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Giới thiệu chung

H

ậu Giang là tỉnh ở châu thổ sông MêKông, thành phố Vị Thanh trung tâm hành chính của
tỉnh cách thành phố Hồ Chí Minh 220km về phía tây nam theo các tuyến quốc lộ, thủy lộ
quốc gia; chỉ cách thành phố Cần Thơ 40km theo Quốc lộ 61C về phía tây nam.

Tỉnh Hậu Giang phía bắc giáp thành phố Cần Thơ - trung tâm động lực của vùng đồng bằng
sông Cửu Long; phía nam giáp tỉnh Sóc Trăng, phía tây giáp tỉnh Kiên Giang và tỉnh Bạc Liêu - là
ba tỉnh có nhiều tiềm năng về nuôi thủy sản nước mặn và khai thác hải sản biển, du lịch; phía
đông giáp tỉnh Vĩnh Long và sông Hậu chạy dài trên toàn tuyến có nhiều tài nguyên lớn về cung
cấp nước ngọt, vận tải sông biển, khai thác vật liệu xây dựng.
Diện tích tự nhiên 1.601 km2, chia ra 08 đơn vị hành chính, bao gồm 5 huyện: Huyện Châu Thành
A và huyện Châu Thành - nơi có các khu, cụm công nghiệp tập trung và nhiều loại cây ăn quả nhiệt
đới quý hiếm; huyện Phụng Hiệp - nơi tập trung vùng nguyên liệu mía, vùng lúa đặc sản, nuôi thủy
sản nước ngọt; thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ - nơi tập trung vùng lúa đặc sản, nguyên liệu mía;
huyện Vị Thủy - nơi có nhiều tiềm năng nuôi trồng thủy sản nước ngọt giống địa phương, vùng lúa
đặc sản; thị xã Ngã Bảy - nơi hợp thủy của bảy dòng kinh lớn đã hình thành chợ nổi Ngã Bảy nổi
tiếng về du lịch, cây ăn quả; thành phố Vị Thanh - trung tâm tỉnh lị tỉnh Hậu Giang.
Dân số khoảng 770.000 người, nữ chiếm 51%, nguồn lao động xã hội hiện tại rất dồi dào,
chiếm 71% dân số.
Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ và chuyên môn khác trong đội ngũ công chức,
viên chức do tỉnh quản lý trên 10.000 người, trong đó: Trung học chuyên nghiệp 5.000 người, cao
đẳng 2.500 người, đại học và trên đại học 2.600 người.
Do giáp ranh với thành phố Cần Thơ - trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học kỹ thuật vùng
đồng bằng sông Cửu Long, nên cơ sở hạ tầng kỹ thuật kinh tế xã hội rất thuận lợi cho các nhà đầu
tư tại tỉnh Hậu Giang như: Sân bay quốc tế Cần Thơ; bến cảng quốc tế Cái Cui, Cần Thơ. Ngoài 4
tuyến đường bộ quốc gia là Quốc lộ 1A, Quốc lộ 61, Quốc lộ 61B, Quốc lộ 61C, còn có các tuyến
đường tỉnh lộ, liên tỉnh quan trọng khác. Hậu Giang có mạng lưới sông rạch rất thuận lợi với trục
giao thông thủy quan trọng là sông Hậu - một trong 2 nhánh sông lớn của sông MêKông, là trục
đường chính vào cảng quốc tế Cái Cui, Cần Thơ. Kinh xáng Xà No, kinh Quản lộ Phụng Hiệp là
đường thủy quốc gia từ thành phố Hồ Chí Minh xuyên đồng bằng đổ ra biển Tây, nối các tỉnh
ĐBSCL đi Campuchia, biển Đông và các nước Đông Nam Á.
Vùng đất Hậu Giang còn nhiều tiềm năng tự nhiên chưa được khai thác hết, là nơi mưa thuận gió
hòa thích hợp phát triển nền kinh tế nông nghiệp nhiệt đới. Miền đất Hậu Giang còn lưu giữ và bảo
tồn nhiều di tích lịch sử, văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc miền sông nước Nam bộ, rất thuận lợi cho
phát triển du lịch. Nhân dân các dân tộc Hậu Giang có truyền thống đoàn kết, cần cù lao động, sáng
tạo, vượt qua những khó khăn, thách thức để xây dựng quê hương, hòa nhập với tiến trình phát
triển của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cả nước và hội nhập kinh tế quốc tế.
Với tiềm năng sẵn có và truyền thống mến khách, Hậu Giang luôn mở rộng cửa chào đón các
nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư. Đến với Hậu Giang, các nhà đầu tư sẽ được tạo mọi
điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện thành công dự án.
Với tinh thần đó, cuốn sách nhỏ “Hậu Giang - Tiềm năng Đầu tư và Phát triển” này sẽ cung
cấp những thông tin thiết thực, giúp các nhà đầu tư hiểu thêm về quê hương, con người Hậu
Giang và hy vọng mang đến cho các nhà đầu tư những cơ hội đầu tư, kinh doanh mới.
HAU GIANG Potentialities of Investment and Development
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INTRODUCTION

H

au Giang is a province in Mekong Delta. Vi
Thanh city, the provincial administrative
center of Hau Giang, is 220km from Ho
Chi Minh city along the national highway and
waterway to the southwest, just 40 kilometers form
Can Tho along the Highway 61C to the southwest.
The north of Hau Giang Province borders on
Can Tho city - the center that attracts the resources
of the Mekong delta. The neighboring province in
the south is Soc Trang, the western neighboring
provinces are Kien Giang and Bac Lieu - as one of
the three provinces has the potential for saltwater
aquaculture and marine fishing, tourism; the
east is bordered by Vinh Long province and Hau
river stretching along the entire route with large
resources of fresh water supply, shipping, exploiting
and building materials.
Natural area of 1,601 km2, divided into 08
administrative divisions, including 5 districts: Chau
Thanh A district and Chau Thanh district - home to
industrial zones and many species of rare tropical
fruits; Phung Hiep district - home to sugar cane,
special rice, freshwater aquaculture; Long My town
and Long My district - home to special rice, sugar
cane; Vi Thuy district - home to potential freshwater
aquaculture of local varieties, special rice, fruit trees;
Nga Bay town - home to waterway of seven major
canals formed Nga Bay floating market famous for
tourism; Vi Thanh city - the administrative center of
Hau Giang province.
With the population of about 770,000 people
(women: 51%), the province has a great source
of social labor force, accounting for 71% of the
population.
The staff of technical science, technology and
other professional public servants and employees
managed by the province is over 10,000 people.
Among them, 5,000 people graduated from
vocational schools, 2,500 from colleges, and 2,600
from universities (graduates and post-graduates).
Thank to bordering with Can Tho city - the
economic, financial, scientific and technical center
of Mekong Delta, the technical and socio-economic
infrastructure is very convenient for investors to
invest in Hau Giang. The location of the province is
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Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thăm và làm việc với tỉnh Hậu Giang.
Deputy Prime Minister Vuong Dinh Hue visited and worked with Hau Giang province.

near Can Tho international airport; Cai Cui and Can
Tho international port. In addition to fours national
roads is: Highway 1A, Highway 61, Highway 61B,
and Highway 61C, Hau Giang has a network of rivers
which is very convenient for waterway on the Hau
river - one of two major tributaries of the Mekong
river - the main way into Cai Cui international port,
Can Tho. Xa No canal and Phung Hiep canal are
the national waterways running from Ho Chi Minh
city through the delta and into the sea, linking the
provinces in the Mekong Delta to Cambodia, East
Sea and Southeast Asia. In addition, the central
and provincial budget has invested and completed
highways connecting Phung Hiep, Hau Giang to
other provinces in the Mekong Delta.
Hau Giang land has a lot of natural
potentialities. The good weather here is appropriate
for the development of tropical agriculture. Hau
Giang land has preserved and many historical,
cultural relics imbued with the customs of
Southern people, which is very convenient for
tourism development. Hau Giang people have
a tradition of solidarity, hard work, creativity to
overcome difficulties and challenges for building
the homeland and integrating with the process of
national development and International economic
integration.

With the available potentialities and hospitable
tradition, Hau Giang always opens to welcome
investors and foreign investments. Coming to
Hau Giang, investors will get the most favorable
conditions for successful implementation of
projects.
With those things in mind, this small book,
“Hau Giang - Potentialities of Investment and
Development” will provide practical information
to help investors understand more about the
land and people of Hau Giang with the hope to
bring investors new investment and business
opportunities.

HAU GIANG Potentialities of Investment and Development
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Một góc thành phố Vị Thanh
A corner of Vi Thanh City
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ
NHỮNG MỤC TIÊU ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRONG 5 NĂM TỚI:
ORIENTATION FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
INVESTMENT AND DEVELOPMENT OBJECTIVES IN 5 COMING YEARS:

T

rong định hướng phát triển kinh tế - xã hội,
Hậu Giang luôn chú trọng tạo mọi điều kiện
để phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu
kinh tế, khai thác tiềm năng, lợi thế theo hướng
phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ và
du lịch. Ưu tiên khuyến khích đầu tư xây dựng
các khu, cụm công nghiệp tập trung, hoàn thiện
mạng lưới giao thông thủy bộ, cấp điện, cấp thoát
nước, hạ tầng du lịch, phát triển đô thị...nhằm đẩy
nhanh tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế.
Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016
- 2020 tỉnh Hậu Giang đã xác định: Tốc độ tăng
trưởng kinh tế bình quân 5 năm trên 7%/năm;
GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt
2.500 USD; cơ cấu kinh tế đến năm 2020 là dịch
vụ công nghiệp nông nghiệp.

I

n planning of economic- social development,
Hau Giang always focuses on creating favorable
conditions for production development,
economic restructuring, harnessing the advantages
in the direction of industrial development, trade
services and tourism. We also focus on encouraging
investment in building industrial zones, , improving
the network of transportation, electricity, water
supply, tourism infrastructure, urban development...
to speed up the economic development. The
economic-social development plan in 5 years from
2016 to 2020, Hau Giang province has determined
as follows: The 5-year economic growth rate should
be over 7% per year; GRDP per capita until 2020
should reach $2,500; the main economic structure
till 2020 will be service – industry – agriculture.

HAU GIANG Potentialities of Investment and Development
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NGÀNH, LĨNH VỰC TRỌNG ĐIỂM KÊU GỌI ĐẦU TƯ:
KEY ECONOMIC SECTORS ATTRACTING INVESTMENTS:
1. Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp:
Ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh còn nhiều
tiềm năng là chế biến lương thực - thực phẩm, có
giá trị sản lượng lớn sau sản xuất lúa gạo là chế
biến thủy hải sản, mía đường, khóm và rau quả,
góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đô
thị hóa, cơ cấu lao động và xuất khẩu. Hiện nay,
chưa khai thác hết tiềm năng và chưa đáp ứng
được nhu cầu phát triển, riêng các dự án chế biến
sản phẩm sau đường (cồn, phân vi sinh, vi lượng,
bánh kẹo, rượu...) chưa có dự án đầu tư nên rất
cần kêu gọi đầu tư các lĩnh vực này.
Nhiều ngành thủ công mỹ nghệ truyền thống
lâu đời như đan lát, thêu ren, đóng ghe, xuồng, đồ
gỗ, in lụa, sơn mài, chạm khảm, điêu khắc…với
đội ngũ đông đảo thợ thủ công lành nghề đang
ở thời kỳ khôi phục và phát triển, rất cần vốn đầu
tư để mở rộng, đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu.
Tỉnh đã hoàn thành quy hoạch chung, phê
duyệt quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư; từng bước
tiến hành thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng khu,
cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; ban hành
chính sách ưu đãi thống nhất để thu hút đầu tư
vào các khu, cụm công nghiệp – tiểu thủ công
nghiệp, tạo động lực mới cho phát triển công
nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ
cấu lao động, phát triển đô thị, xuất khẩu và tăng
thu ngân sách.
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1. Industry and handicraft:
The major industry with great potential is foodprocessing, especially seafood processing, rice,
sugar cane contributing to economic restructuring,
urbanization, labor structure and export.
Many projects after the processing of sugar
(ethanol, fertilizer, micronutrients , candy, wine ...)
still lack investors, so calling for investment is urgent
to these projects.
Many traditional arts and crafts like weaving,
embroidery, furniture, lacquer, carving, sculpture...
with a large staff of skilled craftsmen are in the period
of recovery and development and need capital to
expand and diversify products.
The province has completed the general plan,
detailed planning approval, project investment;
step by step invests in the infrastructure of industrial
clusters or zones in the province; issue the preferential
policies to attract investments in industrial zones
and small craft industries, creating new incentives
for industrial development, services, economic
restructuring, labor structure, urban development,
export and increasing revenue.
2. Commercial services and tourism:
Development of trade diversification, higher
service quality, as a region of the most dynamic
activities in the economy, as a bridge stimulating
the industrial and agricultural zone to develop.
Commercial service is an industry of the third output
value after rice-producing sector and processing

Chợ nổi Ngã Bảy - Nga Bay floating market

2. Dịch vụ thương mại, du lịch:
Ngành thương mại phát triển đa dạng, chất
lượng phục vụ ngày càng được nâng lên, là khu
vực hoạt động năng động nhất trong nền kinh
tế, làm cầu nối kích thích khu vực công nghiệp
và nông nghiệp phát triển. Dịch vụ thương mại là
ngành có giá trị sản lượng lớn thứ ba sau ngành
sản xuất lúa gạo và công nghiệp chế biến. Mạng
lưới trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhất là
các chợ đầu mối, chợ nông thôn đang được quy
hoạch, tổ chức sắp xếp lại và được đầu tư để làm
vai trò trung chuyển hàng hóa của một số chợ
trung tâm. Tỉnh đã ban hành chính sách khuyến
khích ưu đãi về đầu tư phát triển chợ.
Ngành dịch vụ du lịch có nhiều tiềm năng
nhưng còn non trẻ, chủ yếu là du lịch sinh thái,
du lịch văn hóa, lịch sử. Do đó, thời gian tới Hậu
Giang rất cần thu hút các doanh nghiệp đầu tư
vào lĩnh vực này theo hướng chuyên nghiệp và
hiện đại hơn.
Tỉnh đang có chủ trương phát triển du lịch
sinh thái và du lịch văn hóa mang nét đặc thù
riêng của Hậu Giang, xã hội hoá dịch vụ du lịch,
khuyến khích các tổ chức, cá nhân nâng cấp mở

industry. The network of trade centers, supermarkets,
markets, whole-sale markets, rural markets is being
planned, restructured and invested to keep the
role of a central market. The province has issued
preferential policies to encourage investment in the
development of markets.
Tourism sector has many potential but it still young,
mainly ecotourism, historical and cultural tourism.
Hence, Hau Giang Province really needs to attract
enterprises investing in this area in a more professional
and modern tendency in the upcoming time.
The province has passed out policies to develop
ecotourism and cultural tourism with the ethos
of Hau Giang. The policies also socialize travel
services, encourage organizations and individuals to
expand the system of restaurants, hotels to diversify
tourism, and invest in upgrading roads leading to
tourist destinations. The province creates favorable
conditions for private enterprises and foreign
investment in the tourist sites which is capable of
attracting customers with the most preferential
policies. Hau Giang will become an important tourist
community of the Mekong Delta, especially the
tourist center of Can Tho city and the provinces on
the west side of Hau river.
For Ecotourism: Appealing improve and expand
Tan Binh eco-tourism zone, build 2 new ecotourism
HAU GIANG Potentialities of Investment and Development
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Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng - Lung Ngoc Hoang nature reserve

rộng hệ thống nhà hàng, khách sạn để đa dạng
hóa hoạt động kinh doanh du lịch; đầu tư nâng
cấp các tuyến đường dẫn đến điểm du lịch.
Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tư nhân và các
doanh nghiệp trong, ngoài nước đầu tư các điểm
du lịch ở những địa danh có khả năng thu hút
khách bằng những cơ chế chính sách ưu đãi nhất.
Xây dựng Hậu Giang thành một quần thể du lịch
trọng điểm, liên hoàn của đồng bằng sông Cửu
Long, đặc biệt là cụm du lịch trung tâm thành
phố Cần Thơ và các tỉnh Tây sông Hậu.
Đối với du lịch sinh thái: kêu gọi xây dựng,
mở rộng khu du lịch sinh thái Tân Bình, đầu tư
xây dựng mới khu du lịch sinh thái Tầm Vu, đầu
tư xây dựng mới Khu du lịch sinh thái khu bảo tồn
thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, làng nghề và chợ
nổi Ngã Bảy...
Đối với du lịch văn hóa: kêu gọi nâng cấp, liên
kết hợp tác xây dựng cụm du lịch văn hóa gắn
với các công trình văn hóa, các di tích lịch sử đã
được xếp hạng cấp quốc gia như: Khu di tích căn
cứ Tỉnh ủy, đền thờ Bác Hồ và khu di tích chiến
thắng 75 lượt tiểu đoàn địch tại huyện Long Mỹ,
khu trù mật Vị Thanh - Hỏa Lựu, khu liên hiệp đình
chiến Nam Bộ (thị xã Ngã Bảy) và các chùa chiền,
lễ hội văn hóa truyền thống của đồng bào dân
tộc Khmer. Hiện nay bước đầu đã hình thành một
số cụm tuyến du lịch liên kết giữa các cụm, tuyến
du lịch sinh thái gắn với các điểm du lịch văn hóa.
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zones called Tam Vu and Lung Ngoc Hoang, build a
vocational village and Nga Bay floating market.
For cultural tourism: appealing for upgrading,
linking collaboration to construct the cluster of
cultural tourism with cultural works and historical
relics which have been classified as national level:
The Relic of the Provincial Committee Base, temple
of Uncle Ho and the relic area where the communist
soldiers won enemy battalions 75 times (Long My
district), the dense area Vi Thanh - Hoa Luu, the
truce area of South Vietnam (Nga Bay town) and
the temples, cultural festivals of traditional Khmer
ethnic people. The curent, the places mentioned
above form eco-tour clusters associated with
cultural tourism destinations and vice versa as the
main tourist routes:
3. Agriculture and aquaculture:
Appealing enterprises to invest the projects to
resolve abundant material resources of province such
as: rice, seafood, sugarcane, various tropical fruits.
Appealing investment in the agricultural
economic priority sector, creating many efficient
agricultural production model to increase the area
that has production value from 100 million dongs
per hectares per year or more where areas are in
good conditions.
Appealing investment to exploit the alluvial land
area, industrial zones applied high technology which
is about 5,200 hectares.
Appealing investment to efficiently perform the
agricultural underwriting contract, the 4-house
linking campaign, especially the domestic and
foreign development collaboration campaign in

