiều loại hình, 
bao gồm Yên Tử - trung tâm Phật giáo lớn 
nhất của Việt Nam – đã được công nhận 
là Di sản Quốc gia.

Trung tâm Phật giáo Yên Tử

Yên Tử không chỉ là cõi Phật linh thiêng 
in đậm dấu chân của các bậc tu hành, mở 
đường cho dòng thiền Việt Nam mà còn 
là Khu bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh 
học. Vùng núi Yên Tử trải dài gần 20 km 
với độ cao 1.068m cùng cảnh quan thiên 
nhiên kỳ vĩ. Khu di tích nằm ở phía Tây 
Bắc của thành phố Uông Bí, cách Thủ đô 

Hà Nội 115 km về phía Đông, cách thành 
phố Hạ Long 50 km về phía Tây. 

Ngày 18/02/2013, Thủ tướng Chính 
phủ đã ký Quyết định số 334/QĐ-TTg về 
việc phê duyệt Đề án mở rộng và phát 
triển Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên 
Tử, tỉnh Quảng Ninh. Khu di tích Yên Tử sẽ 
được quy hoạch và đầu tư phát triển với 
quy mô lớn và dự kiến sẽ trở thành trung 
tâm du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh.

Ngoài Khu Di tích lịch sử và danh thắng 
Yên Tử được xếp hạng Di tích lịch sử văn 
hóa đặc biệt cấp Quốc gia vào năm 2012, 
trên địa bàn thành phố Uông Bí hiện có 
42 di tích lịch sử văn hóa, danh thắng gắn 
liền với lịch sử đấu tranh dựng nước và 
giữ nước của dân tộc như: chùa Ba Vàng, 
chùa Hang Son, đình chùa Lạc Thanh, đình 
Đền Công; các khu sinh thái Hồ Yên Trung, 
Lựng Xanh... Đây là những địa điểm có 
tiềm năng để phát triển đa dạng các sản 
phẩm du lịch.

TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN 

             Du Lich, Van Hóa
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TÀI SẢN: VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

Lễ hội văn hóa tâm linh là sản phẩm du lịch 
nổi bật của thành phố Uông Bí. Hàng năm, các 
lễ hội mang màu sắc của Phật giáo như Hội 
xuân Yên Tử, Hội chùa Ba Vàng hòa đồng với 
các lễ hội mang tín ngưỡng dân gian đầu xuân 
đậm nét văn hóa làng quê Việt Nam như Hội 
đình Lạc Thanh, Hội đền Hang Son, Hội đình 
Đền Công... tạo nên những giá trị văn hóa đậm 
đà bản sắc dân tộc. Các lễ hội này được tổ chức 
vào mùa xuân sau Tết Nguyên đán, thường kéo 
dài vài tháng để chào mừng năm mới và có ảnh 
hưởng lớn đến đời sống văn hóa, tâm linh của 
người Việt.

Lễ hội Yên Tử

Cứ mỗi độ xuân về, vào ngày 10 tháng 
Giêng hàng năm, Yên Tử tưng bừng tổ chức Lễ 
khai hội. Hội xuân Yên Tử là một trong những lễ 
hội lớn nhất ở miền Bắc Việt Nam kéo dài trong 
3 tháng, hàng năm đón hàng triệu lượt khách 
thập phương về đây hành hương lễ Phật, chiêm 
bái cõi tâm linh Tam Tổ Trúc Lâm và thưởng 
ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ của danh sơn 
Yên Tử. Điểm nổi bật của Lễ hội là các hoạt 
động văn hóa truyền thống (múa rồng lân, biểu 
diễn võ thuật, biểu diễn âm nhạc truyền thống) 
và các trò chơi dân gian (ném còn, đẩy gậy...).

Lễ hội chùa Ba Vàng

Chùa Ba Vàng còn có tên là Bảo Quang Tự, chùa được xây dựng vào năm Ất Dậu, triều vua Lê 
Dụ Tông tức năm 1676. Để phát huy giá trị của di tích danh thắng này, chùa Ba Vàng đã và đang 

được đầu tư với quy mô lớn. Chùa nằm ở độ cao 340m so với mặt nước biển, trên một vị thế hết 

sức đẹp của thành phố Uông Bí. Tại đây, du khách có thể nhìn bao quát toàn bộ trung tâm Thành 

phố, hướng ra xa là sông Bạch Đằng. 

