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#1 TIỀM NĂNG VỀ VỊ TRÍ

Long Thành là cầu nối giao thông
giữa trung tâm kinh tế trong vùng
kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ
Tại đây có:
cao tốc Long Thành - Dầu Giây.
QL50.
Các trục tỉnh lộ DT 769, 25B, 25C.
Và tương lai có thêm
Cao tốc Bến Lức - Long Thành.
Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Vành Đai 4.

VỊ TRÍ
Nằm ở trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Phía đông giáp huyện Cẩm Mỹ
Phía đông bắc giáphuyện Trảng Bom và Thống Nhất
Phía tây giáp TP Hồ Chí Minh và huyện Nhơn Trạch
Phía nam và đông nam giáp Thị xã Phú Mỹ
Phía bắc giáp thành phố Biên Hòa.

Việc di chuyển đến các thành phố lân cận đã trở
nên dễ dàng hơn trước rất nhiều.
Đi Thành Phố HCM: thông qua QL 51 – cao tốc Long
Thành – Dầu Giây mất trung bình 20 - 30 phút.
Đi về Biên Hòa: qua QL51 mất 20 - 30 phút di chuyển.
Đi Vũng Tàu: thông qua QL 51 mất gần 1 tiếng.

YẾU TỐ VỊ TRÍ THỪA
HƯỞNG TỪ SỨC BẬT TỪ
HẠ TẦNG
Long Thành đang là nơi sở hữu nhiều
tiềm năng về hạ tầng trọng điểm, cụ
thể:

Hệ thống cao tốc – vành đai
Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (dự kiến thi công 2021 - 2025).
Cao tốc Long Thành – Dầu Giây (đã đưa vào sử dụng), cửa ngõ tương lai để kết nối với hàng loạt
cao tốc khác.
Cao tốc Bến Lức – Long Thành (dự kiến 2021 thông toàn tuyến).
Vành Đai 4 (chưa triển khai).

Hệ thống đường xá
Nâng cấp QL51 (đang lên phương án).
Đường tỉnh 769 (kiến nghị mở rộng),
Đường tỉnh 319 (đang gấp rút hoàn thành).
Mở mới tuyến đường tỉnh 25C từ Cụm cảng hàng không Quốc tế Long Thành đi Nhơn Trạch
Trong đó, đề án mở rộng đường tỉnh 769 (đoạn cách QL51 5km) đi Lộc An là một trong những
dự án trọng điểm của tỉnh.

Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây
Tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây có vốn
đầu tư gần 10.000 tỷ đồng với tổng chiều dài hơn 55km,
thông xe từ năm 2015.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành nối tỉnh Long An và Đồng Nai
cũng đang hoàn thiện và sắp bàn giao trong thời gian tới.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được thiết kế với
quy mô:
- Đường cao tốc loại A; Tốc độ thiết kế 100 –
200 km/h; 6 làn xe; Tổng chiều dài 77.6 km
Dự kiến, công trình này sẽ khởi công đầu năm
2021 nhằm giảm tải cho Quốc lộ 51, phục vụ phát
triển kinh tế - xã hội địa phương trong vùng.

Dự án đường 319 kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành Dầu Giây đang gấp rút thi công để sớm hoàn thành đưa
vào khai thác.

Huyện Long Thành đã đưa dự án mở rộng tỉnh lộ 769 nằm
trong danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh.
Mục đích của việc mở rộng đoạn đường này là nhằm đảm
bảo giao thông cho khu dân cư ở khu vực tái định cư Lộc
An - Bình Sơn đang triển khai xây dựng.