3. Nông nghiệp, thủy sản:
Hậu Giang kêu gọi doanh nghiệp đầu tư các
dự án để giải quyết các nguồn nguyên liệu dồi
dào của tỉnh như: lúa gạo, thủy sản, mía đường,
khóm, trái cây nhiệt đới các loại.
Kêu gọi đầu tư các ngành trọng điểm kinh tế
nông nghiệp, tạo nhiều mô hình sản xuất nông
nghiệp hiệu quả an toàn để nhân rộng nhằm tăng
diện tích có giá trị sản xuất từ 100 triệu đồng/ha/
năm trở lên ở những nơi có điều kiện.
Kêu gọi đầu tư khai thác vùng đất viên lang bãi
bồi, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
khoảng 5.200 ha.
Kêu gọi đầu tư thực hiện có hiệu quả về hợp
đồng bao tiêu nông sản hàng hóa, chương trình
liên kết 4 nhà, đặc biệt là chương trình hợp tác
phát triển trong và ngoài nước về lĩnh vực phát
triển kinh tế nông nghiêp, nông dân, nông thôn;
đẩy mạnh liên kết hợp tác kinh tế giữa các doanh
nghiệp với hợp tác xã, hộ nông dân.
Tỉnh đã quy hoạch các vùng sản xuất chuyên
canh mía, lúa chất lượng cao, chăn nuôi, nuôi
trồng thủy sản, cây ăn quả đặc sản, rau xanh…

agriculture, farmer, and rural areas; promoting
economic development collaboration between
enterprises and cooperative society and farmer
households.
The province has planned the intensive
production areas of sugarcane, high-quality rice,
breeding, aquaculture, specialty fruits, vegetables,
etc. which associated with processing and exporting
industry, step by step establish the unique pattern
called “each local, each product”, appropriate with
investment projects in the province. Particularly:
- Production of rice paddy, rice: As a sector
of valuable manufacturing and most decisive
contribution of the agricultural sector stabilzes rice
cultivation area of 80.000 ha; the stable productivity
reaches 1.2 million tons per year, is a province having
the largest rice productivity in the Mekong Delta.
The province has already built a big paddy field
with total area of 1.758 ha. The irrigation system
creates source invested and developed effectively.
With the above standards, Hau Giang Province
meets the requirements to appeal the projects of rice
production with high quality under the standards of
foreign investors.
- Aquaculture: The second strength after rice. The
total surface area for aquaculture is 54,000 ha. In

HAU GIANG Potentialities of Investment and Development
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gắn với công nghiệp chế biến và xuất khẩu, từng
bước hình thành mô hình “mỗi địa phương mỗi
sản phẩm” độc đáo khác biệt, phù hợp với các dự
án đầu tư trên địa bàn. Cụ thể:
- Sản xuất lúa, gạo là ngành có giá trị sản xuất
và đóng góp quyết định lớn nhất trong khu vực
kinh tế nông nghiệp, ổn định diện tích đất canh
tác lúa gần 80.000 ha đất lúa; sản lượng ổn định
1,2 triệu tấn/năm, là tỉnh có sản lượng lúa lớn ở
châu thổ sông MêKông. Bên cạnh đó, tỉnh đã xây
dựng được 05 cánh đồng lúa lớn với tổng diện
tích 1.758 ha. Hệ thống thủy lợi tạo nguồn được
đầu tư và phát huy hiệu quả. Với những cơ sở nêu
trên, tỉnh Hậu Giang có đủ điều kiện kêu gọi các
dự án sản xuất lúa chất lượng cao theo tiêu chuẩn
của nhà đầu tư nước ngoài.
- Thủy sản là thế mạnh thứ hai sau cây lúa.
Tổng diện tích mặt nước có khả năng nuôi thủy
sản gần 54.000 ha, ngoài ra còn khoảng 15.000
ha mặt nước sông, rạch với sản lượng thủy sản
khai thác 33.000 – 35.000 tấn/năm. Ngành thủy
sản phấn đấu sản lượng thủy sản đạt 206.000 tấn
vào năm 2020, tốc độ tăng trưởng bình quân 15
– 16% năm. Diện tích và quy mô nuôi trồng thủy
sản gia tăng theo từng năm.
Trong những năm gần đây, thương mại về
thủy sản thế giới gia tăng liên tục do nhu cầu về
thủy hải sản ngày càng tăng cao. Các thị trường
tiêu thụ chính thủy hải sản là Nhật Bản, Hoa Kỳ,
Tây Âu, Hồng Kông và gần đây là Trung Quốc,
Malaysia, Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc. Ngoài
ra, thị trường nội địa với dân số khoảng 90 triệu
dân, tốc độ phát triển kinh tế vào loại nhanh
trong khu vực là một thị trường rộng lớn đầy tiềm
năng, nhưng chưa được các doanh nghiệp quan
tâm khai thác đúng mức.
Chính vì những lý do trên nên việc xây dựng
dự án nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thủy sản
khép kín là rất hiệu quả.
- Cây ăn trái đặc sản: tỉnh Hậu Giang đã hình
thành một số vùng trồng tập trung cây ăn quả
nhiệt đới gần 21.000ha, sản lượng 150.000 tấn/
năm với các giống cây ăn trái đã được cải thiện,
có nguồn gen quý hiếm như: Cam, quít, bưởi năm
roi Phú Hữu, nhãn, sầu riêng, măng cụt, vú sữa,
chôm chôm, xoài, dâu..., kết hợp khai thác du lịch
sinh thái, du lịch văn hóa.
Tuy nhiên, hiện tại, trên địa bàn tỉnh chưa có
nhà máy chế biến trái cây xuất khẩu nên diện
tích, sản lượng cây ăn quả nhiệt đới phát triển
cầm chừng.

addition, about 15,000 ha of water surface rivers and
canals with the exploitation of fishery products from
33,000 to 35,000 tons/year.
Fishery sector strives to achieve the fishery
productivity of 206,000 tons by 2020, the average
growth rate is 15 - 16% per year. Area and size of
aquaculture increase year by year.
In recent years, the global fishery trade has
continuously increased due to the rising fishery
demand. The primary consumption markets of
fishery are Japan, US, West Europe, Hong Kong
and recently, China, Malaysia, Singapore, Taipei,
Korea. Besides, the domestic market with over 90
million people, fast economic growth rate within
the area, which is a broad, potential market, but the
enterprises have not paid much attention to exploit
properly.
That is the reasons why the establishment of the
self-contained fishery cultivation, process and export
project is very effective.
- Specialty fruit trees: many growing areas of
tropical fruit trees have been formed approximately
21,000 hectares. The output of 150,000 tons / year
with fruit varieties has been improved with rare and
precious species such as orange , mandarin, Phu Huu
5 roi pomelo, longan, durian, mangosteen, star fruit,
rambutan, mango, strawberry..., combined with
eco-tourism, cultural tourism.
However, the province has not had any factory
processing fruits for export yet, so the area and
productivity of tropical fruits has not still developed
moderately.
- Sugarcane: has been long cultivated in Hau
Giang province with an area of 16,000 hectares
producing 1.5 million tons (once reached 25.000ha,
able to supply 2.5 million tons / years or more). Phung
Hiep, Long My, Vi Thuy and Vi Thanh city have the
largest area of growing sugarcane, accounting for
over 90% of sugarcane cultivation in the province.
In terms of products, apart from the main product,
namely, sugarcane, is the material to process
sugar, sugarcane is also the material or directly
or indirectly of various industries such as: candy,
alcohol, beverages, wine, paper powder, particle
wood, fodder, bio fertilizer, etc. Other sub-products
of sugarcane if fully exploited, its value may increase
3-4 times the value of the main product (sugar) but it
has not had these projects in the province.
- Pineapple: is the plant that has been grown
in Vi Thanh city, Long My district. Due to the lack of
processing plants, the area of growing pineapple
cannot develop, only 1,500 hectares. The province
has completed intensive regional planning of 2,0002,500 ha of new varieties with high productivity
and standard for pineapple juice processing and
HAU GIANG Potentialities of Investment and Development
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- Cây mía được canh tác lâu đời ở tỉnh Hậu
Giang, diện tích hiện dao động khoảng 16.000 ha,
sản lượng gần 1,5 triệu tấn mía (cao điểm đã lên
tới trên 25.000ha, có khả năng cung cấp 2,5 triệu
tấn/năm hoặc hơn nữa). Huyện Phụng Hiệp, Long
Mỹ, Vị Thủy, thành phố Vị Thanh có diện tích canh
tác mía lớn nhất, chiếm trên 90% diện tích canh
tác mía toàn tỉnh.
Xét về mặt sản phẩm, ngoài sản phẩm chính
là cây mía nguyên liệu để chế biến đường, cây
mía còn là nguyên liệu hoặc trực tiếp hoặc gián
tiếp của nhiều ngành công nghệp như: Bánh kẹo,
rượu cồn, nước giải khát, rượu bia, bột giấy, ván
ép, thức ăn gia súc, phân bón vi sinh...Các sản
phẩm phụ của mía đường nếu khai thác triệt để,
giá trị có thể tăng gấp 3 – 4 lần giá trị của chính
phẩm (đường ăn) nhưng trên địa bàn tỉnh vẫn
chưa có các dự án này.
- Cây khóm (dứa) là loại cây có thế mạnh được
trồng tập trung ở thành phố Vị Thanh, huyện
Long Mỹ, do thiếu nhà máy chế biến nên diện
tích khóm chưa phát triển, diện tích chỉ còn 1.500
ha. Tỉnh đã hoàn thành quy hoạch vùng chuyên
canh khóm qui mô 2.000 – 2.500ha giống mới
năng suất cao, đạt tiêu chuẩn chế biến nước
khóm cô đặc xuất khẩu và đã xây dựng thương
hiệu “Khóm Cầu Đúc” để quảng bá đặc sản này
của địa phương. Nếu có dự án chế biến nước
khóm (dứa) cô đặc công suất 6.000 tấn - 10.000
tấn sản phẩm/năm tại Cụm công nghiệp thị xã Vị
Thanh thì vùng trồng khóm sẽ rất phát triển, góp
phần xoá đói giảm nghèo ở nông thôn.
- Phát triển đàn gia súc: Đẩy mạnh phát triển
chăn nuôi theo hướng tập trung an toàn sinh
học. Dự kiến đến năm 2020 quy mô đàn trâu
ổn định 2.000 con, đàn bò 2.500 con, đàn heo
200.000 con, đàn gà 1,5 triệu con, đàn thủy cầm
3,8 triệu con. Sản lượng thịt các loại 47.518 tấn và
sản lượng trứng gia cầm đạt 190 triệu quả. Các
mô hình chăn nuôi theo hướng công nghiệp tập
trung an toàn dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực
phẩm cũng đã được nhân rộng, nhiều trang trại
chăn nuôi tập trung với quy mô lớn đang phát
triển để chuẩn bị cho bước phát triển ngành chế
biến thịt, đồ hộp xuất khẩu tại các khu, cụm công
nghiệp nhằm tăng nhanh nguồn thực phẩm có
giá trị này của địa phương.
Các nguồn nông sản quý giá nêu trên đã cung
cấp khối lượng nguyên liệu rất lớn và quan trọng
cho công nghiệp chế biến tại tỉnh Hậu Giang,
thành phố Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh.
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exporting. The brand name “Cau Duc pineapple” is
used to promote this local specialty. If a pineapple
juice processing project with the capacity of 6,000
tonnes - 10,000 tonnes / year in the industrial town
of Vi Thanh, the pineapple-growing areas will be
developed, thus contributing to poverty reduction in
rural areas .
- Livestock development: Promoting livestock
development in the tendency of centralized biosecurity. Estimated by 2020, the scale of buffalo will
be stable at 2,000 buffaloes, 2,500 cows, 200,000
pigs, 1.5 million chickens, and 3.8 million waterbirds. The output of different kinds of meat has
reached 47,518 tons and output of poultry egg has
reached 190 million eggs. The livestock model under
centralized industrial tendency of disease safety
and Food safety has also been expanded, many
centralized livestock farms with large-scale have
been developing to prepare for the development
steps of meat processing, canned food for export in
the industrial parks and clusters to increase quickly
this valuable food sources of the province.
The sources of these valuable agricultural
products have provided a huge and important
amount of raw materials for the processing industry
in Hau Giang province, Can Tho city, and Ho Chi
Minh city.
4. The essential sectors for social economic
development:
4.1. The priority sectors for domestic investment
and foreign direct investment capital (FDI):
a) High-tech industry:
Some areas of high-tech industry: biotechnology,
information technology, nanotechnology, etc.
b) Electronic Industry:
Electronics industry with key products are:
Mobile phones; tablets; servers (server), laptops,
desktop computers, and computer components
such as memory card, internal memory, external
memory, caching, central processor (computer
chip) , computer circuit board; camera, film camera,
camera and film camera accessories; office electronic
products; advanced electronic appliances.
c) Assisting Industry:
Calling for investment in the important
manufacturing industry such as automobiles,
motorcycles, mechanics, electrics, electronics,
machinery manufacture, etc.
d) Clean Energy Industry: consists of electricity
production from waste, solar and wind energy.
e) Infrastructure Development: transportation,
electricity, water, sewage and garbage treatment.
f) Highly increasing value sectors:
The highly increasing value sectors such
as: Finance, banking, insurance, information

4. Các ngành, lĩnh vực phát triển kinh tế - xã
hội thiết yếu:
4.1. Các ngành và lĩnh vực ưu tiên vốn đầu tư
trong nước và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI):
a) Công nghiệp công nghệ cao:
Một số lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao:
Công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công
nghệ nano,...
b) Công nghiệp điện tử:
Công nghiệp điện tử với các sản phẩm chủ
lực: Điện thoại di động; máy tính bảng; máy chủ
(server), máy tính xách tay, máy tính để bàn, các
linh kiện thiết bị máy tính như: Thẻ nhớ, bộ nhớ
trong, bộ nhớ ngoài, bộ nhớ đệm, bộ xử lý trung
tâm (chip máy tính), bảng mạch máy tính; máy
ảnh, máy quay camera, linh kiện máy ảnh, máy
quay camera; các sản phẩm điện tử văn phòng;
các sản phẩm điện tử gia dụng cao cấp.
c) Công nghiệp hỗ trợ:
Kêu gọi đầu tư các ngành công nghiệp chế tạo
quan trọng như ôtô, xe máy, cơ khí, điện, điện tử,
chế tạo máy...
d) Công nghiệp năng lượng sạch: Bao gồm
sản xuất điện từ rác thải, năng lượng mặt trời, gió.
e) Phát triển cơ sở hạ tầng: Giao thông, điện,
nước, xử lý nước thải và rác thải.
f) Các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao:
Các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao như:
Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ công
nghệ thông tin, viễn thông, cung cấp phần mềm
và giải pháp, nghiên cứu - phát triển (R&D),...
g) Các dự án sản xuất hàng xuất khẩu và thay
thế hàng nhập khẩu:
Đặc biệt ưu tiên các dự án sản xuất hàng xuất

technology service, telecommunications, software
provision and solutions, research & development
(R & D), etc.
g) Projects of export goods production and
import goods replacement:
Especially prioritizing for production projects of
agricultural exports goods, machinery production,
agricultural & industrial equipment and spare parts
in replace of imports goods.
4.2. The priority sectors for official development
assistance capital (ODA):
a) Developing integrated economic-technical
infrastructure system:
- Prioritizing the development of the road system
in the area having large cargo capacity, connecting
with local areas to create a strong widespread effect,
significantly contributing to economic growth.
- Upgrading, synchronously developing and
modernizing infrastructure system in urban areas.
Developing Vi Thanh city and Nga Bay town in
the direction to urban type II, Long My town in
the direction to urban type III with synchronous
infrastructure, civilized and modern urban, ensuring
sustainable ecological environment and green
growth.
- Rapidly developing electric system together with
using energy-saving technologies, ensuring enough
power for the economic development demand
and people’s lives in difficult regions; developing
of renewable energy sources (wind power, solar
power, etc.).
- Developing comprehensively and gradually
modernizing the irrigation systems, construction
against natural disaster and modernizing
information systems, to meet the requirements of
development and disaster reduction.
b) Development of social infrastructure:

Công ty TNHH chế biến thủy
sản Minh Phú Hậu Giang
Minh Phu - Hau Giang seafood
seed processing Co., Ltd.
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khẩu nông sản, các dự án sản xuất máy móc,
trang thiết bị, phụ tùng công nông nghiệp thay
thế hàng nhập khẩu.
4.2. Các ngành và lĩnh vực ưu tiên vốn hỗ trợ
phát triển chính thức (ODA):
a) Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh
tế - kỹ thuật đồng bộ:
- Nâng cấp, phát triển đồng bộ và hiện đại hóa
hệ thống hạ tầng ở các đô thị. Phát triển thành phố
Vị Thanh, thị xã Ngã Bảy theo hướng lên đô thị loại
II, thị xã Long Mỹ theo hướng lên đô thị loại III với cơ
sở hạ tầng đồng bộ, đô thị văn minh, hiện đại, đảm
bảo môi trường sinh thái bền vững và tăng trưởng
xanh.
- Phát triển nhanh hệ thống lưới điện đi đôi
với sử dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, bảo
đảm đủ năng lượng cho nhu cầu phát triển kinh
tế và đời sống nhân dân ở nhưng nơi còn nhiều
khó khăn; phát triển các nguồn năng lượng tái
tạo (điện gió, điện mặt trời,…).
- Phát triển đồng bộ và từng bước hiện đại hóa
hệ thống thủy lợi, các công trình phòng chống
thiên tai và hiện đại hóa hệ thống thông tin, để
đáp ứng yêu cầu phát triển và giảm nhẹ thiên tai.
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- Appealing investment in education in the
direction of standardization and modernization,
socialization, democratization and international
integration.
- Appealing investment and support in the hightech health care.
c) Development of agriculture, rural areas
and farmers and construction of new sustainable
rural areas; guarantee of social security and
millennium goals:
Appealing the cooperation and support for the
implementation of the national target program on
building new rural areas, clean water supply and
rural environmental sanitation.