Hội chùa Ba Vàng bắt đầu diễn ra từ ngày 09 tháng Giêng hàng năm. Lễ hội bao gồm phần lễ 

dâng hương, cầu nguyện quốc thái dân an và phần hội với màn múa rồng lân và các hoạt động 

văn hóa, văn nghệ dân gian. Chùa thường xuyên tổ chức các sinh hoạt văn hóa, các nghi lễ tôn 

giáo, tín ngưỡng, đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của đông đảo nhân dân. 

Năm 2014, Chùa Ba Vàng được tổ chức kỷ lục Việt Nam ghi nhận là “Ngôi chùa có Tòa chính 

điện trên núi lớn nhất Việt Nam”.
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CÁC SẢN PHẨM THẢO DƯỢC:

- Sản phẩm Cao Thiên Đông, Long Thiên Huyết của Cơ sở sản xuất Nam dược Y Võ

CÁC SẢN PHẨM 
ĐẶC TRƯNG VÙNG Vải chín sớm Phương Nam 

Rượu mơ Yên Tử Lễ hội Mai vàng Yên Tử

Thanh Long Uông Bí
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- Sản phẩm Tinh dầu Trầu tiên Yên Tử, Dầu xoa bóp Yên Tử của HTX Thảo dược Yên Tử.

- Sản phẩm Dầu tiên Yên Tử của Hội chữ thập đỏ Uông Bí

CÁC LOẠI NẤM  THỰC PHẨM, NẤM DƯỢC LIỆU TẬP TRUNG

- Xây dựng mô hình trồng nấm Linh Chi, nấm Lim Yên Tử, nấm ăn các loại.

CÁC DỰ ÁN 

KÊU GỌI ĐẦU TƯ
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1. Địa điểm: Tại phường Phương Đông, 
thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Việt 
Nam.

Mô tả địa điểm: Có tiềm năng, thế mạnh về 
địa hình, cảnh quan khu vực phù hợp với việc 
nghỉ dưỡng, phát triển du lịch sinh thái; Cách 
trung tâm thành phố Uông Bí khoảng 5Km; 
cách thành phố Hạ Long khoảng 60Km; Cách 
sân bay quốc tế Nội Bài, thành phố Hà Nội 
khoảng 80 Km; Cách sân bay Cát Bi, thành 
phố Hải Phòng khoảng 40 Km, Cách đường 
Quốc lộ 18 khoảng 2Km.
+ Phía Đông, Bắc giáp đồi, phường Phương 
Đông, thành phố Uông Bí; 
+ Phía Tây giáp đường vào khu di tích danh 
thắng Yên Tử; 

+ Phía Nam giáp hành lang bảo vệ tuyến 
điện 110KV.

2. Mục tiêu: Xây dựng khu du lịch sinh thái 
nghỉ dưỡng cao cấp với đa dạng hóa các sản 
phẩm du lịch trên cơ sở khai thác tối đa lợi 
thế về địa hình và cảnh quan của khu vực, 
phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, bảo 
vệ môi trường cảnh quan. Khu du lịch nằm 
trong chuỗi du lịch hà Nội, Côn Sơn Kiếp Bạc, 
Yên Tử, Yên Trung – Hạ Long.

3. Quy mô: 
Diện tích nghiên cứu khoảng: 472,8 ha. Trong 
đó: 
+ Khu du lịch sinh thái, resort Hồ Yên Trung: 
240 ha;
+ Diện tích mặt nước Hồ Yên Trung: 75 ha;

dự án KHU dU LỊCH 
SInH THáI, RESORT

HỒ YÊN TRUNG - TP. UôNG Bí

+ Đất đồi rừng làm vành đai bảo vệ sinh 
thái khoảng: 157,8 ha. 

4. Hiện trạng sử dụng đất: Đất đồi rừng, 
rừng sản xuất.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến:  Nhà đầu tư 
đề xuất.