Trong tương lai, hành khách có thể đến sân bay
Long Thành theo 3 tuyến đường bộ và 2 tuyến
đường sắt.
Tuyến số 1 (dài 3,8 km) kết nối trục chính của
sân bay (đầu phía Tây) với quốc lộ 51 có quy
mô 10 làn xe chạy chính và 6 làn đô thị song
hành, bề rộng 85-120 m. Giai đoạn một, tuyến
này sẽ có quy mô 6 làn xe.
Tuyến số 2 (dài 3,5 km) kết nối tuyến số 1 với
cao tốc TP HCM - Long Thành -Dầu Giây, quy
mô gồm 4 làn xe theo 2 nhánh chạy độc lập,
song hành với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Tuyến số 3 (dài 8,5 km) kết nối trục chính cảng
(đầu phía Đông) với đường cao tốc Dầu Giây Phan Thiết, quy mô gồm 8 làn xe chạy chính và
6 làn đô thị song hành, bề rộng 85-115 m.

Đường 25B mở rộng có chiều dài toàn tuyến
hơn 9km với nền đường rộng 9m, gồm 2 làn xe
chạy song song phía bên trái và cách phần
đường 25B hiện hữu khoảng 15m.
Điểm đầu tuyến nối với quốc lộ 51 tại xã Long
An (huyện Long Thành), điểm cuối là trung tâm
hành chính huyện Nhơn Trạch.

Đường 25C có chiều dài 14,5km, điểm đầu nối
với quốc lộ 51 và điểm cuối giao với đường
vành đai 3.
Đây là tuyến đường chiến lược của huyện
Nhơn Trạch bởi đã được UBND tỉnh Đồng Nai
quy hoạch nối dài đến Cảng hàng không quốc
tế Long Thành.

#2 TIỀM NĂNG TỪ TRỌNG ĐIỂM KINH TẾ VÙNG

QUY HOẠCH
Theo đồ án quy hoạch xây dựng, vùng huyện Long
Thành sẽ được phân thành 5 phân vùng phát triển
xác định bởi địa giới hành chính, các tuyến giao
thông chính và địa hình tự nhiên.

Vùng đô thị - công nghiệp
phía Bắc Cảng hàng không
quốc tế Long Thành

Vùng đô thị hỗn hợp sinh thái nông nghiệp phía
Nam sân bay Long Thành

Bao gồm các xã An Phước, Long Đức, Lộc An

Bao gồm các xã Phước Bình, Tân Hiệp và một
phần xã bàu Cạn

Vùng lâm nghiệp du lịch sinh thái
phía Đông Bắc

Vùng khu vực chức
năng đặc thù sân
bay Long Thành

Bao gồm xã Bình An, Cẩm Đường và
phần còn lại xã Bình Sơn

Nằm tại xã Bình Sơn

Vùng sinh thái
nông nghiệp CNC đô thị xanh - thông
minh phía Tây
Bao gồm xã Long Phước và Long An

Với vị trí chiến lược và hệ thống hạ tầng tốt, các kết nối quan trọng đều đi qua
huyện Long Thành. Từ đó, đang tạo nên:

4 HÀNH LANG KINH TẾ QUAN TRỌNG CHO KHU VỰC
Biên Hòa – Long Thành

Long Thành – Cẩm Mỹ

Quốc lộ 51

Hương lộ 10

Nhơn Trạch – Long
Thành – Thống Nhất

Trục kinh tế vận tải biển giữa các cảng

cao tốc Long Thành -Dầu Giây

Đồng Nai – cảng Bình Dương – cảng Gò Dầu Long Thành – cảng Cái Mép – Thị
Vải – cảng Phước An Nhơn Trạch – cảng Cát Lái (thông qua hệ thống sông
Đồng Nai).

CÔNG NGHIỆP
Các KCN, cụm công nghiệp đang hoạt động
Khu công nghiệp Long Đức (580ha)
Khu công nghiệp An Phước (201ha)
Khu công nghiệp Long Thành (488ha)
Khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn và cụm công nghiệp Bình Sơn.(498ha)
Khu công nghiệp Tam Phước.
Cụm công nghiệp dốc 47.
Cụm công nghiệp Long Phước.
Các khu công nghiệp phần lớn đều là các khu công nghiệp quy mô, trọng điểm. Với hơn 225 doanh
nghiệp đang vận hành, trong đó có 191 doanh nghiệp có vốn nước ngoài.
Ngoài thế mạnh về công nghiệp, Long Thành còn có 7.668 doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt
động, giải quyết 37.000 nhu cầu công việc cho toàn huyện.