b) Phát triển kết cấu hạ tầng xã hội:
-Kêu gọi đầu tư vào giáo dục theo hướng
chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập
quốc tế.
- Kêu gọi đầu tư, hỗ trợ trong lĩnh vực y tế công
nghệ cao.
c) Phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân
và xây dựng nông thôn mới bền vững; đảm bảo
an sinh xã hội và các mục tiêu thiên niên kỹ:
Kêu gọi hợp tác, hỗ trợ thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nước
sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
d). Phát triển nguồn nhân lực:
Phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn
nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học,
công nghệ và kinh tế tri thức:
-Hỗ trợ phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo
quản lý, đội ngũ chuyên gia và quản trị doanh
nghiệp giỏi, lao động lành nghề và cán bộ khoa
học, công nghệ đầu đàn.
-Hỗ trợ thực hiện các chương trình, đề án đào
tạo nhân lực chất lượng cao đối với các ngành,
lĩnh vực chủ yếu, mũi nhọn; chuyển giao công
nghệ; phát triển lĩnh vực khoa học công nghệ
cao, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững,
phát triển kinh tế tri thức.
e) Bảo vệ môi trường, nguồn tài nguyên thiên
nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng
trưởng xanh:
Vốn ODA ưu tiên sử dụng để hỗ trợ thực hiện
các dự án bảo vệ môi trường, nguồn tài nguyên
thiên nhiên; ứng dụng công nghệ thân thiện môi
trường và xây dựng mô hình tăng trưởng xanh; hỗ
trợ thực hiện các dự án ứng phó với biến đổi khí
hậu; khắc phục và cải thiện ô nhiễm môi trường.
f) Xây dựng cơ chế, chính sách và cải cách
hành chính:
- Hỗ trợ hoàn thiện hệ thống các cơ chế chính
sách để các thị trường hàng hóa, dịch vụ, tài
chính, ngân hàng, bất động sản, lao động, khoa
học công nghệ được tạo lập đồng bộ và vận hành
thông suốt. Tạo lập môi trường kinh doanh bình
đẳng giữa các thành phần kinh tế.
- Hỗ trợ cải cách hành chính trên tất cả các nội
dung: Tổ chức bộ máy và thủ tục hành chính.
4.3. Các ngành và lĩnh vực ưu tiên vốn viện
trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO):

d) Human resource development:
Developing human resources, especially highquality human resources, developing science,
technology and knowledge economy:
- Assisting in the development of management
teams, experts and good corporate management
boards, skilled labor and scientific staff, leading
technology.
-Assisting in the implementation of programs
and training schemes of high quality manpower
for the industry, key areas, key; Technology transfer;
development of high science and technology sector,
directing to the goal of sustainable growth and
development of the knowledge economy.
e) Protection of the environment, natural
resources, coping with climate change and green
growth:
ODA capital is used first to support the
implementation of environmental protection
projects, natural resources; applying environmentally
friendly technologies and the construction of green
growth model; support the implementation of the
project to cope with climate change; fixing and
improving environmental pollution.
f) Developing mechanisms, policies and
administrative reform:
-Assisting in improving the system of policies
mechanisms so that the commodity markets,
services, finance, banking, real estate, labor, science
HAU GIANG Potentialities of Investment and Development
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a) Nông nghiệp và phát triển nông thôn:
- Hỗ trợ phát triển mạng lưới khuyến nông,
khuyến lâm, khuyến ngư: Đào tạo, tập huấn, chia
sẻ kiến thức và kinh nghiệm cho cán bộ khuyến
nông, khuyến lâm, khuyến ngư; xây dựng các mô
hình trình diễn,...
- Hỗ trợ nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ, tăng
cường sự tham gia của cộng đồng trong quản lý
nguồn lợi thủy sản và quản lý môi trường, dịch
bệnh thủy sản.
- Xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn: Phát triển
hạ tầng sản xuất quy mô nhỏ như các công trình
thủy lợi, trạm bơm điện, đường liên thôn, các
công trình nước sạch...
- Xây dựng mô hình nông thôn mới; phát triển
ngành, nghề, thủ công mỹ nghệ, sản xuất và dịch
vụ nhỏ; hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu kinh tế thông
qua tăng cường thu nhập phi nông nghiệp.
- Tài chính vi mô, tín dụng và tiết kiệm dựa vào
cộng đồng.
- Phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh trên
gia súc, gia cầm.
- Nghiên cứu khoa học trong nông, lâm nghiệp,
thủy sản và phát triển nông thôn.
b) Y tế:
- Đào tạo cán bộ y tế: Hỗ trợ các trường đào
tạo cán bộ y tế thông qua chia sẻ kinh nghiệm,
trao đổi phương pháp và nghiệp vụ; cấp học
bổng đào tạo cán bộ y tế trong và ngoài nước.
- Phát triển hạ tầng cơ sở y tế: Nâng cấp, xây
dựng, cung cấp trang thiết bị, chuyển giao công
nghệ... cho các bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm
y tế cấp huyện và các trạm y tế cấp xã để đủ khả
năng giải quyết cơ bản nhu cầu khám chữa bệnh
của nhân dân ngay tại địa phương.
- Hỗ trợ việc thực hiện các chương trình quốc
gia về phòng chống sốt rét, lao phổi, chống phong,
sốt xuất huyết, nước sạch và vệ sinh môi trường...
- Phòng, chống HIV/AIDS, hỗ trợ và điều trị cho
người có HIV/AIDS, phòng, chống và giảm tác hại của
ma túy, tuyên truyền về nguy cơ và hiểm họa, tuyên
truyền sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn...
- Hỗ trợ việc thực hiện các chương trình nghiên
cứu thử nghiệm lâm sàng, các bệnh truyền nhiễm.
- Hỗ trợ xây dựng các trung tâm kiểm soát dịch bệnh.
- Hỗ trợ các hoạt động dân số như kế hoạch
hóa gia đình, kiểm soát tỷ lệ sinh, tuyên truyền,

20

HẬU GIANG tiềm năng đầu tư và phát triển

Khám bệnh tại Bệnh viện huyện Long Mỹ
Medical examination at general hospital in Long My district

and technology are established synchronously and
operated smoothly, also, creating equal business
environment among economic components.
-Assisting in the administrative reform across all
content: Organizational structure and administrative
procedures.
4.3. The priority sectors for non-government
organization capital (NGO):
a) Agriculture and rural development:
-Assisting in the development of a network of
agriculture, forestry and fishery: Training, practicing,
sharing knowledge and experience for the workers in
agriculture, forestry and fishery; Construction of the
performance models, ...
-Assisting in the small aquaculture scale,
enhancing the participation of communities
in the management of fisheries resources and
environmental management, aquaculture disease.
-Developing rural infrastructure: Developing
small-scale production infrastructure such as
irrigation works, power stations, inter-village roads,
clean water projects, etc.
-Constructing new rural model; developing
branches, sectors, crafts, small production and
services; assisting in economic restructuring through
increasing non-agricultural income.
- Microfinance, credit and community-based
savings.
- Preventing and controlling of disease on
livestock and poultry.
-Scientific researching in agriculture, forestry,
fisheries and rural development.
b) Health:
-Training medical workers: Support for medical
staff training school through sharing experiences,
exchanging methods and professions; granting
scholarship for training medical staff both inside
and outside the country.
-Developing medical infrastructure: Renovating,

nâng cao nhận thức công tác dân số, chăm sóc
sức khỏe sinh sản...
- Hỗ trợ đào tạo cán bộ y tế xã, cán bộ y tế ấp.
c) Giáo dục và đào tạo:
- Hỗ trợ đào tạo giáo viên các cấp, ưu tiên đối
với giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ
sở ở các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc Khmer.
- Xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục: Hỗ trợ xây
dựng các trường đại học, trung học, tiểu học và
các trường mầm non; xây dựng hệ thống các
trường dân tộc nội trú, hệ thống nhà nội trú, bán
trú; phát triển hệ thống thư viện phù hợp với yêu
cầu của từng cấp.
- Trao đổi giáo dục, hỗ trợ dạy và học ngoại
ngữ, cung cấp giáo viên tình nguyện chuyên
ngành cho các trường đào tạo chuyên sâu, các
trường phổ thông.
- Cung cấp học bổng đào tạo trong và ngoài nước.
- Hỗ trợ đào tạo công nghệ thông tin cho các
trường phổ thông, nhất là ở vùng nông thôn,
vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc Khmer.
d) Đào tạo, dạy nghề và hướng nghiệp:
- Hỗ trợ đào tạo, dạy nghề, chú trọng các vùng
nông thôn, các vùng đang đô thị hóa, vùng ven đô.
- Xây dựng chương trình đào tạo, dạy nghề
phù hợp với định hướng phát triển ngành nghề,
chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình dạy nghề
hiệu quả.
- Phát triển cơ sở vật chất cho đào tạo, dạy
nghề: Xây dựng cơ sở và cung cấp trang thiết bị
cho dạy nghề của hệ thống các trường, trung tâm
dạy nghề.
- Cung cấp bổ sung chuyên gia, giáo viên dạy
nghề có chuyên môn cao.

constructing, providing equipment, technology
transfer, etc. for the provincial hospitals, district
medical centers and commune medical stations to
be capable of solving the basic examination and
treatment demands of local people.
-Assisting in the implementation of the national
program on prevention of malaria, tuberculosis,
anti leprosy, dengue, fresh water and environment
sanitation, etc.
- Preventing HIV / AIDS, supporting and providing
treatment for HIV / AIDS people, preventing
and reducing the harmful effect of drugs and
propagandizing about its risks and hazards,
propagandizing the use of safe pregnant prevention
methods, etc.
- Assisting in the implementation of the research
program of clinical experiments, the infectious
disease.
- Assisting in the construction of disease control
center.
-Supporting for population activities such as
family planning, birth rate control, communication,
awareness-raising of population work, reproductive
health care, etc.
-Supporting for training of communal, hamlet
medical staff.
c) Education and training:
-Assisting in the training of teachers at all levels,
prioritizing for pre-school teachers, primary and
secondary schools in remote areas, Khmer ethnic
areas.
-Constructing
educational
infrastructure:
Supporting the construction of the university,
secondary, primary schools and kindergartens;
building a system of boarding schools, boarding
houses; developing library system in line with the
requirements of each level.
- Exchanging education, supporting for teaching
and learning of foreign languages, providing
volunteer teachers for gifted training schools, high
schools.
-Providing domestic and foreign training
scholarships.
- Assisting in information technology training
for high schools, especially in rural, remote, remote
areas, Khmer ethnic area.
d)Training, vocational training and career
orientation:
- Assisting in training, vocational training,
focusing on rural areas, the current urbanizing areas,
urban suburbs.
-Developing training programs and vocational
training in line with development-oriented
industries, to share experience on the effectiveness
of vocational training model.
HAU GIANG Potentialities of Investment and Development
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- Đào tạo, dạy nghề gắn với việc làm cho các
đối tượng yếu thế trong xã hội, người khuyết tật,
người dân tộc Khmer.
e) Giải quyết các vấn đề xã hội:
- Giáo dục và giúp đỡ trẻ em mồ côi, khuyết
tật, lang thang.
- Xóa nhà tạm cho người nghèo, đối tượng có
hoàn cảnh khó khăn, nhất là ở các vùng sâu, vùng
xa, nông thôn, vùng đồng bào dân tộc Khmer,
các vùng dễ bị ảnh hưởng của thiên tai.
- Phòng chống, buôn bán phụ nữ, trẻ em và hỗ
trợ tái hòa nhập cộng đồng cho các nạn nhân khi
bị buôn bán trở về.
- Tuyên truyền, phòng ngừa và giảm thiểu tai
nạn giao thông.
f) Môi trường:
- Khuyến khích các dự án nhằm bảo vệ và cải
thiện môi trường sống, môi trường thiên nhiên
(trồng và bảo vệ rừng, vệ sinh môi trường...); xây
dựng hệ thống cảnh báo sớm.
- Nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ
môi trường và phòng chống buôn bán, nuôi
nhốt, giết hại các loài động vật hoang dã.
-Bảo tồn động vật hoang dã và đa dạng sinh học.
-Xử lý rác thải, chất thải trong từng nhóm
cộng đồng.
g) Khắc phục hậu quả chiến tranh:
-Xử lý vật liệu chưa nổ.
-Xử lý chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh.
-Hỗ trợ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/
dioxin, nạn nhân bom mìn và vật liệu chưa nổ.
-Giáo dục phòng, tránh tai nạn bom, mìn.
-Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và tái định
cư tại các vùng bị ô nhiễm bởi vật liệu chưa nổ và
chất độc hóa học tồn lưu.
h) Phòng, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp:
-Phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai, trồng và bảo
vệ rừng, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, hệ
thống nhà chống lũ, đào tạo kỹ năng ứng phó khi
xảy ra thiên tai...
- Cứu trợ khẩn cấp (cung cấp thuốc men, lương
thực, nhà ở) khi xảy ra thiên tai, tái thiết cơ sở hạ
tầng và phục hồi sản xuất.
l) Văn hóa, thể thao:
-Trao đổi văn hóa, thể thao; đào tạo huấn
luyện viên, vận động viên.
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-Developing infrastructure for education and
vocational training: Building facilities and providing
equipment for the system of vocational training
schools, vocational training centers.
-Providing additional experts, high profession
vocational teachers.
-Training, vocational training associated with
employment for vulnerable groups in society, the
disabled, Khmer ethnic group.
e) Resolution of social issues:
-Educating and helping orphans, disabled,
homeless children.
-Deleting temporary housing for the poor, people
in difficult circumstances, especially in remote
areas, rural areas, Khmer ethnic areas, regional
vulnerability by natural disasters.
-Preventing, purchasing women, children and
supporting them to reintegrate with community
when they return.
-Propagandizing, preventing and reducing traffic
accidents.
f) Environment:
-Encouraging projects aimed at protecting and
improving the environment, the natural environment
(planting and forest protection, environment
sanitation, etc.); building fast warning systems.
-Raising public awareness about environmental
protection and prevention of purchasing, captivity
and killing of wild animals.
-Conserving wild animals and biodiversity.
-Treatment of waste, garbage in each community
group.
g) Overcoming the consequences of war:
-Handling of unexploded material.
-Handling persistent toxic chemicals after the war.
-Supporting for Victims of Orange/Dioxin Toxics,
mine victims and unexploded materials.
-Educating about the prevention of bombs, mines
accidents.
-Supporting for the social economic development
and resettlement in areas contaminated by
unexploded ordnance and residue chemical toxics.
h) Preventing, reducing natural disaster and
urgent relief:
-Preventing and reducing natural disasters,
growing and protecting forests, building fast
warning systems, flood control system, coping skills
training when disaster occurs, etc.
-Emergency Relief (providing medicines, food,
shelters) upon the occurrence of natural disasters
and rebuilding infrastructure and recovering
production.

-Tuyên truyền giá trị văn hóa và bảo vệ văn
hóa phi vật thể, bảo tồn và phát triển văn hóa
truyền thống và các di sản văn hóa.
m) Ứng phó với biến đổi khí hậu:
-Khuyến khích các dự án nhằm ứng phó, giảm
thiểu tác động của biến đổi khí hậu.
-Giảm nhẹ cường độ phát thải khí nhà kính.
-Kiềm chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi
trường và suy giảm đa dạng sinh học nhằm bảo
đảm chất lượng môi trường sống, duy trì cân
bằng sinh thái, hướng tới nền kinh tế xanh, thân
thiện với môi trường.
-Nâng cao chất lượng môi trường sống, đa
dạng sinh học và đạt các chỉ tiêu về môi trường.
-Quản lý tài nguyên thiên nhiên: Khuyến khích
các dự án sử dụng theo hướng hiệu quả và bền
vững các tài nguyên đất, nước, không khí, rừng.

l) Culture, sports:
-Exchanging culture and sports; training coaches
and athletes.
- Propagandizing the cultural values and
protecting intangible culture, preserving and
developing traditional culture and cultural heritage.
m) Responding to climate change:
-Encouraging projects aiming to respond and
reduce the impact of climate change.
-Reducing the intensity of greenhouse exhaust
emissions.
-Controlling the increasing level of environmental
pollution and declining biodiversity to ensure the
quality of the living environment, maintaining
ecological balance, directing to green economy
system, environmental friendliness.
- Improving the quality of the living environment,
biodiversity and achieving environmental targets.
-Managing the natural resources: Encouraging
projects using under effective and sustainable
direction of land resources, water, air, forests.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Công Chánh kiểm tra công trình xây dựng của Công ty TNHH giấy Lee & Man Việt Nam.
Hau Giang Provincial Party Committee Secretary Tran Cong Chanh inspected construction project of Vietnam Lee &
Man Paper Manufacturing Ltd.
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CÁC ĐỊA CHỈ TRỌNG ĐIỂM
KEY ADDRESSES CALLING FOR
1. Khu đô thị công nghiệp Sông Hậu tại huyện
Châu Thành.
Quy mô diện tích 3.200 ha, là một quần thể được
quy hoạch bao gồm đất xây dựng công nghiệp, đất
xây dựng đô thị, đất thể thao, đất dịch vụ thương
mại, du lịch, đất khu biệt thự miệt vườn, đất công
viên cây xanh... tại huyện Châu Thành, nằm cặp
bên bờ sông Hậu và quốc lộ Nam sông Hậu đi Sóc
Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, tiếp giáp với cụm cảng Cái
Cui thành phố Cần Thơ, cách cầu Cần Thơ 5km, cách
sân bay Cần Thơ 15km về phía đông nam.
Diện tích đất công nghiệp 1.900 ha, trong đó đã
quy hoạch 01 khu công nghiệp (Khu công nghiệp
tập trung Sông Hậu giai đoạn I), 04 cụm công
nghiệp (cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A giai
đoạn I, cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A giai
đoạn III, cụm công nghiệp tập trung Đông Phú giai
đoạn I) và Trung tâm điện lực Sông Hậu.
Tình hình triển khai thực hiện dự án: Quy hoạch
tổng thể, quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư đã được
phê duyệt, đang triển khai dự án và kêu gọi các nhà
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.
2. Hệ thống các khu công nghiệp và cụm công
nghiệp tập trung do Ban Quản lý các khu công
nghiệp tỉnh quản lý:
Hiện có 02 khu công nghiệp tập trung do Thủ
tướng Chính phủ quyết định thành lập và 04 cụm
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1. Hau River industrial urban area in Chau Thanh
district.
An area of 3,200 ha, a planned complex including land
for industrial construction, land for urban construction,
land for sports, land for commercial services, tourism,
land for garden villas, land for green park ... in Chau
Thanh district, located along the banks of Hau River and
Highway on the South of Hau river to Soc Trang, Bac Lieu,
Ca Mau, bordered by a group of Cai Cui ports of Can Tho
city, 5km from Can Tho bridge, 15km to the Southeast
from Can Tho airport. Area of 1,900 hectares of industrial
land, including 01 planned industrial zone (Hau River
industrial zone in phase I), 04 industrial clusters (Phu Huu
A industrial zone in phase I, Phu Huu A industrial zone in
phase III, Dong Phu industrial zone in phase I) and River
Hau power Centre.
The project implementation progress: the master
planning, the detailed planning, the investment project
has been approved, the project is in progress and investors
are called for investing in construction of infrastructure.
Currently, a number of large investment projects home
and abroad have been started and will be started.
2. System of industrial zones and industrial
clusters controlled by the Management Board of
provincial Industrial Zones:
There are 02 industrial zones decided by the Prime
Minister to establish and 04 industrial clusters established
by the province, including:

a) Hau River Industrial Zone - Phase 1 in Chau
Thanh district: The total area of 291ha;

very favorable
position, located on the banks of Hau River, adjacent to
Cai Cui port, 5km from Can Tho bridge and about 15km
to the Southeast of Can Tho airport.
The infrastructural system of industrial zone has been
invested quite complete, the land area of this park has
been filled 83% with 15 investment projects.
b) Tan Phu Thanh Industrial Zone in Chau Thanh
A district:
The total land area of 202ha; 10km from the center of
Can Tho city to the South, 5km from Can Tho bridge and
20km from Can Tho airport, convenience in waterway
and road.
Currently, the province has invested in completing
the construction of major roads, ports, infrastructure
and other industrial zones in the process of completion.
There are 26 domestic and foreign investors operating
with an area of over 70% occupancy.