6. Hình thức đầu tư: 
100% vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước 
hoặc Nhà đầu tư đề xuất.

7. Tiến độ dự án: 2015 - 2020 

8. Thực trạng dự án: Đã được phê duyệt 
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, chưa triển 
khai lập dự án đầu tư.

9. Căn cứ lập dự án:
- Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 
31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển 
kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030;
- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 
28/07/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 
Ninh về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng 
tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050 và ngoài 2050;
- Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 
22/01/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 
Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/2000 
khu du lịch sinh thái, resort Hồ Yên Trung tại 
phường Phương Đông, thành phố Uông Bí;
- Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 
07/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê 
duyệt Quy hoạch điều chỉnh chung xây dựng 

thành phố Uông Bí giai đoạn 2009-2020;
- Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc 
phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh 
tế xã hội thành phố Uông Bí đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030.
- Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

10. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án 
đem lại: Sau khi dự án hoàn thành đưa vào 
sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu phục vụ khách 
tham quan, du lịch trong và ngoài nước, đa 
dạng hóa sản phẩm du lịch của địa phương 
nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung, khai 
thác lợi thế, tiềm năng du lịch khu vực hồ Yên 
Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. 
Tạo thêm nhiều công ăn việc làm, nâng cao 
đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa 
phương, tạo sự tăng trưởng cho nền kinh tế 
du lịch dịch vụ tỉnh Quảng Ninh.  

11. Các chính sách ưu đãi: 
- Được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định.
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dự án pHáT TRIển Hệ THống
Xử Lý nướC THảI
TẠI TP. UôNG Bí

1. Vị trí, địa điểm: khu vực 9 phường thuộc 
thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

2. Tính chất, quy mô: 
2.1. Tính chất, mục tiêu:
- Tính chất: Là hệ thống thu gom, xử lý nước 
thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Uông Bí.
- Mục tiêu: Xây dựng hệ thống cống thu gom 
nước thải sinh hoạt và các trạm xử lý đảm 
bảo tiêu chuẩn vệ sinh trước khi thải ra môi 
trường.
2.2. Quy mô: 
- Đầu tư xây dựng hệ thống thu gom nước 

thải sinh hoạt gồm: 48.700 m cống BTCT 
¢300, 14.870 m cống BTCT ¢400, 8.120 m 
cống BTCT ¢500; 4.690 m cống BTCT ¢600, 
580 m cống cóáp ¢300;
- Đầu tư xây dựng 07 trạm bơm thoát nước 
thải;
- Đầu tư xây dựng 05 Trạm xử lý nước thải vởi 
tổng công suất: 35.500 m3/ ngày đêm.

3. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Do nhà đầu 
tư đề xuất

4. Hình thức đầu tư: Hợp tác đầu tư công 
tư (PPP) hoặc nguồn vốn ODA.

Hỗ trợ đầu tư của tỉnH

1 Về giải phóng mặt bằng: Tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm chỉ đạo, tổ 
chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

2 Về hạ tầng kỹ thuật: Hỗ trợ cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc 
phục vụ dự án.

3 Về lao động: Hỗ trợ tuyển dụng lao động phù hợp cho dự án.

4 Về thủ tục hành chính: giải quyết các thủ tục theo cơ chế một cửa, một 
đầu mối, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.
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1. Vị trí, địa điểm:Tuyến đường nằm về 
phía Nam thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 
(hướng tuyến đi song song và cách Quốc lộ 
18A về phía Nam khoảng 1,0÷2,0km).

2. Tính chất, quy mô, đặc điểm: 

2.1. Tính chất, mục tiêu:

- Tính chất: Tuyến đường tránh đô thị trung 
tâm thành phố Uông Bí.

- Mục tiêu: Đầu tư xây dựng tuyến đường 
tránh nhằm giảm tải lượng xe lưu thông qua 
trung tâm đô thị thành phố; góp phần phát 
triển đô thị về phía nam thành phố (phát triển 

đô thị dọc hai bên trục đường);

2.2. Quy mô:

Đường phố chính đô thị chủ yếu với chiều 
dài tuyến: 15,55km; quy mô 4 làn xe với mặt cắt 
ngang 77 m; tốc độ thiết kế 80km/giờ.

3. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Do nhà đầu 
tư đề xuất

4. Hình thức đầu tư: Hợp tác đầu tư công 
tư (PPP) hoặc nguồn vốn ODA.

Chi phí đền bù GPMB được duyệt: 108,734 
tỷ đồng (chủ yếu đất nông nghiệp và đất thủy 
sản)

TUyến đường TRánH pHía nam 
THàNH PHố UôNG Bí

KHU dỊCH vụ HaI bên TUyến đường Lên CHùa ba vàng 
THàNH PHố UôNG Bí

1. Vị trí, địa điểm:khu 5, phường Quang 
Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. 
Cách Quốc lộ 18A về phía Bắc khoảng 3,0km.

2. Tính chất, quy mô, đặc điểm: 

2.1. Tính chất, mục tiêu:

- Tính chất: Là khu dịch vụ, nghỉ dưỡng phục 
vụ nhu cầu của du khách tham quan và người 
dân khu vực.

- Mục tiêu: xây dựng hệ thống công trình 
dịch vụ hai bên tuyến đường lên chùa Ba Vàng 
(ngôi chùa có chính điện trên núi lớn nhất Việt 
Nam: 3.500 m2, với lượng khách tham quan, 
chiêm bái hàng năm trung bình khoảng 1,0 
triệu du khách).

2.2. Quy mô:

- Xây dựng hệ thống công trình dịch vụ hai 

bên tuyến đường lên chùa Ba Vàng gắn kết 
với thiên nhiên nhằm phát triển khu vực xung 
quanh chùa Ba Vàng trở thành điểm thu hút 
khách các phật tử, khách du lịch của cả nước 
tới thăm quan, chiêm bái trên phạm vi diện tích 
khoảng 30 ha.

- Hiện trạng khu vực là đất ở xen cư (1,5ha), 
đất trông cây lâu năm (18ha), đất rừng sản xuất 
(10,5ha).

- Khái toán giá trị đền bù, GPMB thực hiện 
dự án: Khoảng 100 tỷ đồng.

3. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Do nhà đầu 
tư đề xuất

4. Hình thức đầu tư: Hợp tác đầu tư công 
tư (PPP). Dự kiến tổng vốn đầu tư: Nhà đầu tư 
đề xuất.
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1. Vị trí, địa điểm:khu 5, phường Quang 
Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. 
Cách Quốc lộ 18A về phía Bắc khoảng 4,0km 
(Giáp khu du lịch tâm linh chùa Ba Vàng).

2. Tính chất, quy mô, đặc điểm: 

2.1. Tính chất, mục tiêu:

- Tính chất:Là khu du lịch sinh thái tổng hợp 
cao cấp.

- Mục tiêu: Hình thành khu du lịch sinh thái 
cao cấp với các loại hình nghỉ dưỡng, giải trí: 
Hội nghị, hội thảo quốc tế; Biểu diễn nghệ 
thuật;Khu mua sắm cao cấp; Giao lưu văn hoá, 
triển lãm quốc tế; Nhà ở sinh thái;Khu vui chơi 
giải trí - văn hóa thể thao; Vườn sinh vật cảnh; 
Khu tâm linh; Hệ thống nhà hàng, nhà nghỉ biệt 
thự và khách sạn 5 sao; hệ thống cây xanh, mặt 
nước cảnh quan.

2.2. Quy mô: Diện tích quy hoạch khoảng 500 ha.

2.3. Đặc điểm, hiện trạng: 

- Suối tự nhiên chảy theo hướng Bắc - Nam; 
trên dọc tuyến suối có 03 thác nước, xung 

quanh suối là rừng tự nhiên và rừng sản xuất. 
Cảnh quan khu vực phù hợp với phát triển du 
lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

- Hiện trạng khu vực là đất ở xen cư (2,5ha), 
đất trông cây lâu năm (112ha), đất rừng sản 
xuất (385,5ha).

- Khái toán giá trị đền bù, GPMB thực hiện 
dự án: Khoảng 406 tỷ đồng.

3. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Do nhà đầu 
tư đề xuất

4. Hình thức đầu tư: Hợp tác đầu tư công 
tư (PPP). Dự kiến tổng vốn đầu tư: Nhà đầu tư

KHU dU LỊCH SInH THáI Lựng XanH
1. Địa điểm: Tại phường Phương Đông, thành 
phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Mô tả địa điểm: Vị trí dự kiến 
đầu tư dự án gần khu di tích danh thắng 
Yên Tử (là khu du lịch tâm linh nổi tiếng 
tỉnh Quảng Ninh nói riêng, Việt Nam nói 
chung); nằm cách thành phố Hạ Long 
khoảng 45Km; cách sân bay Cát Bi, thành 
phố Hải Phòng khoảng 30Km; cách sân 
bay quốc tế Nội Bài, thành phố Hà Nội 
khoảng 90Km.

+ Phía Đông: Giáp đất canh tác thôn 
Cửa Ngăn;

+ Phái Tây:  Giáp ranh giới xã Hồng 
Thái Đông, huyện Đông Triều;

+ Phía Nam: Giáp quốc lộ 18A;

+ Phía Bắc: Giáp hành lang đường 
điện 220KV, khu du lịch sinh thái resort Hồ 
Yên Trung và khu vực Chùa Suối Tắm, phường 
Phương Đông, thành phố Uông Bí.

2. Mục tiêu: Đầu tư xây dựng tuyến đường 
vào khu danh thắng và khu dịch vụ hai bên 
tuyến đường đáp ứng nhu cầu nguyện 

DỰ ÁN TUYẾN ĐƯỜNG VÀO 
KHU DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ 
HỆ THỐNG KHU DỊCH VỤ 
HAI BÊN TUYẾN ĐƯỜNG 

VÀO KHU DI TÍCH 
DANH THẮNG YÊN TỬ
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vọng tham quan du lịch tâm linh của phật tử 
và du khách thập phương.

3. Quy mô:  
 * Đoạn từ QL 18 đến chùa Suối Tắm: Tuyến 
đường đoạn 1: L=3Km; mặt cắt tuyến đường 
3m+7.5m+3m+7.5m+3m=24m. Điểm đầu 
tuyến tại ngã ba giao giữa quốc lộ 18A và 
tuyến đường hiện trạng đi vào khu di tích 
lịch sử danh thắng Yên Tử, điểm cuối tuyến 
tại khu vực chùa Suối Tắm.

 * Khu dịch vụ 2 bên  tuyến đường: Tổng diện 
tích 166.7ha

4. Hiện trạng dự án: Đất dân cư, đất đồi 
rừng, đất rừng sản xuất

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến:  
Nhà đầu tư đề xuất.

6. Hình thức đầu tư:  100% vốn đầu tư 
ngoài ngân sách nhà nước hoặc Nhà đầu tư 
đề xuất.

7. Tiến độ dự án: 2015 - 2020 

8. Thực trạng dự án: Đã được phê duyệt 
Quy hoạch, chưa triển khai lập dự án đầu tư.

9. Căn cứ lập dự án: 
 - Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 
31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát 
triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

 - Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 
28/07/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 
Ninh về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng 
tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050 và ngoài 2050;

 - Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 
25/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 
Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế xã hội thành phố Uông Bí đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

 - Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 5/8/2010 
của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phân 
khu chức năng tỷ lệ 1/2000.

 - Các văn bản pháp luật quy định hiện hành

10. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án đem 
lại: Khi dự án hoàn thành sẽ tạo nên tuyến đường 
và khu dịch vụ hai bên tuyến đường vào khu di 
tích lịch sử danh thắng Yên Tử đáp ứng nhu cầu 
nguyện vọng tham quan du lịch tâm linh của phật 
tử và du khách thập phương; phát triển kinh tế xã 
hội thành phố Uông Bí.