CÔNG NGHIỆP
Các khu công nghiệp lớn, công nghiệp công nghệ
cao đang triển khai, như:
Khu công nghiệp Tam An, Long Phước, Phước Bình, rộng 300ha.
Khu công nghiệp công nghệ cao Amata Long Thành: 410ha.
Một số khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các xã Phước Bình, Tân Hiệp,
Bình An (đang đề xuất).
Sức bật từ công nghiệp cũng mang lại sự phát triển cho các nghành kinh tế phụ trợ khác.
Như: Bất Động Sản, Tài Chính – Ngân Hàng, Văn Phòng Cho Thuê,…

Nền kinh tế huyện Long Thành giữ vững phong độ
trong top đầu của tỉnh Đồng Nai.
Tăng trưởng kinh tế 3 năm (2017 – 2018 – 2019) của Long Thành đều đạt gần 16%/năm.
Long Thành là một trong những địa phương thu hút vốn đầu tư nhiều nhất của tỉnh Đồng Nai.
Tính đến nay, đã có 703 dự án (trong đó có 245 dự án vốn FDI) với tổng vốn đầu tư đạt gần 6 tỷ
USD đang hoạt động tại đây.
Đặc biệt, thị trường bất động sản Long Thành đang nóng lên từng ngày theo tiến độ của sân
bay. Dự kiến đầu năm 2021, khi dự án sân bay được khởi công sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển
rất lớn cho vùng đất này.

#3 SÂN BAY QUỐC TẾ LONG THÀNH

SÂN BAY QUỐC TẾ
LONG THÀNH

Dự án này được dự kiến sẽ khánh thành năm 2025. Với công suất lên đến 100
triệu hành khách/năm khi hoàn tất các giai đoạn (gồm 3 giai đoạn), đây sẽ là
sân bay lớn nhất Việt Nam trong tương lai.
Tính đến hết tháng 5-2020, Đồng Nai đã thực hiện giải ngân được hơn 1,2
ngàn tỷ đồng trong tổng số hơn 17 ngàn tỷ đồng được bố trí trong năm
2020 (đạt hơn 10% tổng vốn được bố trí) đối với dự án Thu hồi đất, bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành.

Sân bay Quốc Tế Long Thành hình thành sẽ tạo thêm một điểm cộng nữa cho hạ tầng
Long Thành, trở thành nơi dần hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài so với
các nơi khác trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Khi Long Thành dần trở nên hoàn hảo hơn khi sở hữu:
Hạ tầng trọng điểm, hiện đại và kết nối xuyên suốt các Thành Phố, tỉnh lân cận.
Nền tảng phát triển tốt cho công nghiệp, công nghiệp công nghệ cao.
Kết nối tốt với quốc tế, thông qua cảng Cái Mép – Thị Vải và sân bay quốc tế Long
Thành.
Dịch vụ - tiện ích hoàn thiện qua từng ngày.
Hưởng lợi từ đề án quy hoạch đô thị.
Dù tiềm năng của Long Thành đã dần hiện rõ ràng hơn, nhưng khi chọn đầu tư, việc
quan trọng nhất vẫn là đánh giá tiềm lực chủ đầu tư triển khai dự án xung quanh việc
tìm hiểu về vùng đất Long Thành.
Các anh/chị có thể xem thêm: Phân tích và đánh giá các dự án ở Long Thành tại trang web www.hoangkhaiminh.vn
hoặc liên hệ 0908.27.55.44 để được tư vấn thêm về thông tin thị trường.