MỜI GỌI ĐẦU TƯ
INVESTMENT

Nhà máy may Nhà Bè- Hậu Giang - Nha Be- Hau Giang Garment Factory
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công nghiệp tập trung do tỉnh thành lập, bao gồm:
a) Khu công nghiệp tập trung Sông Hậu - Giai
đoạn 1 tại huyện Châu Thành: Tổng diện tích
291ha; có vị trí rất thuận lợi, nằm cặp bên bờ sông
Hậu, tiếp giáp với cảng Cái Cui, cách cầu Cần Thơ
5km và cách sân bay Cần Thơ khoảng 15km về phía
đông nam.
Hệ thống cơ sở hạ tầng khu công nghiệp đã
được đầu tư khá hoàn chỉnh, diện tích đất của khu
công nghiệp này đã được lấp đầy 83% với 15 dự án
đầu tư.
b) Khu công nghiệp tập trung Tân Phú Thạnh
tại huyện Châu Thành A:
Tổng diện tích đất 202ha; có vị trí cách trung tâm
thành phố Cần Thơ 10km về phía nam, cách cầu
Cần Thơ 5km và cách sân bay Cần Thơ 20km, thuận
lợi về đường thủy và đường bộ.
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c) Phu Huu A industrial cluster - Phase 1 in Chau
Thanh district:
The total area of 110ha, currently 100% of the area
has been filled with 4 investment projects.
d) Phu Huu A industrial cluster - Phase 3 in Chau
Thanh district:
The total area of 80ha. Implementation progress:
master planning, detailed planning, investment
projects have been approved. The province is investing
in infrastructure, localized industrial clusters. Currently,
17% of the area has been filled with 01 investment
projects.
e) Dong Phu localized industrial cluster - Phase 1
in Chau Thanh District:
The total area of 120
 ha. Implementation progress:
master planning, detailed planning, investment
projects have been approved. The province is investing
in infrastructure, localized industrial clusters. Currently,
10% of the area has been filled with 02 investment
projects.
f) Nhon Nghia A localized industrial cluster in
Chau Thanh A district:
The total area of 100ha. Implementation progress:
master planning, detailed planning, investment projects
have been approved.
3. Power transmission land – Song Hau Power
Center:
Total area is 367 ha with planning of 03 gathered
thermal plants. Currently, 01 thermal plant is being
invested with filled rate of 31%. There is negotiation
for 2nd thermal plant and calling for investment in the
third one.
4. Vi Thanh industrial – handicraft cluster:

Hiện tại, tỉnh đã đầu tư xây dựng hoàn thiện các
trục giao thông chính, bến cảng, các cơ sở hạ tầng
khu công nghiệp khác đang trong quá trình hoàn
thiện. Hiện có 26 nhà đầu tư trong và ngoài nước
đang hoạt động với diện tích lấp đầy khoảng 70%.
c) Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - Giai
đoạn 1, huyện Châu Thành: Tổng diện tích: 110 ha, tỉ
lệ lấp đầy 100%. Số dự án đầu tư: 04 dự án.
d) Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A Giai đoạn 3 tại huyện Châu Thành: Tổng diện
tích 80ha. Tình hình triển khai thực hiện: Quy hoạch
tổng thể, quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư đã được
phê duyệt. Tỉnh đang đang đầu tư cơ sở hạ tầng
cụm công nghiệp tập trung. Hiện nay đã lấp đầy
17% diện tích với 01 dự án đầu tư.
e) Cụm công nghiệp tập trung Đông Phú Giai đoạn 1 tại huyện Châu Thành: Tổng diện tích
120ha. Tình hình triển khai thực hiện: Quy hoạch
tổng thể, quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư đã được
phê duyệt. Tỉnh đang đang đầu tư cơ sở hạ tầng
cụm công nghiệp tập trung. Hiện nay đã lấp đầy
10% diện tích với 02 dự án đầu tư.
f) Cụm công nghiệp tập trung Nhơn Nghĩa A
tại huyện Châu Thành A: Tổng diện tích 100ha.
Tình hình triển khai thực hiện: Quy hoạch tổng thể,
quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư đã được phê duyệt.
Hiện nay tỉnh đang kêu gọi đầu tư vào cụm công
nghiệp này.
3. Đất truyền dẫn năng lượng - Trung tâm
Điện lực Sông Hậu: Tổng diện diện tích: 367 ha, với
quy hoạch 03 nhà máy nhiệt điện tập trung. Hiện
đang có 01 dự án nhà máy nhiệt điện đang được
đầu tư tỉ lệ lấp đầy 31%. Đang đàm phán nhà máy
nhiệt điện thứ 02 và kêu gọi đầu tư nhà máy 03.
4. Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Vị
Thanh:
Đây là cụm công nghiêp - tiểu thủ công nghiệp
tỉnh thành lập, do Ủy ban nhân dân thành phố Vị
Thanh trực tiếp quản lý. Quy mô diện tích 53 ha,

This is the industrial - handicraft cluster established
the province, directly managed by the People’s
Committee of Vi Thanh city. Area of 53 hectares, located
in Vi Thanh city, located along the National Highway 61
and Xa No canal, the national waterways to Ho Chi Minh
city and Ca Mau.
Implementation progress of the project: master
planning, detailed planning, investment projects have been
approved. This cluster has been invested in rather perfect
construction of technical infrastructure, it is essential to call
for enterprises to invest in projects of production industry in
the form of land allocation with collection of land use and
land rent. Currently, the production and business projects
have filled 65% of the area.
5. Hau Giang high-tech application agricultural
zone:
Hau Giang high-tech application agricultural zone
includes 4 communes: Vinh Vien, Vinh Vien A, Luong Tam
and Luong Nghia of Long My district, a total area of 5,200
ha as planned, in which the area of the centrala area is
is 415 ha, the area of high-tech

application agricultural
production is 4.785ha.
The goal is to establish a specific high technology
application agricultural center for Ca Mau peninsula

Xí nghiệp đường Vị Thanh - Vi Thanh sugar Enterprise

with the forms of production, such as high-quality
rice, freshwater fisheries, livestock, mushrooms and
preparations of microbiology, fruit trees ... high-tech
applications with the core businesses joining in the
investment to create high-tech for agriculture or high
tech applications for the production of high qualified
agricultural products to improve the efficiency of
production and income of farmers, as a model to expand
agricultural production areas of high technology
applications for Hau Giang province and the local area.
The investment projects in the high-tech application
industrial zone are provided preferential policies,
especially land, tax and other incentives under the
current regulations to ensure the requirements of
HAU GIANG Potentialities of Investment and Development
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thuộc địa bàn thành phố Vị Thanh, nằm cặp Quốc
lộ 61 và kinh xáng Xà No là tuyến đường thủy quốc
gia đi thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau.
Tình hình triển khai thực hiện dự án: Quy hoạch
tổng thể, quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư đã được
phê duyệt. Cụm này đã được đầu tư xây dựng cơ sở
hạ tầng kỹ thuật khá hoàn thiện, rất cần thiết mời
gọi doanh nghiệp đầu tư các dự án sản xuất công
nghiệp theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng
đất và thuê đất. Hiện tại, các dự án sản xuất kinh
doanh đã lấp đầy 65% diện tích.
5. Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Hậu Giang:
Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu
Giang gồm địa phận 4 xã: Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn A,
Lương Tâm và Lương Nghĩa thuộc huyện Long Mỹ,
tổng diện tích theo quy hoạch 5.200 ha, trong đó diện
tích khu vực trung tâm là 415 ha, diện tích khu sản
xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 4.785ha.
Mục tiêu hoạt động là hình thành khu trung
tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đặc thù
cho vùng bán đảo Cà Mau với những loại hình sản
xuất như: Lúa chất lượng cao, thủy sản nước ngọt,
chăn nuôi, nấm và chế phẩm vi sinh, cây ăn quả...
ứng dụng công nghệ cao với nòng cốt là các doanh
nghiệp tham gia đầu tư để tạo ra công nghệ cao
phục vụ nông nghiệp hoặc ứng dụng công nghệ
cao để sản xuất ra các sản phẩm nông nghiệp có giá
trị cao để nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập
của nông dân, làm mô hình để mở rộng vùng sản
xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho
tỉnh Hậu Giang và các địa phương trong vùng.
Các dự án đầu tư vào khu nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao được hưởng chính sách ưu đãi đặc
biệt nhất về đất đai, thuế và các ưu đãi khác theo
quy định hiện hành nhằm đảm bảo yêu cầu của các
đối tác hoạt động trong khu và nhu cầu của xã hội
về sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao.
6. Khu thực nghiệm khoa học công nghệ và
lưu trữ nguồn gen tỉnh Hậu Giang.
Nhằm thúc đẩy quá trình hiện đại hóa ngành
công nghiêp, nông nghiệp theo hướng “Tăng
trưởng xanh”, cải thiện từng bước và nâng cao mức
sống của người dân ở Hậu Giang và khu vực kế cận
các tỉnh vùng Đông bằng sông Cửu Long; lưu trữ,
bảo tồn và phát triển nguồn gen quý hiếm của các
loài động vật, thực vật và vi sinh vật bản địa thì việc
đầu tư một khu thực nghiệm khoa học công nghệ
và lưu trữ nguồn gen tỉnh Hậu Giang với hệ thống
cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại theo hướng
phát triển công nghệ sinh học và nông nghiệp
công nghệ cao, đặc biệt tập trung vào các vấn đề
cụ thể: Hoàn thiện hệ thống nhân giống nuôi cấy

28

HẬU GIANG tiềm năng đầu tư và phát triển

partners operating in the zone and social needs of the
agricultural products of high quality.
6. Science-Technology experimental zone and
genetic resource archive of Hau Giang Province
In order to accelerate the modernization process of
industry, agriculture sector in direction of “Green Growth”,
gradually improving and enhancing the living standards
of residents in Hau Giang Province and surrounding
areas of the Mekong Delta provinces; archiving,
conserving and developing the genetic resources of rare
species of local animals, plants and microorganisms, the
investment of the science-technology experimental zone
and genetic resources archive of Hau Giang province
with the modern facilities system and equipment under
the direction of high-tech biotechnology and agriculture
development, particularly focusing on specific issues:
improving the tissue growing multiplication system,
testing establishment to evaluate seed plants, new
imported pets; training manpower to master the
invested and transferred technology and equipment.
Scale of project: Constructing science-technology
experimental zone and genetic resources archive of Hau
Giang province including construction, accompanied
equipment, training high-tech human resources to meet
international standards. Estimated scale of project is 02
ha. Construction sites are in Vi Thanh City, Hau Giang
province.
7. Vi Thanh city:
Vi Thanh city is the 3rd class urban area - the
administrative, economic, cultural, scientific, technical
center and a transport hub, an important fulcrum
promoting the sustainable development of Hau Giang
province and sub-region of the West of Hau river, the
North of Ca Mau peninsula.
The economic structure of Vi Thanh city is growing
faster in the direction of industry - service - agriculture.
Vi Thanh city has prepared the projects which need
huge capital investment for the construction and
upgrading of the socio-economic infrastructure of a
developing city in the direction toward a level-2 city.

mô, cơ sở khảo nghiệm đánh giá giống cây trồng,
vật nuôi mới nhập nội; đào tạo nguồn nhân lực làm
chủ được các công nghệ và thiết bị được đầu tư và
chuyển giao.
Quy mô dự án: Xây dựng Khu thực nghiệm khoa
học công nghệ và lưu trữ nguồn gen tỉnh Hậu Giang
bao gồm phần xây lắp, thiết bị kèm theo, đào tạo
nguồn nhân lực công nghệ cao đạt tiêu chuẩn quốc
tế. Quy mô diện tích dự kiến 02 ha. Địa điểm xây
dựng tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
7. Thành phố Vị Thanh:
Thành phố Vị Thanh là đô thị loại III - trung tâm
hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và là
đầu mối giao thông, là điểm tựa quan trọng thúc đẩy
sự phát triển bền vững của tỉnh Hậu Giang và tiểu
vùng Tây sông Hậu, Bắc bán đảo Cà Mau.
Cơ cấu kinh tế của thành phố Vị Thanh đang
phát triển nhanh theo hướng công nghiệp - dịch vụ
- nông nghiệp.
Thành phố Vị Thanh đã chuẩn bị dự án với nhu cầu
vốn đầu tư rất lớn kêu gọi đầu tư xây dựng, nâng cấp
cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của một thành phố đang
phát triển theo hướng đô thị loại II.

8. Nga Bay town and Long My town
Nga Bay town is the focal point of industrial goods
and agricultural products. This is also a place for
circulating goods and services, developing tourism in the
southeast area of Hau Giang province and surrounding
areas along Highway 1A.
The economic structure of Nga Bay town is rapidly
developing in the terms of industry - services – agriculture
with great projects for a fast development to become a
2rd class urban area.
Long My town is goining to be a township with
feasible projects which need a great investment capital
for construction and upgrading of economic - social
infrastructure for developing as the 3rd class urban area.
9. Lung Ngoc Hoang natural conservation Area:
Lung Ngoc Hoang is the name of a lowland area famous
for being flooded at Binh commune, Phung Hiep district.
Lung Ngoc Hoang vegetation has the specific
features of wild plants seasonally inundated with water
animals such as snakes, turtles, water birds and famous
freshwater fish.
Beside the dreaming green of mangrove forest, Lung
Ngoc Hoang has the charming green of sugarcane, rice,
bamboo, canals in the sound birds. Since ancient time,
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8. Thị xã Ngã Bảy và thị xã Long Mỹ:
Đô thị Ngã Bảy là đầu mối công nghiệp chế biến
hàng hóa nông sản, lưu thông hàng hóa, dịch vụ
thương mại, du lịch của vùng đông nam tỉnh Hậu
Giang và khu vực kế cận nằm cặp theo quốc lộ 1A.
Cơ cấu kinh tế của thị xã Ngã Bảy đang phát triển
nhanh theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông
nghiệp với những dự án lớn để phát triển nhanh
thành đô thị loại II.
Thị xã Long Mỹ có các dự án khả thi với nhu cầu
vốn đầu tư rất lớn kêu gọi đầu tư xây dựng, nâng
cấp cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng phát
triển thành đô thị loại III.
9. Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng:
Lung Ngọc Hoàng là tên gọi một vùng trũng,
ngập nước nổi tiếng thuộc xã Phương Bình, huyện
Phụng Hiệp.
Thảm thực vật Lung Ngọc Hoàng mang nét đặc
thù hoang dã bởi các loài thực vật ngập nước theo
mùa với những thủy vực giàu có và phong phú như
rắn, rùa, các loài chim nước và cá nước ngọt nổi tiếng.
Lung Ngọc Hoàng ngoài những màu xanh thơ
mộng của rừng tràm, còn màu xanh quyến rũ của
mía, lúa, tre, trúc, của những dòng kinh và tiếng
cúm núm gọi đồng. Bao đời nay, Lung Ngọc Hoàng
vừa nổi tiếng là một “rún cá” lại là một “vựa rắn”,
chủ yếu là: Cá lóc, cá rô, cá bông, trê trắng, thát lát,
lươn, cua đinh, ba ba, rùa, rắn các loại rất đa dạng
của miền Tây Nam Bộ; ngoài ra còn nhiều loại chim
như diều xám, diều lửa, cò, le le, quắm đen, trích,
cúm núm, vạc... Đặc biệt là một hệ thực vật đa dạng,
một quần thể động vật vô cùng phong phú gồm
206 loài, hấp dẫn nhất là chim nước với 135 loài,
trong đó có nhiều giống quý hiếm như: Bạc má,
giang sen, đà đẩy... Hy vọng rằng trong một tương
lai không xa, vùng đất huyền thoại này sẽ trở thành
khu bảo vệ cảnh quan đất ngập nước, xứng đáng là
một khu rừng di tích lịch sử kết hợp với du lịch sinh
đa dạng sinh học thiên nhiên.
Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng có
diện tích hơn 2.800 ha rừng tràm, xà cừ, keo tai
tượng; trên 400 ha lung bàu nổi tiếng của một vùng
đất ngập nước. Bao quanh là vùng đệm rộng gần
9.000 ha chuyển tiếp giữa khu bảo tồn với vùng
kinh tế nông nghiệp trù phú.
Dự án vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Lung
Ngọc Hoàng đang kêu gọi đầu tư cơ sở hạ tầng
theo hướng du lịch sinh thái; bao gồm: Xây dựng hệ
thống, cung cấp nước sạch, khu nghỉ dưỡng, đường
giao thông du lịch, biệt thự, nhà hàng, khách sạn,
tôn tạo các khu bảo tồn, thể thao, giải trí... Những
nét độc đáo sinh hoạt, sản xuất nơi đây sẽ được tôn
tạo nhằm phục vụ du lịch như nghề thủ công mỹ
nghệ từ gỗ, tre, lá ở địa phương, nghề gác kèo ong
lấy mật và sáp, ca nhạc tài tử Nam Bộ...
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Lung Ngoc Hoang has had a reputation as a “place of
fish” and also a “place of snakes”, mainly: snakehead
fish, perch, chub, white catfish, eels, crabs, tortoises,
turtles, snakes of all kinds which is typical in the
southwest. In addition there are many kinds of birds such
as gray eagles, red eagles, flamingoes, teals... Especially
a diversified flora and an abundant fauna include 206
species. The most attractive one is the water birds with
135 species of birds, including rare varieties such as bac
ma , giang sen, da day ... We hope that in the near future,
this legendary land will become a landscape protected
zone of wetlands worthy of a historical relic link with the
tourism of natural biodiversity.
Lung Ngoc Hoang Natural Conservation is in an area
of over 2,800 ha of mangrove forest, acacias and a few
valuable trees; over 400 ha of famous wetland surrounded
by nearly 9,000 ha of buffer zone between the protected
area and the rich agricultural economic area.
Buffer Zone project for Lung Ngoc Hoang natural
conservation is calling infrastructure investment
towards eco-tourism; including building a clean water
supply system, resorts, roads, villas, restaurants, hotels
and protected areas, sports, entertainment... The
unique features in activities and production here will be
embellished to serve tourists such as professional craft
from wood, bamboo, leaves, honey bee raising for honey
and wax, and Southern amateur music...
10. Nga Bay Floating Market: Nga Bay Floating
market, also known as Phung Hiep floating market,
is a floating market established since 1915, is the

10. Chợ nổi Ngã Bảy:
Chợ nổi Ngã Bảy, còn gọi là chợ nổi Phụng Hiệp,
là một chợ nổi được hình thành từ năm 1915, là chợ
nổi lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi
hội tụ của bảy nhánh sông: Cái Côn, Bún Tàu, Mang
Cá, Sóc Trăng, Lái Hiếu, Xẻo Môn, Xẻo Dong. Nơi
đây việc mua bán nông sản hàng hóa tấp nập, sầm
uất trên xuồng, ghe nên gọi là chợ nổi với cách tiếp
thị mộc mạc nhưng rất độc đáo thấm sâu vào lòng
người mua, kẻ bán. Nơi đây không chỉ nơi buôn bán
hàng hóa mà còn là địa điểm thu hút khách du lịch.
Do sức lan tỏa, tác động quá lớn, vùng trung tâm lập
tức trở thành đầu mối giao thông thủy lớn nhất khu
vực đồng bằng sông Cửu Long và hình thành một
trung tâm giao thương hàng hóa lớn của cả miền
cực Nam, tác động mạnh đến thị trường nông sản
miền Tây. Cũng chính ngay chợ nổi Ngã Bảy đã hình
thành làng nghề đóng ghe truyền thống.
Hiện tại, chợ nổi Ngã Bảy chủ yếu là khai thác tự
nhiên; hiện nay tỉnh đang lập quy hoạch chi tiết, dự
án đầu tư để kêu gọi hợp tác đầu tư.
Tỉnh Hậu Giang kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng
tái hiện lại chợ nổi Ngã Bảy xưa mang tính hiện đại
phục vụ du lịch sinh thái. Quy mô dự án: Khu trung
tâm 7 nhánh sông, quy mô diện tích dự kiến 90ha
đất và mặt nước tại thị xã Ngã Bảy. Tại đây đã có
đầy đủ cơ sở hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn
thông... thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai dự án.

largest floating market in the Mekong Delta, where
is the convergence of seven tributaries: Cai Con, Bun
Tau, Mang Ca, Soc Trang, Lai Hieu, Xeo Mon, and Xeo
Dong. Here, the purchase of agricultural commodities is
eventful, crowded on the boats, so it is called as floating
market with rustic marketing ways but unique and
deeply impressed in the hearts of buyers, and sellers. It is
not only the place for goods purchase but also the local
tourist attractions. Due to the enormous widespread,
central area has immediately become the largest sector
in water route in the Mekong River delta and formed
a big commodity trading hub of the southern area,
strongly affecting on the western agricultural markets.
It was at Nga Bay market that has formed a traditional
village of boat construction.
Currently, Nga Bay Floating market primarily
exploits the nature; the province is now planning the
detailed plan, investment project to appeal investment
cooperation.
Hau Giang Province calls for construction investors
to reconstruct the ancient Nga Bay Floating market into
modern type for ecotourism service. Scale of project: the
center area with 7 tributaries, scale of estimate area: 90
hectares of land and water surface at Nga Bay Town.
The sufficient infrastructure, transportation, electric
power, water, telecommunications, etc. are favorable for
investors to implement the project.