11. Các chính sách ưu đãi: 
- Được hưởng chính sách ưu đãi theo  
quy định. 

Hỗ trợ đầu tư của tỉnH

1 Về giải phóng mặt bằng: Tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm chỉ đạo, tổ 
chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

2 Về hạ tầng kỹ thuật: Hỗ trợ cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc 
phục vụ dự án.

3 Về lao động: Hỗ trợ tuyển dụng lao động phù hợp cho dự án.

4 Về thủ tục hành chính: giải quyết các thủ tục theo cơ chế một cửa, một 
đầu mối, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.
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KHU DỊCH VỤ, THƯơNG MạI VÀ 
KHU DâN CƯ HAI BÊN TUYẾN 

ĐƯỜNG HÀNH HƯớNG Từ 
KHU DI TÍCH YÊN TỬ 

(UôNG BÍ) ĐếN NGỌA 
VâN (ĐôNG TRIềU)

1. Vị trí, địa điểm: xã Thượng Yên Công, thành 
phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Cách Quốc lộ 18A 
về phía Bắc khoảng 8,0km (cách khu di tích Yên 
Tử khoảng 4,0km).

2. Tính chất, quy mô, đặc điểm: 

2.1. Tính chất, mục tiêu:

- Tính chất:

+ Là một quần thể các công trình thương mại, 
dịch vụ và khu dân cư tại khu vực cửa ngõ phía 
Tây của Khu di tích và rừng Quốc gia Yên Tử;

+ Là một trung tâm dịch vụ du lịch, một điểm 
nhấn quan trọng trên tuyến hành hương Yên Tử 
và trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hạ Long, 
góp phần phát triển du lịch tại Khu di tích và rừng 
Quốc gia Yên Tử.

2.2. Quy mô diện tích: 188 ha.

Khu vực quy hoạch nằm dọc hai bên tuyến đường hành hương từ Khu di tích Yên Tử (Uông Bí) 
đến Ngọa Vân (Đông Triều) với chiều dài khoảng 2,7km từ phạm vi ranh giới quy hoạch Khu trung 
tâm dịch vụ và trung tâm xã Thượng Yên Công về phía Tây đến hết địa phận thành phố Uông Bí 
(giáp thị xã Đông Triều).

2.3. Đặc điểm, hiện trạng:

- Có một số điểm dân cư hiện trạng dọc hai bên tuyến đường (khoảng 10 ha), còn lại chủ yếu 
đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm và đất rừng sản xuất.

- Hiện trạng khu vực là đất ở xen cư (10,0ha), đất trông cây lâu năm (27,5ha), đất rừng sản xuất 
(10,5ha), đất nông nghiệp (135 ha) , đất giao thông hạ tầng kỹ thuật (5,0 ha).

- Khái toán giá trị đền bù, GPMB thực hiện dự án: Khoảng 320 tỷ đồng.

3. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Do nhà đầu tư đề xuất

4. Hình thức đầu tư: Hợp tác đầu tư công tư (PPP). Dự kiến tổng vốn đầu tư: Nhà đầu tư đề xuất.

- Mục tiêu: 

+ Hình thành khu dịch vụ, thương mại, khu 
dân cư xen kẽ tại phía Tây Khu trung tâm dịch 
vụ và trung tâm xã Thượng Yên Công;

+ Kết nối với các khu dịch vụ khác trong khu 
di tích như dịch vụ Dốc Đỏ, khu trung tâm lễ hội, 
Khu trung tâm dịch vụ và trung tâm xã Thượng 
Yên Công, hình thành trung tâm dịch vụ du lịch 
liên kết vùng di tích Đông Triều - Yên Tử... tạo 
thành một tổng thể liên hoàn, thống nhất;
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2.3. Đặc điểm, hiện trạng: 

- Khu vực quy hoạch nằm giáp tuyến đường từ trung tâm thành phố đi xã Thượng Yên 
(điểm đầu tuyến đường từ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đi Miếu Bòng, xã 
Thượng Yên Công đang được đầu tư nâng cấp mở rộng với mặt cắt ngang: 5,0m-9,5m-
5,0m).

- Hiện trạng khu vực chủ yếu là đất rừng sản xuất trồng thông nhựa (26,3ha), đất trồng 
cây lâu năm (5,0ha), đất ở (09 hộ dân khoảng 2.000 m2), đất giao thông hạ tầng kỹ 
thuật và đất khác (1,0ha).

- Khái toán giá trị đền bù, GPMB thực hiện dự án: Khoảng 60 tỷ đồng.

3. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Do nhà đầu tư đề xuất

4. Hình thức đầu tư: Hợp tác đầu tư công tư (PPP). Dự kiến tổng vốn đầu tư: Nhà đầu 
tư đề xuất.

1. Vị trí, địa điểm: Khu 10, phường Thanh Sơn và Khu Tân Lập, phường Phương Đông, 
thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Cách trung tâm thành phố 3,5km về phía Bắc.

2. Tính chất, quy mô, đặc điểm: 

2.1. Tính chất, mục tiêu:

- Tính chất: Là khu nghĩa trang nhân phục vụ các dịch vụ tang lễ và nhu cầu an táng 
cho nhân dân thành phố Uông Bí. 

- Mục tiêu: Xây dựng một khu nghĩa trang nhân dân có quy mô tập trung kết hợp với 
cây xanh công viên có không gian đẹp với nhiều loại hình an táng (Hoả táng, hung 
táng và cát táng).

2.2. Quy mô diện tích: 32,5 ha. 

TRUNG Tâm HỏA TáNG VÀ CôNG VIÊN NGHĩA TRANG 

THÀNH pHố UôNG BÍ.
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1. Vị trí, địa điểm: Khu 3, 4, phường Quang 
Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Nằm tại 
trung tâm thành phố bao gồm các hạng mục hiện 
có: Nhà hát khu vực miền Tây Quảng Ninh, Quảng 
trường 25-2, Sân vận động thành phố, sân tennit, 
sân tập cầu lông, bóng bàn; Nhà thi đấu thể thao 
(xây dựng mới).

2. Tính chất, quy mô, đặc điểm: 

2.1. Tính chất, mục tiêu:

- Tính chất: Là khu Trung tâm văn hóa, thể thao 
của thành phố Uông Bí.

- Mục tiêu: Đầu tư xây dựng khu văn hóa, thể 
dục thể thao của thành phố đồng bộ, hiện đại đáp 
ứng nhu cầu giải trí, thể dục thể thao cho nhân dân 
thành phố Uông Bí.

2.2. Quy mô diện tích: 5,5 ha.

2.3. Đặc điểm, hiện trạng: 

- Hiện trạng khu vực:

+ Nhà hát khu vực miền Tây tỉnh Quảng Ninh 
được đầu tư xây dựng với tổng mức 50 tỷ đồng, 
quy mô 2.968 chỗ ngồi, đưa vào sử dụng từ tháng 
12/2011;

+ Sân vận động thành phố và sân tennit, sân 
tập cầu lông, bóng bàn trên khuôn viên diện tích: 
2,41ha;

+ Quảng trường 25-2: 0,48ha;

+ Nhà thi đấu thể thao 1.500 ÷ 2.000chỗ (dự kiến 
xây mới) trên khuôn viên diện tích: 0,88ha.

- Chi phí đền bù, GPMB xây dựng Nhà thi đấu thể 
thao: 10,1 tỷ đồng.

3. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Do nhà đầu tư 
đề xuất

4. Hình thức đầu tư: Hợp tác đầu tư công tư 
(O&M). Dự kiến tổng vốn đầu tư: Nhà đầu tư đề xuất.

1. Vị trí, địa điểm: Khu 4, phường Quang 
Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. 
Nằm tại trung tâm thành phố giáp khu Hồ công 
viên, Nhá hát khu vực miền Tây Quảng Ninh, 
sân vận động thành phố.

2. Tính chất, quy mô, đặc điểm: 

2.1. Tính chất, mục tiêu:

- Tính chất: Là khu vui chơi, giải trí cho thiếu 
nhi của thành phố Uông Bí.

- Mục tiêu: Tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh 
góp phần giúp cho trẻ em phát triển toàn diện 
cả thể chất lẫn tinh thần.

2.2. Quy mô diện tích: 1,7ha.

2.3. Đặc điểm, hiện trạng: 

- Khu vui chơi hiện trạng (0,9ha) gồm các 
thiết bị vui chơi cũ (đu quay, cầu trượt, xích đu, 
xe lửa, nhà bóng....);

- Phần diện tích mở rộng (đất thư viện hiện 
tại và 07 hộ dân): 0,8ha.

- Khái toán giá trị đền bù, GPMB thực hiện 
dự án: Khoảng 12,5 tỷ đồng.

3. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Do nhà đầu 
tư đề xuất

4. Hình thức đầu tư: Hợp tác đầu tư công tư 
(PPP). Dự kiến tổng vốn đầu tư: Nhà đầu tư đề xuất.

Khu vui chơi thiếu nhi 
THÀNH pHố UôNG BÍ

TrUNG TâM VăN HóA, 
THể DỤC THể THAO 
THÀNH pHố 

UôNG BÍ
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dự án TRường đẠI HỌC 
HẠ LOng (GIAI ĐOẠN II)

1. Địa điểm: Tại phường 
Nam Khê, thành phố Uông Bí, 
tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
Mô tả địa điểm: Cách trung 
tâm thành phố Uông Bí 
khoảng 5Km; cách thành 
phố Hạ Long khoảng 60Km; 
Cách sân bay quốc tế Nội Bài, 
thành phố Hà Nội khoảng 
80 Km; Cách sân bay Cát Bi, 
thành phố Hải Phòng khoảng 
40 Km. 

2. Mục tiêu: Xây dựng 
trường đại học Hạ Long 
ngoài công lập nhằm đào 
tạo, bồi dưỡng lực lượng lao 
động kỹ thuật cao, trình độ 
đại học với các ngành nghề 
đào tạo: Sư phạm, thủy sản, 
du lịch, dịch vụ, luật, ngoại 
ngữ, công nghệ thông tin, 
kế toán, kiểm toán, quản trị, 
công nghệ sinh hoạt, công 
nghệ môi trường, điều khiển 

tự động.

3. Quy mô: Quy mô tuyển 
sinh: 4.000-10.000 sinh viên. 
Hệ đào tạo gồm: Đại học, cao 
đẳng và trung cấp chuyên 
nghiệp; Diện tích sử dụng 
đất: 49,2ha.

4. Hiện trạng sử dụng 
đất: Đất nông nghiệp.

5. Tổng vốn đầu tư dự 
kiến:  Khoảng 539 - 1.310 tỷ 
đồng; (tương đương 26 - 62 
triệu USD)

6. Hình thức đầu tư: 
100% vốn đầu tư ngoài ngân 
sách nhà nước hoặc Nhà đầu 
tư đề xuất.

7. Tiến độ dự án: 
2015-2020

8. Thực trạng dự án: Kêu 
gọi đầu tư mới, chưa triển 

khai lập quy hoạch và dự án 
đầu tư

9. Căn cứ lập dự án: 
- Quyết định số 2622/QĐ-TTg 
ngày 31/12/2013 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt Quy hoạch tổng thể 
phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 
Quảng Ninh đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030;
- Quyết định số 1588/QĐ-
UBND ngày 28/07/2014 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 
Ninh về phê duyệt quy hoạch 
xây dựng vùng tỉnh Quảng 
Ninh đến năm 2030, tầm nhin 
đến năm 2050 và ngoài 2050;
- Quyết định số 1399/QĐ-
UBND ngày 25/5/2015 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh 
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về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát 
triển kinh tế xã hội thành phố Uông Bí đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
- Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

10. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án 
đem lại: Dự án hoàn thành sẽ góp phần 
quan trọng trong công tác đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao, có tác phong công 
nghiệp, có ý thức kỷ luật cho các ngành kinh 
tế mũi nhọn của tỉnh. 

11. Các chính sách ưu đãi: 
- Được hưởng chính sách ưu đãi theo quy 
định theo lĩnh vực ngành nghề ưu đãi đầu tư.
- Được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư khác 
theo quy định (nếu có).

Hỗ trợ đầu tư của tỉnH

1 Về giải phóng mặt bằng: 
Tỉnh Quảng Ninh có 

trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức 
thu hồi đất, bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư theo quy 
định.

2 Về hạ tầng kỹ thuật: 
Hỗ trợ cung cấp điện, 
nước, thông tin liên lạc 

phục vụ dự án.

3 Về lao động: Hỗ trợ tuyển 
dụng lao động phù hợp 

cho dự án.

4 Về thủ tục hành chính: 
giải quyết các thủ tục 
theo cơ chế một cửa, 

một đầu mối, hỗ trợ tối đa 
cho nhà đầu tư trong quá 
trình thực hiện dự án.
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