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(Ban hành kèm theo Quyết định số 2660/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của Chủ tịch Ủỷ ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên dự án

Địa điểm xây dựng

Vốn đầu tư
(dự kiến)
(Tỷ đồng)

Mục tiêu dự án

Quy mô dự án (công suất, năng lực,
thông số kỹ thuật cơ bản)

Hình thức đầu tư

Cơ quan cung cấp thông tin dự án và tiếp nhận đề
nghị của các nhà đầu tư

Lĩnh vực thương mại - Dịch vụ (07 DA)
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2

3
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Trung tâm thương mại
phường 9

Chợ Mỹ Đức Tây

Chợ Dưỡng Điềm

Phường 9, TP Mỹ
Tho

xã Mỹ Đức Tây,
huyện Cái Bè

xã Dưỡng Điềm,
huyện Châu Thành

ấp Tây Hoà, xã
Khu dân cư - Chợ Song
Song Thuận, huyện
Thuận
Châu Thành

25

Hoạt động đa chức năng về kinh doanh
hàng hoá tổng hợp và các loại hình dịch vụ Diện tích: 8.000 m2
trong nước

Sở Công Thương
100% vốn của nhà Địa chỉ: Số 17, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P4, TP Mỹ Tho
đầu tư trong nước Đại diện: Ông Ngô Văn Tuấn
hoặc nước ngoài. Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 073 3882891

30

Di dời, mở rộng và hoàn chỉnh cơ sở hạ
tầng khu vực chợ cũ, góp phần giao lưu Diện tích: 03 ha
buôn bán, mở rộng thị trường của khu vực

Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 17, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P4, TP Mỹ Tho
100% vốn của nhà
Đại diện: Ông Ngô Văn Tuấn
đầu tư trong nước
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 073 3882891

25

Di dời, mở rộng và hoàn chỉnh cơ sở hạ
tầng khu vực chợ cũ, góp phần giao lưu Diện tích là 1,5 ha
buôn bán, mở rộng thị trường của khu vực

UBND huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Địa chỉ: ấp Cá, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành
100% vốn của nhà
Người liên hệ: ông Nguyễn Văn Cười
đầu tư trong nước
Chức vụ: Chủ tịch
ĐT: 0733 831923

35

Xây dựng mới và hoàn chỉnh hệ thống cơ
sở hạ tầng khu vực chợ, đáp ứng các nhu
cầu mua bán, trao đổi hàng hóa và nhu cầu
tiêu dùng của khu vực dân cư các xã ven
Diện tích: 8 ha
sông Tiền và công nhân cụm công nghiệp;
đồng thời hình thành khu dân cư đô thị
nhằm phục vụ cho nhân dân và công nhân
tại khu vực

Sở Công Thương
100% vốn của nhà Địa chỉ: Số 17, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P4, TP Mỹ Tho
đầu tư trong nước Đại diện: Ông Ngô Văn Tuấn
hoặc nước ngoài. Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 073 3882891
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Tên dự án

Địa điểm xây dựng

Trung tâm thương mại khu phố Mỹ Lợi,
dịch vụ, tài chính, ngân phường Nhị Mỹ, thị
hàng.
xã Cai Lậy

Trung tâm thể dục thể
thao

Đường huyện 84F và
bến phà Bến Lở

Tổng cộng

Xã Long Khánh, thị
xã Cai lậy

xã Tân Thới và xã
Tân Thạnh, huyện
Tân Phú Đông

Vốn đầu tư
(dự kiến)
(Tỷ đồng)

100

200

14

Mục tiêu dự án

Quy mô dự án (công suất, năng lực,
thông số kỹ thuật cơ bản)

Hình thức đầu tư

UBND thị xã Cai Lậy.
Địa chỉ: Đường 30/4, phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh
100% vốn của nhà
Tiền Giang.
đầu tư trong nước
Người liên hệ: Ông Hà Thanh Hữu,
hoặc nước ngoài.
Chức vụ: Chủ tịch.
ĐT: 073 3917 515 - 0733 917 510

Thu hút đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ
thuật, hình thành trung tâm thương mại,
dịch vụ, tài chính

Diện tích: 5,5 ha
Xây dựng các dãy phố thị, trung tâm
thương mại, siêu thị và hoàn chỉnh hạ
tầng kỹ thuật.

Xây dựng trung tâm thể dục thể thao cấp
khu vực

Tổng diện tích 12,7 ha. Gồm các hạng
mục: sân vận động, nhà thi đấu, hồ bơi, 100% vốn của nhà
sân cỏ nhân tạo, các sân tập tennis,
đầu tư trong nước
bóng chuyền, cầu lông, các câu lạc bộ
hoặc nước ngoài.
thể thao….

Nâng cấpvà mở rộng đường huyện 84F,
nâng cấp bến đò Bến Lở thành bến phà
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Diện tích: 4.000 m

Cơ quan cung cấp thông tin dự án và tiếp nhận đề
nghị của các nhà đầu tư

UBND thị xã Cai Lậy.
Địa chỉ: Đường 30/4, phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh
Tiền Giang.
Người liên hệ: Ông Hà Thanh Hữu,
Chức vụ: Chủ tịch.
ĐT: 073 3917 515, - 0733 917 510

UBND huyện Tân Phú Đông
Địa chỉ: ấp Tân Phú, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú
100% vốn của nhà Đông
đầu tư trong nước. Đại diện: Ông Lê Ngọc Nam
Chức vụ: Phó Chủ tịch
ĐT: 0733 529 017
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