Thành phố Vị Thanh - Vi Thanh City
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Phó Thủ tướng Chính phủ tham quan Nhà máy may Nhà Bè - Hậu Giang.
Deputy Prime Minister Vuong Dinh Hue visited Nha Be- Hau Giang Garment Factory

DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ).

SECTORS PORTFOLIO OF INVESTMENT INCENTIVES

(Issuing together with Decree No. 118/2015/NĐ-CP dated November 12th, 2015 of Government).
A. Ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư:
I. Công nghệ cao, công nghệ thông tin, công
nghệ hỗ trợ:
1. Ứng dụng công nghệ cao thuộc Danh mục
công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển
theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
2. Sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản
phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát
triển theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
3. Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ theo
quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
4. Ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh
nghiệp công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho
phát triển công nghệ cao; ứng dụng, nghiên cứu
và phát triển công nghệ cao theo quy định của
pháp luật về công nghệ cao; sản xuất sản phẩm
công nghệ sinh học.
5. Sản xuất sản phẩm phần mềm, sản phẩm
nội dung thông tin số, sản phẩm công nghệ
thông tin trọng điểm, dịch vụ phần mềm, dịch vụ
khắc phục sự cố an toàn thông tin, bảo vệ an toàn
thông tin theo quy định của pháp luật về công
nghệ thông tin.
6. Sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng
sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải.
7. Sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu
xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm.

32

HẬU GIANG tiềm năng đầu tư và phát triển

A. Special sectors for investment incentive:
I. High-tech, information technology, technology
assistance:
1. Applying High-tech on the list of high-tech
investment and development priorities under the
Prime Minister’s decision.
2. Producing products on the list of high-tech
products encouraged to develop under the Prime
Minister’s decision.
3. Producing supported industrial products under
the Prime Minister’s decision.
4. Germinating High-tech, creating high-tech
enterprises; adventurously investing in high-tech
development; applying, researching and developing
high technology as stipulated regulations of high
technology; producing biotechnology products.
5. Producing software products, numbered
information content products, key information
technologies products, software services, information
security troubleshooting service, information security
protection under information technology regulations.
6. Producing renewable energy, clean energy, and
energy from waste disposal.
7.
Producing composite materials,
construction materials, and rare materials.

light

II. Nông nghiệp:
1. Trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ và
phát triển rừng.
2. Nuôi trồng, chế biến, bảo quản nông, lâm,
thủy sản.
3. Sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng, giống
vật nuôi, giống cây lâm nghiệp, giống thủy sản.
III. Bảo vệ môi trường, xây dựng kết cấu hạ tầng:
1. Thu gom, xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải
tập trung.
2. Xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu
công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
3. Đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện,
hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, cảng sông
và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng
khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
4. Phát triển vận tải hành khách công cộng tại
các đô thị.
5. Đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh chợ
tại vùng nông thôn.
IV. Văn hóa, xã hội, thể thao, y tế:
1. Xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư.
2. Đầu tư kinh doanh cơ sở thực hiện vệ sinh
phòng chống dịch bệnh.
3. Nghiên cứu khoa học về công nghệ bào chế,
công nghệ sinh học để sản xuất các loại thuốc mới.
4. Sản xuất nguyên liệu làm thuốc và thuốc
chủ yếu, thuốc thiết yếu, thuốc phòng, chống
bệnh xã hội, vắc xin, sinh phẩm y tế, thuốc từ
dược liệu, thuốc đông y; thuốc sắp hết hạn bằng
sáng chế hoặc các độc quyền có liên quan; ứng
dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ sinh học
để sản xuất thuốc chữa bệnh cho người đạt tiêu
chuẩn GMP quốc tế; sản xuất bao bì trực tiếp tiếp
xúc với thuốc.
5. Đầu tư cơ sở sản xuất Methadone.
6. Đầu tư kinh doanh trung tâm đào tạo, huấn
luyện thể thao thành tích cao và trung tâm đào
tạo, huấn luyện thể thao cho người khuyết tật;
xây dựng cơ sở thể thao có thiết bị, phương tiện
luyện tập và thi đấu đáp ứng yêu cầu tổ chức các
giải đấu quốc tế; cơ sở luyện tập, thi đấu thể dục,
thể thao chuyên nghiệp.
7. Đầu tư kinh doanh trung tâm lão khoa, tâm
thần, điều trị bệnh nhân nhiễm chất độc màu da
cam; trung tâm chăm sóc người cao tuổi, người
khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em lang thang không
nơi nương tựa.
8. Đầu tư kinh doanh trung tâm chữa bệnh giáo dục - lao động xã hội; cơ sở cai nghiện ma

II. Agriculture:
1. Planting, caring, nurturing, protecting and
developing forests.
2. Aqua-culturing, processing and preserving
agriculture, forestry and fisheries.
3. Producing, plant, livestock, forestry multiplication
and hybridization, aquaculture breeding.
III. Environmental protection, infrastructure
construction:
1. Collecting, processing, recycling and reusing of
centralized waste.
2. Developing, trading infrastructure of industrial
parks, export processing zones, hi-tech parks.
3. Investing in development of water plants, power
plants, water supply and drainage systems; bridges, roads,
river ports and other especially important infrastructure
projects under the Prime Minister’s decision.
4. Developing public passenger transportation in
urban areas.
5. Investing in the construction and management
business in rural areas.
IV. Culture, society, sports, health:
1. Constructing social houses, resettlement houses
2. Investing business in hygiene and disease
prevention facility.
3. Doing scientific research on pharmacy
technology, biotechnology to produce new drugs.
4. Producing medicinal materials and primary
medicines, essential drugs, drug for prevention of social
diseases, vaccines, biological medical products, Herbal
medicines, traditional medicines; expiring drug patents
or related exclusive rights; application of advanced
technologies, biotechnology for the production of
medicaments under the international GMP; producing
packaging directly exposed to the drug.
5. Investing in Methadone production premises.
6. Investing in trading training center, coaching
and high performance sports training centers, sports
training for people with disabilities; constructing
sports premises with equipment, training and
competition facilities to meet the requirements for
organizing the international tournaments; training
premises, fitness competitions, professional sports.
7. Investing in trading geriatric centers, psychiatric,
treatment of patients exposed to Orange Toxics;
caring centers for the elderly, the disabled, orphans,
homeless street children.
8. Investing in trading Centre for Treatment Education - Social Labor; drug rehabilitation premises,
smoking cessation; treatment premises for HIV / AIDS.
HAU GIANG Potentialities of Investment and Development
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túy, cai nghiện thuốc lá; cơ sở điều trị HIV/AIDS.
9. Đầu tư kinh doanh nhà văn hóa dân tộc;
đoàn ca, múa, nhạc dân tộc; rạp hát, trường quay,
cơ sở sản xuất phim, in tráng phim; nhà triển
lãm mỹ thuật - nhiếp ảnh; sản xuất, chế tạo, sửa
chữa nhạc cụ dân tộc; duy tu, bảo tồn bảo tàng,
nhà văn hóa dân tộc và các trường văn hóa nghệ
thuật; cơ sở, làng nghề giới thiệu và phát triển các
ngành nghề truyền thống.
B. Ngành, nghề ưu đãi đầu tư:
I. Khoa học công nghệ, điện tử, cơ khí, sản
xuất vật liệu, công nghệ thông tin:
1. Sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản
phẩm cơ khí trọng điểm theo quyết định của Thủ
tướng Chính phủ.
2. Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D).
3. Sản xuất phôi thép từ quặng sắt, thép cao
cấp, hợp kim.
4. Sản xuất than hoạt tính.
5. Sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng.
6. Sản xuất hóa dược, hóa chất cơ bản, linh
kiện nhựa - cao su kỹ thuật.
7. Sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng từ 30%
trở lên (theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
8. Sản xuất ô tô, phụ tùng ô tô, đóng tàu.
9. Sản xuất phụ kiện, linh kiện điện tử, cụm chi
tiết điện tử không thuộc Danh mục A Phụ lục này.
10. Sản xuất máy công cụ, máy móc, thiết bị,
phụ tùng, máy phục vụ cho sản xuất nông, lâm
nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, máy chế biến
thực phẩm, thiết bị tưới tiêu không thuộc Danh
mục A Phụ lục nghị định.
11. Sản xuất vật liệu thay thế vật liệu Amiăng.
II. Nông nghiệp:
1. Nuôi, trồng, thu hoạch và chế biến dược
liệu; bảo hộ, bảo tồn nguồn gen và những loài
dược liệu quý hiếm, đặc hữu.
2. Sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm,
thủy sản.
3. Dịch vụ khoa học, kỹ thuật về gieo trồng,
chăn nuôi, thủy sản, bảo vệ cây trồng, vật nuôi.
4. Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở giết
mổ; bảo quản, chế biến gia cầm, gia súc tập trung
công nghiệp.
5. Xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu tập
trung phục vụ công nghiệp chế biến.
III. Bảo vệ môi trường, xây dựng kết cấu hạ tầng:
1. Xây dựng, phát triển hạ tầng cụm
công nghiệp.
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9. Investing in trading traditional culture house;
choir, dancing group, folk music; theaters, studios, film
production premises, film printing premises; Exhibitors
of art - photography; producing, inventing, repairing
musical instruments; maintaining and conserving
museum, the traditional culture house and the arts
and culture school; premises, introductory vocational
villages and developing traditional sectors.
B. Investment incentive sectors:
I. Science-technology, electronics, mechanical
engineering, material production, information
technology:
1. Producing products belonging to the List of
key mechanical product under the Prime Minister’s
decision.
2. Investing in research and development (R&D).
3. Producing steel billets from iron ore, high-grade
steel, alloys.
4. Producing activated carbon.
5. Producing energy-saving products.
6. Producing pharmaceutical chemistry, basic
chemicals, plastics - technical rubber spare parts
7. Producing products having increasing value
from 30% or above (under the guidance of the Ministry
of Planning and Investment).
8. Producing automobiles and automobile spare
parts; shipbuilding
9. Producing accessories, electronic components,
and electronic assemblies excluded in List A of this
Appendix.
10. Producing tool machines, machines,
equipment, spare parts and machines for production
of agriculture, forestry, fisheries, salt production, food
processing machines, irrigation equipment excluded
in List A of the Decree’s Appendix.
11. Producing alternative materials for Asbestos
materials.
II. Agriculture:
1. Growing, harvesting and processing medicinal
plants; protecting, preserving genetic resource and
unique and rare medicinal plants.
2. Producing, purifying breeding of cattle, poultry,
aquaculture.
3. Science-technology service of growing, breeding,
aquaculture, protecting plants, livestock.
4. Newly establishing, renovating, upgrading
slaughter premises; preserving, processing cattle,
poultry in centralized industrial model.
5. Constructing, developing centralized material
zone to serve processing industry.

2. Xây dựng chung cư cho công nhân làm
việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu
công nghệ cao; xây dựng ký túc xá sinh viên và
xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách xã
hội; đầu tư xây dựng các khu đô thị chức năng
(bao gồm nhà trẻ, trường học, bệnh viện) phục
vụ công nhân.
3. Xử lý sự cố sạt lở đê, bờ sông, đập, hồ chứa
và các sự cố môi trường khác; áp dụng công nghệ
giảm thiểu phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính,
phá hủy tầng ô-dôn.
4. Đầu tư kinh doanh trung tâm hội chợ triển
lãm hàng hóa, trung tâm logistic, kho hàng hóa,
siêu thị, trung tâm thương mại.
IV. Giáo dục, văn hóa, xã hội, thể thao, y tế:
1. Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng của các cơ
sở giáo dục, đào tạo; đầu tư phát triển các cơ sở
giáo dục, đào tạo ngoài công lập ở các bậc học:
giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục
nghề nghiệp.
2. Sản xuất trang thiết bị y tế, xây dựng kho
bảo quản dược phẩm, dự trữ thuốc chữa bệnh
cho người để phòng thiên tai, thảm họa, dịch
bệnh nguy hiểm.
3. Sản xuất nguyên liệu làm thuốc và thuốc
bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu bệnh; phòng, chữa
bệnh cho động vật, thủy sản.
4. Đầu tư cơ sở thử nghiệm sinh học, đánh
giá sinh khả dụng của thuốc; cơ sở dược đạt tiêu
chuẩn thực hành tốt trong sản xuất, bảo quản,
kiểm nghiệm, thử nghiệm lâm sàng thuốc.
5. Đầu tư nghiên cứu chứng minh cơ sở khoa
học của bài thuốc Đông y, thuốc cổ truyền và xây
dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm bài thuốc Đông y,
thuốc cổ truyền.
6. Đầu tư kinh doanh trung tâm thể dục, thể
thao, nhà tập luyện, câu lạc bộ thể dục thể thao,
sân vận động, bể bơi; cơ sở sản xuất, chế tạo, sửa
chữa trang thiết bị, phương tiện tập luyện thể
dục thể thao.
7. Đầu tư kinh doanh thư viện công cộng, rạp
chiếu phim.
8. Đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở dịch vụ
hỏa táng, điện táng.
V. Ngành nghề khác:
1. Hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân và tổ
chức tài chính vi mô.

III. Environmental protection, infrastructure
construction:
1. Constructing, developing infrastructure of
industrial clusters.
2. Building apartments for workers in industrial
parks, export processing zones, hi-tech parks,
building students’ dorms and houses for social policy
beneficiaries; investing in constructing functional
urban areas (including kindergartens, schools,
hospitals) to serve workers.
3. Handling erosion of embankment, riverbanks,
dams, lakes and other environmental incidents;
applying technology to reduce emissions of
greenhouse effect, destroying ozone layer.
4. Investing in business of goods expo center,
logistics center, cargo storage, supermarkets, trade
centers.
IV. Education, culture, society, sports, medicals:
1. Investing business in infrastructure of
educational, training premises; investing in
developing educational institutions, non-public
education at all levels: preschool education, general
education, vocational education.
2. Producing medical equipment, constructing
storage of pharmaceutical products, medicine
inventories in case of natural disaster, infected
diseases.
3. Producing materials for drug production and
botanic protection drugs, pesticides; preventing and
treatment for animals, aquaculture.
4. Investing in premises of experimenting biology,
evaluating drug efficiency, pharmaceutical premise
having good practice in production, preservation,
testing, and experiment.
5. Investing in research to prove scientific basis of
Eastern medicine, traditional medicine and building
testing standards for eastern medicine, traditional
medicine.
6. Investing in fitness centers, sports clubs,
stadiums, swimming pools; production premises,
repair of sports equipment, facilities.
7. Investing in public library business, cinemas.
8. Investing in construction of cemetery, crematory
service premises.
V. Other sectors:
1. Operation of public credit funds and microfinancial organizations.
HAU GIANG Potentialities of Investment and Development
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DANH MỤC LĨNH VỰC ĐẶC BIỆT
ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRONG NÔNG NGHIỆP
VÀ NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 210/2013/NĐCP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về
chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào
nông nghiệp, nông thôn)
1. Trồng rừng, bảo vệ rừng, trồng cây dược liệu.
2. Xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu tập
trung cho công nghiệp chế biến. Xây dựng cánh
đồng lớn.
3. Chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, hải sản
tập trung.
4. Sản xuất, phát triển giống cây trồng, giống
vật nuôi, giống cây lâm nghiệp, giống thủy sản.
5. Ứng dụng công nghệ sinh học; công nghệ
cao trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy
hải sản.
6. Đánh bắt hải sản ở vùng biển xa bờ.
7. Sản xuất, tinh chế muối.
8. Sản xuất nguyên liệu và chế biến thức ăn gia
súc, gia cầm, thủy sản, chế phẩm sinh học.
9. Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản,
dược liệu.
10. Sản xuất bột giấy, giấy, bìa, ván nhân tạo
trực tiếp từ nguồn nguyên liệu nông, lâm sản.
11. Sản xuất thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ
thực vật, thuốc thú y, sản phẩm xử lý, cải tạo môi
trường trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.
12. Sản xuất hàng thủ công; sản phẩm văn
hóa, dân tộc truyền thống.
13. Xây dựng hệ thống cấp nước sạch, thoát nước.
14. Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở giết
mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm, tập trung,
công nghiệp.
15. Xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường; thu
gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn.
16. Xây dựng chợ nông thôn; xây dựng ký túc
xá công nhân ở nông thôn.
17. Sản xuất máy, thiết bị, chất phụ gia, phụ trợ
phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp,
ngư nghiệp, diêm nghiệp, máy chế biến thực phẩm.
18. Dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y ở vùng nông thôn.
19. Dịch vụ tư vấn đầu tư, khoa học, kỹ thuật
về sản xuất nông, lâm, thủy sản và nghề muối ở
vùng nông thôn.
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PORTFOLIO OF SPECIAL INCENTIVE SECTORS
FOR INVESTMENT IN AGRICULTURE AND
RURAL AREAS
(Issuing together with Decree No. 210/2013/NĐCP dated December 19th, 2013 of Government on
encouraging enterprises to invest in agriculture,
rural areas)
1. Afforest, forest protection, growing medicinal plant.
2. Construction, development of centralized
material zone for industrial zone; building large field.
3. Centralized cattle, poultry, and aquaculture
breeding.
4. Production, development seed cultivar,
livestock breeds, seed forestry, aquaculture breeds.
5. Application of biotechnology, hi-tech in production
of agriculture, forestry, aquaculture products.
6. Catching seafood in offshore area.
7. Salt production and purification.
8. Material production and processing of cattle,
poultry, aquaculture feed, and biology preparation.
9. Processing, preservation of agriculture, forestry,
aquaculture, medicine products.
10. Production of paper powder, paper, carton,
artificial boards directly from the agricultural and
forestry products.
11. Production of medicines, botanic protection
drugs, veterinary drugs, processing products,
environmental improvement in livestock, aquaculture.
12. Production of crafts, traditional ethnic &
cultural products.
13. Construction of clean water supply system
and drainage.
14. New construction, renovation, upgrading
of slaughter, cattle & poultry processing and
preservation premise, centralized, industrial.
15. Pollution treatment and environmental
protection; collection and treatment of waste water,
exhaust, and solid waste.
16. Construction of rural markets; workers’ dorms
in rural areas.
17. Production of machines, equipment,
admixture, additives for agriculture, forestry, fishery,
salt, food processing production.
18. Botanical, veterinary protection service in
rural areas.
19. Consulting service of investment, science,
technology in agriculture, forestry, aquaculture
production and salt business in rural areas.

ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ
INVESTMENT PREFERENCE REGIONS

1. Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc
biệt khó khăn:
Toàn bộ các huyện: Long Mỹ, Vị Thủy, Châu
Thành, Phụng Hiệp, Châu Thành A và thị xã Ngã
Bảy, thị xã Long Mỹ. Đối với địa bàn này:
- Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04
năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong vòng 09
năm tiếp theo kể từ khi phát sinh thu nhập chịu thuế.
- Được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập
doanh nghiệp là 10% trong vòng 15 năm đối với
thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án
đầu tư mới.
- Miễn thuế đối với thiết bị, máy móc nhập khẩu
để tạo tài sản cố định.
- Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 11 năm kể
từ ngày đưa dự án vào hoạt động.
* Trường hợp dự án đầu tư vào địa bàn này
thuộc lĩnh vực ngành nghề ưu đãi đầu tư thì sẽ
được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 15 năm
kể từ ngày đưa dự án vào hoạt động, tăng thêm 04
năm so với các dự án bình thường.
* Trường hợp dự án đầu tư vào địa bàn này
thuộc lĩnh vực ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư
thì sẽ được miễn toàn bộ tiền thuê đất, thuê mặt
nước cho cả thời hạn thuê.
* Trường hợp dự án đầu tư vào nông nghiệp
thuộc lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu
tư khi đầu tư vào địa bàn này thì được gọi là dự án
nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, ngoài các ưu
đãi trên sẽ được hưởng các ưu đãi sau:
- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho
cả thời gian thuê.
- Nếu dự án được Nhà nước giao đất thì sẽ được
miễn tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư đó.
- Nếu dự án nằm trong quy hoạch của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được miễn
nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng
đất để thực hiện dự án theo quy định.
2. Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó
khăn: Toàn bộ thành phố Vị Thanh. Đối với địa
bàn này:
- Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 02
năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong vòng 04
năm tiếp theo kể từ khi phát sinh thu nhập chịu thuế.
- Được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập DN
là 17% trong vòng 10 năm.
- Miễn thuế đối với thiết bị, máy móc nhập khẩu
để tạo tài sản cố định.
- Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong vòng

1. Region having difficult social economy
condition:
All districts: Long My, Vi Thuy, Chau Thanh, Phung
Hiep, Chau Thanh A and Nga Bay Town, Long My
Town. For these regions:
- Exempted from corporate income tax within 04
years and reduced 50% of the taxable amount within
the next 09 years when rising the taxable income.
- Inherited corporate income tax rate of 10%
within 15 years for corporate income from the new
investment project.
- Exempted for imported equipment, machines to
create fixed assets.
- Exempted from land rent and water surface rent
within 11 years since the project operation date.
* In the event that project invested in this region
belongs to investment preference sector, it will be
exempted from land rent and water surface rent
within 15 years since the operation date, increasing
04 years compared to ordinary projects.
* In the event that project invested in this region
belongs to particularly investment preference sector,
it will be exempted from all land rent and water
surface rent for the whole rent period.
* In the event that project invested in agriculture
belongs to particularly investment preference
agricultural area when investing in this region, it
is called as the particularly investment preference
agricultural project, apart from above incentives, it
will be inherited below incentives:
- Exempted from all land rent and water surface
rent for the whole rent period.
- If the land of project is allotted by State, the
project will be exempted from land use charge for
that project.
- If the project belonging to the plan approved by
the authorized state agency, it will be exempted from
land utilization amount when changing the land
utilization purpose to implement the project under
regulations.
2. Region having difficult social economy
condition: The whole of Vi Thanh City. For
this region:
- Exempted from business income tax within 02
years and reduced 50% of the accrued tax within the
next 04 years since additional assessable tax.
- Got corporate tax income of 17% within 10 years.
- Exempted from tax for imported equipment and
machines to create fixed assets.
- Exempted from land rent and water surface rent
within 7 years since the operation date.
HAU GIANG Potentialities of Investment and Development
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07 năm kể từ ngày đưa dự án vào hoạt động.
* Trường hợp dự án đầu tư vào địa bàn này
thuộc lĩnh vực ngành nghề ưu đãi đầu tư thì sẽ
được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 11 năm
kể từ ngày đưa dự án vào hoạt động, tăng thêm 04
năm so với các dự án bình thường.
* Trường hợp dự án đầu tư vào địa bàn này thuộc
lĩnh vực ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư thì:
- Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04
năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong vòng 09
năm tiếp theo kể từ khi phát sinh thu nhập chịu thuế.
- Được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập DN
là 10% trong vòng 15 năm.
- Miễn thuế đối với thiết bị, máy móc nhập khẩu
để tạo tài sản cố định.
- Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 15 năm kể
từ ngày đưa dự án vào hoạt động, tăng thêm 08
năm so với các dự án bình thường.
* Trường hợp dự án đầu tư vào nông nghiệp
thuộc lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu
tư khi đầu tư vào địa bàn này thì được gọi là dự án
nông nghiệp ưu đãi đầu tư, ngoài các ưu đãi trên
sẽ được hưởng các ưu đãi sau:
- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong
15 năm đầu kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào
hoạt động.
- Được áp dụng mức giá thấp nhất của loại đất
tương ứng trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định.
- Nếu được Nhà nước giao đất thì được giảm
70% tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà
nước đối với dự án đầu tư đó.
- Nếu dự án nằm trong quy hoạch của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được giảm
50% tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử
dụng đất để thực hiện dự án theo quy định.
* Trường hợp dự án đầu tư mới trong lĩnh vực
xã hội hóa (lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn
hóa, thể thao, môi trường) thực hiện tại địa bàn
này thì sẽ được hưởng các ưu đãi sau:
- Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04
năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong vòng 09
năm tiếp theo kể từ khi phát sinh thu nhập chịu thuế.
- Được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập DN
là 10% trong cả thời gian hoạt động của dự án.
- Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời
gian thuê. Giá trị đất không được tính vào giá trị
tài sản cố định.
3. Đối với dự án đầu tư vào các Khu công
nghiệp của Hậu Giang:
- Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04
năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong vòng 09
năm tiếp theo kể từ khi phát sinh thu nhập chịu thuế.
- Được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập
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* In the event that project invested in this region
belongs to particularly investment preference sector,
area, it will be exempted from land rent and water
surface rent within 11 years since the operation date,
increasing 04 years compared to ordinary projects.
* In the event that project invested in this region belongs
to particularly investment preference sector, area:
- Exempted from corporate income tax within 04
years and reduced 50% of the taxable amount within
the next 09 years since the additional taxable income.
- Inherited the corporate income tax rate of 10%
within 15 years.
- Exempted from tax for imported equipment,
machines to create fixed assets.
- Exempted from land rent amount, water surface
rent amount within 15 years since the operation
date of project, increasing 08 years compared with
ordinary projects.
* In the event that the project invests in agriculture
that belongs to the preferred agricultural area when
investing in this region, it is called as investment
preference agricultural project, apart from above
incentives, it will be inherited these following
incentives:
- Exempted from land rent and water surface rent
within 15 years since the operation date.
- Applied the lowest price of the equivalent
land type in the land quotation stipulated by the
Municipalities People’s Committees.
- If the land is allotted by State, the project will be
reduced 70% of the land use charge that have to be
paid for state budget for that investment project.
- If the project belongs to the plan approved by
authorized agency, it will be reduced 50% of the
land use charge as transferring the land utilization
purpose to perform the project under regulations.
* In the event that the new investment project
in socializing area (educational area, vocational
training, health, culture, sports, and environment)
performing in this region will be inherit the following
incentives:
- Exempted from corporate income tax within 04
years and reduced 10% of the taxable amount within
the next 09 years since the taxable income.
- Be enjoyed corporate income tax rate of 10%
during the period of project
- Exempted from land rent and water surface rent
for the whole rent period. Land value is not calculated
in the fixed asset value.
3. For investment projects in industrial parks
of Hau Giang Province:
- Exempted from corporate income tax within 04
years and reduced 50% of the taxable amount within
the next 09 years since generating the taxable income.
- Inherited the corporate income tax rate of 10%

doanh nghiệp là 10% trong vòng 15 năm.
- Miễn thuế đối với thiết bị, máy móc nhập khẩu
để tạo tài sản cố định.
- Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 11 năm kể
từ ngày đưa dự án vào hoạt động.
* Trường hợp dự án đầu tư vào Khu công
nghiệp thuộc lĩnh vực ngành nghề ưu đãi đầu tư
hoặc đặc biệt ưu đãi đầu tư thì sẽ được miễn tiền
thuê đất, thuê mặt nước lên tới 15 năm, tăng thêm
04 năm so với các dự án bình thường.
* Trường hợp dự án đầu tư sử dụng đất xây dựng
nhà ở cho công nhân của các khu công nghiệp theo
dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì sẽ
được miễn toàn bộ tiền thuê đất, thuê mặt nước
cho cả thời hạn thuê, chủ đầu tư không được tính
chi phí về tiền thuê đất vào giá cho thuê nhà.
4. Dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
và Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
tỉnh Hậu Giang.
- Dự án đầu tư mới vào nông nghiệp, nông thôn
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang sẽ được hưởng chính
sách ưu đãi theo Quyết định số 20/2015/QĐ - UBND
ngày 22 tháng 07 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh
Hạu Giang quy định về chính sách khuyến khích
doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2015- 2020.
- Dự án đầu tư mới vào Khu nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao tỉnh Hậu Giang sẽ được
hưởng chính sách ưu đãi theo Quyết định số
39/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2015
của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang quy định về
chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang.
Các chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh hậu
Giang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử
tỉnh Hậu Giang tại địa chỉ: www.haugiang.gov.vn

within 15 years.
- Exempted from tax for imported equipment,
machines to create fixed assets.
- Exempted from land rent and water surface rent
within 11 years since the operation date.
* In the event that the investment project in
industrial parks that belongs to the investment
preference sector or particularly investment
preference sector, it is exempted from land rent and
water surface rent up to 15 years, increasing 04 years
compared to ordinary projects.
* In the event that the investment project utilizes
housing construction land for workers of industrial
parks under the project approved by the authorized
agency, that project is exempted from all land rent and
water surface rent for all rent period, the investor is not
allowed to calculate land rental in the house rent rental.
4. Project of investing to agriculture, rural
areas and industrial park applying high
technologies in Hau Giang Province.
- The new investing project to agriculture, rural
areas in Hau Giang Province will be got incentive
policy under the Decision No. 20/2015/QD-UBND
dated July 22nd, 2015 by People’s Committee of
Hau Giang Province stipulating on the enterprise
stimulation policy investing to agriculture, rural areas
in Hau Giang Province in the period 2015- 2020.
- The new investing project to industrial park
applying high technologies in Hau Giang Province
will be got incentive policy under the Decision No.
39/2015/QD-UBND dated December 28th, 2015 by
People’s Committee of Hau Giang Province regulating
on the incentive and supporting investment project
to industrial park applying high technologies in Hau
Giang Province.
The incentive project of investment of Hau
Giang Province will be published on website: www.
haugiang.gov.vn

Khu di tích Chiến thắng Chương Thiện - Chuong Thien victory relics
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Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang và Bộ Công thương tham quan gian hàng Hội chợ công thương Đồng bằng sông Cửu Long.
Leader of Hau Giang Province and Ministry of Industry and Trade visited Mekong Delta Trade and Industry fair .

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ
POLICY OF INVESTMENT INCENTIVE AND INVESTMENT ASSISTANCE

N

hà đầu tư có dự án đầu tư thuộc lĩnh vực,
địa bàn ưu đãi đầu tư được hưởng ưu đãi
đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và
các văn bản quy định, hướng dẫn của Chính phủ
Việt Nam. Sau đây là tóm tắt các quy định chủ yếu
tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng
11 năm 2015 của Chính phủ Việt Nam.
I. Ưu đãi đầu tư:
1. Đối tượng và nguyên tắc áp dụng ưu đãi
đầu tư:
1.1. Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư
theo quy định gồm:
a) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu
tư hoặc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư;
b) Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế
- xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh
tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
c) Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ
đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000
tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được
cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc kể
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I

nvestor having investment project belonging
to the investment preference areas, regions is
inherited investment incentives under regulations
of Investment Law and stipulated documents,
guidance of Vietnamese Government. Below is the
summary of the primary regulations of Decree No.
118/2015/NĐ-CP dated November 12th, 2015 by
Vietnamese Government.
I. Investment incentives:
1. Beneficiary and applicable principles of
investment incentives:
1.1. Beneficiaries of investment incentive
under regulation comprise:
a) Investment project belonging to preferred
sector, industry or particularly preferred sector,
industry;
b) Investment project in the difficult social
economy regions or particularly difficult social
economy regions;
c) Investment project with capital size from 6,000
billion dongs or above, implementing to disburse at

từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư đối
với dự án không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy
chứng nhận đăng ký đầu tư;
d) Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng
từ 500 lao động trở lên (không bao gồm lao động
làm việc không trọn thời gian và lao động có hợp
đồng lao động dưới 12 tháng);
đ) Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp
khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công
nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ
cao và pháp luật về khoa học công nghệ.
1.2. Nguyên tắc áp dụng ưu đãi đầu tư:
a) Dự án đầu tư quy định tại Điểm c nêu trên
được hưởng ưu đãi đầu tư như quy định đối với

least 6,000 billion dongs within 03 years since the
issuing date of Investment Registration Certificate
or since the date of investment policy decision for
the project that does not have to implement issuing
procedure of Investment Registration Certificate;
d) Investment project in the rural areas utilizing
from 500 labors or above (excluding part-time labor
and labor with under the 12-month contract)
đ) Hi-tech enterprises, science & technology
enterprises, science & technology organizations under
hi-tech regulations and science – technology law.
1.2. Principle applying investment incentive:
a) The investment project stipulated at Point c
mentioned above is inherited investment incentives
as regulations for the investment project at the

Lễ khởi công Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1
Ground- breaking ceremony of Song Hau 1 thermal power plant.

dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã
hội đặc biệt khó khăn;
b) Dự án đầu tư quy định tại Điểm d nêu trên
được hưởng ưu đãi đầu tư như quy định đối với
dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã
hội khó khăn;
c) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu
tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã
hội khó khăn được hưởng ưu đãi đầu tư như quy
định đối với dự án đầu tư thuộc địa bàn có điều
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
d) Dự án đầu tư đáp ứng điều kiện hưởng các
mức ưu đãi đầu tư khác nhau được áp dụng mức
ưu đãi cao nhất;
đ) Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối
với dự án đầu tư tại khu công nghiệp, khu chế
xuất được thành lập theo quy định của Chính

particularly difficult social economy regions;
b) The investment project stipulated at Point d
mentioned above is inherited investment incentives
as regulations for the investment project at the
difficult social economy regions;
c) The investment project belonging to the
investment incentive sector, industry performing
at the difficult social economy regions is inherited
the investment incentive as regulations for the
investment project in the particularly difficult social
economy regions ;
d) Investment project meeting different
investment incentive conditions is applied the
highest preferential level;
đ) The business income tax incentive for
investment projects at the established industrial
parks, export processing zones under Government
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phủ được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh
nghiệp như doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn có
điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn;
e) Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với
dự án đầu tư tại khu công nghệ cao được hưởng
ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp như
doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn có điều kiện
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
2. Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư:
2.1. Ưu đãi đầu tư ghi tại Giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương
đầu tư gồm những nội dung sau đây:
a) Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư
theo quy định;
b) Căn cứ áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định
của pháp luật về thuế và pháp luật về đất đai và
các văn bản quy định hiện hành.
2.2. Đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy
chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ
trương đầu tư, nhà đầu tư căn cứ nội dung ưu đãi
đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu
tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư để
hưởng ưu đãi đầu tư. Căn cứ áp dụng ưu đãi đầu
tư đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ
là Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và
công nghệ.
2.3. Đối với dự án đầu tư không thuộc trường
hợp quy định nêu trên, nhà đầu tư căn cứ đối
tượng hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị
định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm
2015 của Chính phủ Việt Nam, các quy định của
pháp luật có liên quan để tự xác định ưu đãi đầu
tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại
Cơ quan áp dụng ưu đãi đầu tư.
2.4. Ưu đãi đầu tư được điều chỉnh trong các
trường hợp sau:
a) Trường hợp dự án đầu tư đáp ứng điều kiện
để được hưởng thêm ưu đãi đầu tư thì nhà đầu
tư được hưởng ưu đãi đầu tư đó cho thời gian ưu
đãi còn lại;
b) Nhà đầu tư không được hưởng ưu đãi theo
quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư,
văn bản quyết định chủ trương đầu tư trong
trường hợp dự án đầu tư không đáp ứng điều
kiện hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại Giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu
tư. Trường hợp dự án đầu tư đáp ứng điều kiện
hưởng ưu đãi đầu tư khác thì nhà đầu tư được
hưởng ưu đãi theo điều kiện đó;
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is the same as that of investment in the difficult
social economy regions;
e) The business income tax incentive for
investment projects at Hi-tech parks is the same as
that of investment in the particularly difficult social
economy regions.
2. Applicable procedure of investment
incentives:
2.1. Investment incentives written at the
Investment Registration Certificate, Policy Decision
consist of these following contents:
a) Beneficiary and conditions of investment
incentive under regulations;
b) Basing on the investment incentive application
under tax regulations and land legislations.
2.2. For the investment projects in category
of issuing Investment Registration Certificate or
investment guideline decision, the investor bases on
the investment incentive contents stipulated at the
Investment Registration Certificate or Investment
incentive decision to inherit investment incentives.
The Science & Technology Enterprise Certificate
is the base to apply the investment incentive for
science & technology enterprises.
2.3. For the investment project that is not belong
to the above stipulated cases, the investor bases
on the beneficiary of the investment incentive
stipulated at Decree No. 118/2015/NĐ-CP dated
November 12th, 2015 of Vietnamese Government,
other related legal regulations to identify the
investment incentives and implement investment
incentive procedure at the investment incentive
application Agency.
2.4. The investment incentives are adjusted in
the following cases:
a) If the investment project meets the condition
to be inherited the additional investment incentives,
the investor is inherited that investment incentive
for the remaining incentive time;
b) Investor is not allowed to inherit incentives
under stipulations at Investment Registration
Certificate, Decision document of investment
guideline if the investment project does not meet
the investment incentive conditions stipulated at
the Investment Registration Certificate, investment
guideline Decision. In case of the investment project
meets another investment incentive condition, the
investor is allowed to inherit incentives under that
condition;

c) Trường hợp dự án đầu tư có thời gian không
đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư thì nhà đầu
tư không được hưởng ưu đãi đầu tư cho thời gian
không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư.
2.5. Tổ chức kinh tế mới thành lập hoặc thực
hiện dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình tổ
chức kinh tế, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp
nhập, hợp nhất, chuyển nhượng dự án đầu tư
được kế thừa các ưu đãi đầu tư của dự án đầu tư
trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp
nhất, chuyển nhượng.
II. Hỗ trợ đầu tư đối với khu công nghiệp,
khu công nghệ cao:
1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng
khu công nghiệp:
1.1. Phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, tiêu chí,
định mức hỗ trợ đầu tư từ ngân sách trung ương
để xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp
tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn
hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt
khó khăn thực hiện theo Chương trình mục tiêu
đầu tư hạ tầng khu công nghiệp được phê duyệt
trong từng giai đoạn.
1.2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cân đối nguồn
ngân sách địa phương để hỗ trợ nhà đầu tư phát
triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong và
ngoài khu công nghiệp.
2. Hỗ trợ đầu tư phát triển hệ thống kết
cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu công
nghệ cao:
2.1. Nguồn vốn ngân sách nhà nước được bố
trí để hỗ trợ các hoạt động sau đây:
a) Đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ
thuật, hạ tầng xã hội trong khu công nghệ cao;
b) Bồi thường, giải phóng mặt bằng, rà phá
bom mìn, vật liệu nổ trong khu công nghệ cao;
c) Bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng
hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu nhà ở cho
người lao động và khu tái định cư, tái định canh
cho người bị thu hồi đất trong khu công nghệ cao;
d) Đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn tập
trung và hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt
tiêu chuẩn môi trường của khu công nghệ cao.
2.2. Ngoài các hình thức hỗ trợ theo quy định
như trên, khu công nghệ cao được hưởng các
chính sách hỗ trợ khác về đầu tư phát triển hệ
thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo quy định của
pháp luật về khu công nghệ cao.

c) If investment project has a period of not
meeting investment incentive condition, the
investor is not allowed to inherit investment
incentives for that period.
2.5. The new establishment organizations
or implement investment project from the
conversion of economic organization types,
ownership conversion, division, separation, merger,
acquisition, investment project transfer are allowed
to inherited investment incentives of the previous
investment projects prior to the conversion, division,
separation, merger, acquisition, transfer.
II. Investment assistance for industrial parks,
Hi-tech parks:
1. Construction investment assistance of
infrastructure in industrial parks:
1.1. Scope, beneficiary, principles, criteria,
ration to assist investment from the state budget
to construct infrastructure in industrial parks in
the difficult social economy condition area or
particularly difficult social economy condition
area to implement under the Target Campaign
for Infrastructure investment in industrial parks
approved within each stage.
1.2. The Provincial People’s Committee balances
its local budget to assist investors in developing
infrastructure system both inside and outside
industrial parks.
2. Development investment assistance of
infrastructure, social infrastructure in Hi-tech parks:
2.1. The state budget is arranged to assist the
following activities:
a) Investing in infrastructure and social infrastructure
system development in the Hi-tech parks;
b) Compensating, clearing the premises,
disarming mines and bombs, explosive materials in
the Hi-tech parks;
c) Compensating, clearing the premises,
constructing infrastructure and residential areas
for labors and resettlement zones, agricultural
resettlement for people who are evicted land in the
Hi-tech parks;
d) Investing in the construction of centralized
solid substances treatment center and centralized
waste water treatment system which meet
environmental standards of Hi-tech parks.
2.2. Apart from assistance forms as above
regulations, Hi-tech parks are inherited other
assistance policies in infrastructure system
development investment under legal regulations
for Hi-tech parks.
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2.3. Về chính sách phát triển nhà ở trong khu
công nghệ cao thì do Thủ tướng Chính phủ quyết
định.
3. Đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật
khu công nghiệp:
3.1. Hoạt động đầu tư kinh doanh hệ thống kết
cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp phải phù
hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng khu công
nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3.2. Đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã
hội khó khăn, căn cứ vào điều kiện cụ thể của
địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Thủ
tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc giao
cho đơn vị sự nghiệp có thu làm nhà đầu tư dự án
đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ
thuật khu công nghiệp.
III. Các ưu đãi của tỉnh Hậu Giang:
Ngoài ra khi nhà đầu tư vào Hậu Giang còn
được hưởng một số ưu đãi của tỉnh như: Hỗ trợ
nhà đầu tư về mặt bằng thực hiện dự án; hỗ trợ
chuyển giao công nghệ và khuyến khích hoạt
động khoa học công nghệ; hỗ trợ đào tạo nghề
cho người lao động; hỗ trợ phí đăng ký thành lập
doanh nghiệp và những ưu đãi khác như: Khấu
hao tài sản, hỗ trợ chi phí quảng cáo, quảng bá
sản phẩm, thưởng môi giới đầu tư…
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2.3. The housing development policy in hi-tech
parks is determined by the Prime Minister.
3. Infrastructure system investment in
industrial parks:
3.1.
Business investment operation in
infrastructure system in industrial parks must be in
accordance with the detailed construction plan for
industrial parks approved by authorized agency..
3.2. For difficult social economy condition area,
based on specific condition of that region, Provincial
People’s Committee submits the establishment
decision to the Prime Minister or assigns the revenue
generating agency to be the project investor of
the construction investment and infrastructure
business for industrial parks.
III. Incentives of Hau Giang Province:
Moreover, when investing in Hau Giang Province,
investors may have some incentives of the Province
such as: Assisting investors in premises performing
projects; assisting in technology transfer and
science-technology activities encouragement;
assiting in vocational training for labors; assisting
in business establishment registering fees and
other incentives, for example: assets depreciation,
advertising fee assistance, product publication,
compensation for investment intermediaries, etc.

Đường quê xã Vị Thăng, huyện Vị Thủy
Country road of Vi Thang commune , Vi Thuy district

HAU GIANG Potentialities of Investment and Development

45

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ, GIẤY CHỨNG
NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH NHANH CHÓNG, THUẬN
LỢI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
Thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo quy định Luật Đầu tư), Giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh (theo quy định Luật Doanh nghiệp).
Thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa (Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh, khắc dấu của doanh nghiệp, mã số thuế nhận tại Phòng Đăng ký kinh doanh)
trong một bộ hồ sơ duy nhất nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định chung.
Tỉnh Hậu Giang sẽ rút ngắn tối đa thời gian cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh và Mã số thuế so với thời gian quy định chung của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và
các văn bản pháp luật có liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư.
Các thủ tục cần thiết được đăng tải tại Website của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hậu Giang: www.skhdt.
haugiang.gov.vn
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN KÊU GỌI VỐN ĐẦU TƯ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC:
1. Danh mục các lĩnh vực, dự án ưu tiên nguồn vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư trực tiếp nước
ngoài (FDI):

TT

Tên dự án

Dự kiến
vốn đầu tư
(triệu USD)

Quy mô dự án

I

LĨNH VỰC CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU, CỤM
CÔNG NGHIỆP

270

03 dự án

1

Dự án cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp
tập trung Nhơn Nghĩa A.

80

Quy mô diện tích 352 ha

2

Dự án cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp
tập trung Đông Phú.

60

Quy mô diện tích 229 ha Huyện Châu Thành.

3

Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước
thải Khu đô thị công nghiệp sông Hậu.

130

70.000 - 100.000m3/
ngày đêm.

II LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

23

02 dự án

Khu thực nghiệm khoa học công nghệ
và lưu trữ nguồn gen tỉnh Hậu Giang

13

Diện tích 02ha

Thành phố
Vị Thanh

Kêu gọi các dự án công nghệ cao đầu
5 tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao tỉnh Hậu Giang.

10

Diện tích
khu trung tâm 415 ha

Huyện
Long Mỹ

152

16 dự án

4

III LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP
6

Dự án chế biến nước khóm (dứa) cô đặc
xuất khẩu.

7 Dự án chế biến trái cây xuất khẩu.
8

Dự án chế biến thịt gia súc, gia cầm,
thủy sản đóng hộp.

9 Dự án tinh luyện dầu thực vật.
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8

Địa điểm xây dựng

Huyện
Châu Thành A.

Huyện Châu Thành.

Công suất 6.000 tấn sản
Thành phố Vị Thanh
phẩm/năm.

8

Công suất 20.000 tấn
sản phẩm/năm.

Huyện Châu Thành,
Châu Thành A

9

Công suất 10.000 tấn
sản phẩm/năm

Huyện Châu Thành,
Châu Thành A

15

Công suất 2.000 tấn dầu
Huyện Châu Thành,
thành phẩm, 01 triệu lít
Châu Thành A
tinh dầu hương liệu/năm

PROCEDURE FOR ISSUING INVESTMENT CERTIFICATE, BUSINESS
REGISTRATION CERTIFICATE FOR INVESTORS QUICKLY,
FAVORABLY:
Procedures for registration of investment certificate (in accordance with the Law on Investment); procedures for business registration (according to Business Law)
Implementation of administrative reforms under the OSS mechanism (certificate of business registration, seal of the enterprise, the tax code received at the Business Registration Office under the Department
of Planning and Investment) in a single record one submitted to the Department of Planning and Investment under the general provisions. The number of investment certificate, certificate of business registration
and tax code is unified to be the code of the business.
Hau Giang Province will further shorten the time for a new investment certificate, certificate of business
registration and tax code than the time the general provisions of the Investment Law, Enterprise Law and
other legal documents involved.
The required procedures are posted on Website of Department of Planning and Investment of Hau Giang
Province: www.skhdt.haugiang.gov.vn
LIST OF PRIORITY PROJECTS CALLING FOR DOMESTIC AND FOREIGN INVESTMENTS:
1.List of priority projects calling for domestic and foreign investments capital:

No

Project name

Estimated
capital
investment
(million USD)

I

INFRASTRUCTURE OF INDUSTRIAL
PARK (IP), OR INDUSTRIAL CLUSTER (IC)

270

1

Project of building infrastructure of Nhon
Nghia A IC

2

Project of building infrastructure of Dong
Phu IC.

3

80

Project scope

03 projects

Location for
construction

352 ha in area

Chau Thanh A
district

60

229 ha in area

Chau Thanh district

Project od drainage and wastewater
treatment of Hau River IP.

130

70.000 - 100.000 m3/
day

Chau Thanh district

II

SCIENCE AND TECHNOLOGY AREA

23

02 projects

4

Science – Technology experimental zone and
genetic resource archive of Hau Giang Province

13

02 ha in area

Vi Thanh city

5

Appealing hi-tech projects to invest in Hitech application industrial park of Hau
Giang province

10

Area of central zone:
415 ha

Long My district

152

16 projects
Capacity of
6,000 tonnes / year

III INDUSTRIAL SECTORS
6

Project on condense pineapple juice
processing

8

7

Project of fruits processing for exports

8

8

Project on processing meat from cattle,
poultry, canned aquatic products

9

9

Project on refining vegetable oil

15

Vi Thanh city

Capacity: 20,000 tons/ Chau Thanh district,
year
Chau Thanh A
Capacity of
10,000 tonnes / year

Districts Chau Thanh,
Chau Thanh A

Capacity of 2,000
Districts Chau Thanh,
tonnes, 1 million litres
Chau Thanh A
of raw oil/year
HAU GIANG Potentialities of Investment and Development
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TT

Tên dự án

Dự kiến
vốn đầu tư
(triệu USD)

10

Dự án sản xuất sản phẩm bằng plastic,
composite.

7

Công suất 01 triệu sản
phẩm/năm

Huyện Châu Thành,
Châu Thành A
Huyện Châu Thành,
Châu Thành A

Địa điểm xây dựng

11

Dự án sản xuất dụng cụ điện và dây
cáp điện.

10

Dây cáp điện 1.000 tấn
sản phẩm/năm, điện gia
dụng 6 triệu sản phẩm/
năm

12

Dự án sản xuất, lắp ráp sản phẩm điện,
điện tử dân dụng, viễn thông và tin học

10

Công suất 100.000 sản
phẩm/năm

Huyện Châu Thành,
Châu Thành A

13

Dự án sản xuất va ly, túi xách, dày, dép
da xuất khẩu.

8

Công suất 05 triệu sản
phẩm/năm

Huyện Châu Thành,
Châu Thành A

14 Dự án sản xuất hàng may mặc xuất khẩu.

10

Công suất 10 triêu sản
phẩm/năm.

Huyện Châu Thành,
Châu Thành A

15 Dự án sản xuất khí công nghiệp.

6

Công suất 5 triệu m3
ôxi gen và 200.000 m3
axetylene/năm

Huyện Châu Thành,
Châu Thành A

16 Dự án sản xuất chất giặt rửa dân dụng.

15

5.000 tấn bột giặt, 1.000
Huyện Châu Thành,
tấn xà phòng tắm, 5 triệu
Châu Thành A
ống kem đánh răng.

17

Dự án sản xuất máy móc thiết bị,
phụ tùng phục vụ công, nông nghiệp.

12

Công suất từ 50 HP trở
lên, 1.000 máy, 5 tấn
phụ tùng/năm

Huyện Châu Thành,
Châu Thành A

18

Dự án sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm,
thủy sản.

8

Công suất: 10.000 tấn/
năm

Huyện Châu Thành,
Châu Thành A

Dự án sản xuất các sản phẩm sau đường
19
(bánh kẹo, cồn...)

10

Công suất: Bánh kẹo các
Huyện Long Mỹ,
loại 5.000 tấn/năm; cồn
thành phố Vị Thanh.
thô 5 triệu lít/năm.

Dự án sản xuất phân hỗn hợp, vi sinh,
vi lượng.

8

500.000 tấn phân hổn
Huyện Châu Thành,
hợp/năm, 10 tấn phân vi
Châu Thành A
lượng/năm.

20

21 Dự án sản xuất dược thú y, thủy sản.

8

Công suất 25 triệu sản
phẩm/năm

IV LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

97

03 dự án

Huyện Châu Thành,
Châu Thành A

22

Dự án trồng và chế biến nấm rơm
xuất khẩu.

5

Công suất 10.000 tấn
sản phẩm/năm.

Huyện Châu Thành,
Châu Thành A

23

Dự án nuôi và chế biến thủy sản
xuất khẩu.

71

Quy mô diện tích
1.500ha.

Thị xã Ngã Bảy,
huyện Châu Thành.

Dự án sản xuất lúa chất lượng cao theo
24 tiêu chuẩn xuất khẩu của nhà đầu tư
nước ngoài.

21

Quy mô diện tích
1.000ha.

Huyện Vị Thủy,
huyện Châu Thành A

LĨNH VỰC DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI,
DU LỊCH

41

03 dự án

V
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Quy mô dự án
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No

Project name

Estimated
capital
investment
(million USD)

10

Project of producing products with plastic
and composite

7

Project of producing electric tools and
11
electric cable

10

Project of producing assembling of
12 electrical and electronic products,
telecommunication and IT products

10

Location for
construction

Capacity of 1 million
products/year

Districts Chau Thanh,
Chau Thanh A

Electric cable: 1,000
tonnes/year; Electrical Districts Chau Thanh,
Chau Thanh A
appliances: 6 million
products/year
Capacity of 100,000
products/year

Districts Chau Thanh,
Chau Thanh A

8

Capacity of 05 million Districts Chau Thanh,
products/year
Chau Thanh A

14 Project of producing garments for export.

10

Capacity of 10 million Districts Chau Thanh,
products / year.
Chau Thanh A

15 Project of producing industrial gas

6

Capacity of 05 million
Districts Chau Thanh,
m3 oxygen and 200,000
Chau Thanh A
m3 axetylene/year

15

5,000 tons of washing
powder, 1,000 tons of Districts Chau Thanh,
Chau Thanh A
shower soap, 5 million
tubes of toothpaste
Capacity of 50 HP or more,
Districts Chau Thanh,
1,000 machines, 5 tonnes
Chau Thanh A
of spare parts/ year

13

Project on production of suitcases, bags,
shoes, leather sandals for export

Project scope

16 Project of civil bleach production

17

Project on production of machinery and
spare parts for agriculture.

12

18

Project on production of food for animals,
poultry and aquatic products.

8

Capacity of 10,000
tonnes/year.

Districts Chau Thanh,
Chau Thanh A

19

Project on production of post-sugar
products (candy, alcohol ...)

10

Capacity of 10,000
tonnes/year.

Long My district, Vi
Thanh city

500,000 tons of
compound fertilizer/
Districts Chau Thanh,
year, 10 tons of
Chau Thanh A
microelement fertilizer/
year

20

Project of microelement, microbiology,
compound fertilizers production

8

21

Project of veterinary pharmacy,
aquaculture production

8

Capacity: 25 million
products/year

97

03 project

IV SECTOR OF AGRICULTURE

Districts Chau Thanh,
Chau Thanh A

22

Project on mushroom growing and
processing for export.

5

Capacity of 10,000
tonnes/year.

Districts Chau Thanh,
Chau Thanh A

23

Project on aquaculture and aquatic
product processing for export

71

Area: 1.500ha

Nga Bay town, Chau
Thanh district

24

Project of high-quality rice production
under foreign investors’ export standards

21

Scale of area: 1,000 ha

Districts Vi Thuy,
Chau Thanh A

V

SECTORS OF SERVICE, TRADE AND
TOURISM

41

03 projects

18

Area: 210 ha

25 Hau Giang province trade center

Vi Thanh city

HAU GIANG Potentialities of Investment and Development
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TT

Dự kiến
vốn đầu tư
(triệu USD)

Tên dự án

Quy mô dự án

Địa điểm xây dựng

25 Trung tâm thương mại tỉnh Hậu Giang.

18

26 Khu du lịch sinh thái chợ nổi Ngã Bảy.

8

Quy mô diện tích 90ha
đất và mặt nước

Thị xã Ngã Bảy

27 Khu du lịch sinh thái Lung Ngọc Hoàng

15

Quy mô diện tích 50 ha

Huyện Phụng Hiệp

VI LĨNH VỰC Y TẾ, MÔI TRƯỜNG

83

06 dự án

Quy mô diện tích 210 ha Thành phố Vị Thanh.

28

Dự án sản xuất dụng cụ, thiết bị chuyên
dùng ngành y tế.

25

Quy mô 1, 5 triệu sản
phẩm/năm.

Thành phố
Vị Thanh.

29

Dự án xây dựng mới bệnh viện sản - nhi
tư nhân tỉnh Hậu Giang.

18

Quy mô 300 giường.

Thành phố
Vị Thanh.

30

Dự án xây dựng mới bệnh viện đa khoa
tư nhân tỉnh Hậu Giang.

25

Quy mô 300 giường.

Thành phố
Vị Thanh,
thị xã Ngã Bảy

31 Dự án xử lý rác y tế tỉnh Hậu Giang

5

Công suất 5 tấn/ngày.

Thành phố
Vị Thanh.

32 Dự án trồng và chế biến cây dược liệu

5

Quy mô diện tích 3 ha

Huyện Châu
Thành A

Dự án liên doanh, liên kết khám và
chữa bệnh

5

Tỉnh Hậu Giang và khu
vực các tỉnh kế cận

Thành phố
Vị Thanh.

TỔNG CỘNG

666 triệu
USD

33 dự án

tương đương
14.985 tỷ VND

33

2. Danh mục các lĩnh vực, dự án ưu tiên nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA):
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Dự kiến
Trong đó:
Dự kiến
vốn đầu tư Vốn ODA
Nhà tài trợ
(triệu USD) (triệu USD)

TT

Tên dự án

I

LĨNH VỰC NÂNG CẤP ĐÔ THỊ

1

Dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng
đô thị thành phố Vị Thanh

2

Dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng
đô thị thị xã Ngã Bảy

3

Dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng
đô thị thị xã Long Mỹ

70

60

II

LĨNH VỰC CẤP THOÁT NƯỚC,
XỬ LÝ NƯỚC THẢI

353

293

4

Dự án hệ thống thoát nước và
xử lý nước thải khu đô thị công
nghiệp Sông Hậu

HẬU GIANG tiềm năng đầu tư và phát triển

345
150

125

160

280
120

100

130

Quy mô dự án

Địa điểm
xây dựng

3 dự án
Nâng cấp hệ
Thành
Ngân hàng
thống giao thông,
phố
thế giới
cấp nước, thoát
(WB)
Vị Thanh
nước, cấp điện.

WB

WB

Nâng cấp hệ
thống giao thông,
cấp nước, thoát
nước, cấp điện.

Thị xã
Ngã Bảy

Nâng cấp hệ
thống giao thông,
cấp nước, thoát
nước, cấp điện.

Thị xã
Long Mỹ

7 dự án
Ngân hàng
Quy mô công suất
phát triển
70.000-100.000
Châu Á
m3/ngày đêm
(ADB)

Huyện
Châu
Thành

Estimated
capital
investment
(million USD)

Project scope

Location for
construction

26 Nga Bay floating market ecotourism zone

8

Scale of area: 90 ha in
land and water surface

Nga Bay town

27 Lung Ngoc Hoang ecotourism zone

15

Scale of area: 50 ha

Phung Hiep district

No

Project name

VI

SECTORS OF HEALTHCARE AND
ENVIRONMENT

83

06 projects

28

Project of producing tools and specialized
equipment for healthcare.

25

Capacity of 1, 5 million
products / year.

Vi Thanh city

29

Private child’s hospital and maternity
hospital

18

300 beds.

Vi Thanh city

30

Project on the construction of a new
private general hospital in Hau Giang.

25

300 beds.

Vi Thanh city,
Nga Bay town

31

Project on medical waste treatment in
Hau Giang.

5

Capacity of 5 tonnes/
day.

Vi Thanh city

32

Project of growing and processing
medicinal plants

5

Scale of area: 3 ha

Chau Thanh A
district

33

Joint-venture, united projects for medical
examination and treatment

5

Hau Giang Province
and surrounding
provinces

Vi Thanh city

666 millions
USD

33 project

equivalent to VND
14,985 billion

Total:

2. Priority projects, areas portfolio of the official development assistance capital (ODA):
No

Project name

I

URBAN UPGRADING

1

Project of upgrading the urban
infrastructure of Vi Thanh city.

2

Project of upgrading the urban
infrastructure of Nga Bay town.

3

Project of upgrading the urban
infrastructure of Long My town.

II

4

Estimated Included
ODA
capital
investment capital
(million
(million
USD)
USD)
345
150

125

Estimated
Sponsor

280

Project scope

Location
for
construction

03 projects

120

Upgrading the system
World bank of transport, water
(WB)
supply, drainage, and
power supply

Vi Thanh
city

100

Upgrading the system
of transport, water
supply, drainage, and
power supply

Nga Bay
town

Upgrading the system
of transport, water
supply, drainage, and
power supply

Long My
town

WB

70

60

WATER SUPPLY,
WASTE WATER TREATMENT

353

293

Project of building the
drainage system and waste
water treatment for Song
Hau industrial urban area.

160

130

WB

07 projects
Asia
70.000-100.000 m3 /
Development
day and night
Bank (ADB)

Chau
Thanh
district
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Quy mô dự án

Địa điểm
xây dựng

Đan Mạch

Quy mô công
suất 40.000 m3/
ngày đêm

Thành phố
Vị Thanh

60

ADB

Quy mô công
suất 20.000 m3/
ngày đêm

Thị xã
Ngã Bảy

12

10

Đan Mạch

Quy mô công
suất 20.000 m3/
ngày đêm

Thị xã
Ngã Bảy

70

60

ADB

Quy mô công
suất 20.000 m3/
ngày đêm

Thị xã
Long Mỹ

9

Đan Mạch

Quy mô công
suất 20.000 m3/
ngày đêm

Thị xã
Long Mỹ

15

12

Đan Mạch

Quy mô công
suất 15.000 m3/
ngày đêm

Huyện
Long Mỹ

32,5

26,2

02 dự án

25

Xây dựng 7km
kè chống sạt lở
và ngập lũ.

Tên dự án

5

Dự án nâng cấp nhà máy nước
thành phố Vị Thanh

15

12

6

Dự án hệ thống thoát nước và
xử lý nước thải thị xã Ngã Bảy

70

7

Dự án nâng cấp nhà máy nước
thị xã Ngã Bảy

8

Dự án hệ thống thoát nước và
xử lý nước thải thị xã Long Mỹ
mới thành lập

9

Dự án nâng cấp nhà máy nước
thị xã Long Mỹ mới thành lập

11

10

Dự án xây mới nhà máy nước
huyện Long Mỹ mới thành lập

III

LĨNH VỰC CHỐNG BIẾN ĐỔI
KHÍ HẬU

Dự án kè chống sạt lở và ngập
11
lũ Ngã Bảy

Dự án nâng cấp hệ thống
quan trắc môi trường và cảnh
12
báo sớm với biến đổi khí hậu,
thiên tai

31

ADB

Nâng cấp hệ
thống quan
trắc, đầu tư các Thành phố
Vị Thanh
trạm quan trắc
tự động cố định
và các
huyện, thị
nâng cao khả
năng dự báo,
cảnh báo.

1,2

LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

23,5

23

Khu thực nghiệm khoa học
13 công nghệ và lưu trữ nguồn
gen tỉnh Hậu Giang

13,3

13

Quỹ phát
triển Pháp
(AFD)

Diện tích 02ha

Thành phố
Vị Thanh

Dự án Khu nông nghiệp
14 ứng dụng công nghệ cao tỉnh
Hậu Giang.

10,2

10

AFD

Diện tích 253 ha

Huyện
Long Mỹ

46

46

Cung cấp trang thiết bị y tế
15 bệnh viện đa khoa 500 giường
tỉnh Hậu Giang

20

20

WB

Quy mô 500
giường bệnh

Thành phố
Vị Thanh

Dự án xây dựng trường trung
học y dược tỉnh Hậu Giang

16

16

ADB

Quy mô 5.000
học sinh/năm

Thành
phố
Vị Thanh

V

16

LĨNH VỰC Y TẾ
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Đan Mạch

Thị xã
Ngã Bảy

1,5

IV
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Dự kiến
Trong đó:
Dự kiến
vốn đầu tư Vốn ODA
Nhà tài trợ
(triệu USD) (triệu USD)

TT

02 dự án

05 dự án

Estimated Included
ODA
capital
investment capital
(million
(million
USD)
USD)

Estimated
Sponsor

Project scope

Location
for
construction

12

Denmark

Capacity of 40.000
m3 /day and night

Vi Thanh
city

70

60

ADB

Capacity of 20.000
m3 /day and night

Nga Bay
town

Project of upgrading the watersupply plant at Nga Bay

12

10

Denmark

Capacity of 20.000
m3 /day and night

Nga Bay
town

8

Project of building the drainage
system and waste water
treatment for Long My town

70

60

ADB

Capacity of 20.000
m3 /day and night

Long My
town

9

Project of upgrading the watersupply plant at Long My town.

11

9

Denmarks

Capacity of 20.000
m3 /day and night

Long My
town

Project of constructing new the
10 water treatment for Long My
town

15

12

Denmarks

Capacity of 15.000
m3 /day and night

Long My
district

III ANTI-CLIMATE CHANGE AREA

32.5

26.2

02 projects

25

ADB

Constructing 7km
embankment
against landslide
and flood

Nga Bay
town

Denmarks

Upgrading
monitoring system,
investing in fixed
automatically
monitoring station
to enhance forecast,
warning abilities

Vi Thanh
city and
districts

No

Project name

5

Project of upgrading the watersupply plant in Vi Thanh

15

6

Project of building the Drainage
system and waste water
treatment for Nga Bay

7

Embankment project against
11 landslide and flood at Nga Bay
town
Project
of
upgrading
environmental monitoring and
12 fast warning system against
climate
change,
natural
disaster
IV

SCIENCE AND TECHNOLOGY
AREA

31

1.5

1.2

23,5

23

02 projects

13

Association
of French
Development
(AFD)

02 ha in area

Vi Thanh
city

10.2

10

AFD

253 ha in area

Long My
district

Medical
equipment
for
15 hospital of 500 beds in
Hau Giang

20

20

WB

500 beds for
patients

Vi Thanh
city

Construction of a Vocational
16 school of Medicine in Hau
Giang province

16

16

Asian
Development
Bank (ADB)

5,000 student/year

Vi Thanh
city

Medical garbage treatment
factory of Vi Thanh city

4

4

German
Development
Bank (KfW)

Capacity of 6
tonnes/day

Vi Thanh
city

Science –Technology experimental
13 zone and genetic resource
archive of Hau Giang province

13.3

Hi-tech application industrial
14 zone project of Hau Giang
province
V

17

HEALTH CARE
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TT

Tên dự án

Quy mô dự án

Địa điểm
xây dựng

Công suất thiết
kế 6 tấn/ngày

Thành phố
Vị Thanh

Nhà máy xử lý rác y tế
17
thành phố Vị Thanh

4

4

Ngân hàng
tái thiết
Đức (KfW)

18

Nhà máy xử lý rác y tế thị xã
Ngã Bảy

3

3

KfW

Công suất thiết
kế 4 tấn/ngày

Thị xã
Ngã Bảy

19

Nhà máy xử lý rác y tế thị xã
Long Mỹ

3

3

KfW

Công suất thiết
kế 4 tấn/ngày

Thị xã
Long Mỹ

33

29

VI LĨNH VỰC GIAO THÔNG
Dự án đường Hậu Giang 3 – xã
20
Hiệp Hưng

6

5

21 Dự án đường kinh Ba Thước

5

4,5

8

7

22

Dự án đường liên xã huyện
Châu Thành

06 dự án
JICA
(Nhật Bản)

Quy mô toàn
tuyến 15km

Huyện
Phụng
Hiệp

JICA

Quy mô toàn
tuyến 16km

Huyện
Vị Thuỷ

JICA

Quy mô toàn
tuyến 15km

Huyện
Châu
Thành
Huyện
Châu
Thành A

Dự án đường lộ Hậu Giang –
23
kinh bà Út.

5

4,5

JICA

Quy mô toàn
tuyến 14km

24 Dự án đường Lộ Tổng

4

3,5

JICA

Quy mô toàn
tuyến 15km

Huyện
Long Mỹ

25 DA đường vành đai Lung Nia

5

4,5

JICA

Quy mô toàn
tuyến 14km

TP. Vị
Thanh

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

9

7,5

Dự án cải tạo, nâng cấp công
26 trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất
nông nghiệp huyện Vị Thủy

3

2,5

JICA

Dự án cải tạo, nâng cấp hệ
thống kinh thủy lợi phục vụ
27
vùng lúa chất lượng cao xã Tân
Bình và Bình Thành

3

2,5

JICA

Nạo vét toàn
tuyến 112km

Huyện
Phụng
Hiệp

Dự án cải tạo hệ thống kinh
thủy lợi phục vụ vùng lúa
28 chất lượng cao xã Lương Tâm,
Lương Nghĩa, Xà Phiên, Vĩnh
Viễn, Vĩnh Viễn A

3

2,5

JICA

Nạo vét toàn
tuyến 113km

Huyện
Long Mỹ

VIII LĨNH VỰC ĐIỆN

6

5

VII

Dự án cấp điện cho các xã
29 liên tuyến huyện Châu Thành,
Châu Thành A, Phụng Hiệp
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Dự kiến
Trong đó:
Dự kiến
vốn đầu tư Vốn ODA
Nhà tài trợ
(triệu USD) (triệu USD)

HẬU GIANG tiềm năng đầu tư và phát triển

3

2,5

3 dự án
Nạo vét toàn
tuyến 116km

Huyện
Vị Thuỷ

02 dự án

JICA

Cung cấp điện
cho 5.000 hộ

Châu
Thành,
Châu
Thành A,
Phụng
Hiệp

Estimated Included
ODA
capital
investment capital
(million
(million
USD)
USD)

Estimated
Sponsor

Project scope

Location
for
construction

3

KfW

Capacity of 4
tonnes/day

Nga Bay
town

3

3

KfW

Design capacity: 4
tons/day

Long My
district

33

29

6

5

JICA (Japan)

15km

Phung Hiep
district

5

4,5

JICA

16km

Vi Thuy
district

No

Project name

18

Medical garbage treatment
factory of Nga Bay town

3

19

Medical garbage treatment
factory of Long My Town

VI TRANSPORTATION
20

Road project connecting Hau
Giang 3 - Hiep Hung commune.

21 Kinh Ba Thuoc road.

06 projects

22

Project of Intervillage roads in
Chau Thanh district

8

7

JICA

15km

Chau
Thanh
district

23

Road project connecting Hau
Giang – Mrs. Ut ’s canal.

5

4,5

JICA

14km

Chau
Thanh A
district

24 Project of General Road

4

3,5

JICA

15km

Long My
district

25 Project of Lung Nia belt road.

5

4,5

JICA

14km

Vi Thanh
city

AGRICULTURE AND
RURAL DEVELOPMENT

9

7,5

Project to renovate and
upgrade
the
irrigation
26
system
for
agricultural
production at Vi Thuy district

3

2,5

JICA

Dredging 116km

Project to renovate and
upgrade
the
irrigation
canal
systems
serving
27
high-quality rice area at
Tan Binh village and Binh Thanh
village

3

2,5

JICA

Dredging 112km

Phung Hiep
district

Project to renovate and
upgrade
the
irrigation
canal systems serving high28 quality rice area at the villages
called Luong Tam, Luong
Nghia, Xa Phien, Vinh Vien,
Vinh Vien A.

3

2,5

JICA

Dredging 113km

Long My
district

VIII ELECTRICITY INDUSTRY

6

5

VII

Project of power supply for the
communes in districts: Chau
29
Thanh, Chau Thanh A, Phung
Hiep

3

2,5

03 projects

Vi Thuy
district

02 projects

JICA

Districts:
Supplying power for Chau Thanh,
5.000 households Chau Thanh A,
Phung Hiep
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TT

Tên dự án

Dự kiến
Trong đó:
Dự kiến
vốn đầu tư Vốn ODA
Nhà tài trợ
(triệu USD) (triệu USD)

Dự án cấp điện cho các xã
30 liên tuyến huyện Phụng Hiệp
và thị xã Ngã Bảy

3

2,5

IX

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ
ĐÀO TẠO

10

9

31

Hỗ trợ thiết bị Trường trung
cấp kinh tế - kỹ thuật Hậu Giang.

10

9

TỔNG CỘNG

858 triệu
718,7
USD
triệu USD
tương
tương
đương
đương
19.305 tỷ 16.171 tỷ
VND
VND

JICA

Quy mô dự án

Địa điểm
xây dựng

Cung cấp điện
cho 6.500 hộ

Thị xã Ngã
Bảy, huyện
Phụng
Hiệp.

01 dự án
JICA

2.500 đến 3.000 Thành phố
học sinh
Vị Thanh
Tổng số 31 dự
án

3. Danh mục dự án ưu tiên nguồn vốn đầu tư của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGO):
Dự kiến
tổng vốn
đầu tư
(USD)

Trong đó:
Vốn NGO
(USD)

Quy mô, tính chất
dự án

I

LĨNH VỰC NÔNG, LÂM,
NGƯ NGHIỆP VÀ PHÁT 8.570.000
TRIỂN NÔNG THÔN.

8.000.000

05 dự án

1

Dự án Xây dựng 50 cầu
nông thôn dành cho xe 2
bánh tại tỉnh Hậu Giang

700.000

50 cầu, đường giao
thông nông thôn 04
huyện trong tỉnh

Long Mỹ,
Phụng Hiệp,
Vị Thủy,
Châu Thành A

750.000

700.000

Diện tích 6.000ha tại
các vùng trọng điểm
lúa của tỉnh.

Huyện Phụng
Hiệp, Long
Mỹ, Vị Thủy,
Châu Thành A

850.000

800.000

Khu bảo tồn thiên
nhiên Lung Ngọc
Hoàng.

Huyện
Phụng Hiệp

3.300.000

Huyện Vị Thủy, Long
Mỹ, Phụng Hiệp, Châu
Thành A

Các huyện

2.500.000

Khu nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao
120 ha.

Huyện
Long Mỹ

2.000.000

02 dự án

TT

2

3

4

5

II

56

Tên dự án

Dự án mô hình canh tác lúa
giảm khí thải nhà kính và
dư lượng thuốc bảo vệ thực
vật tại các vùng canh tác lúa
trọng điểm tỉnh Hậu Giang.
Dự án bảo tồn và phát triển
các loài động, thực vật
quý hiếm có nguy cơ tuyệt
chủng tại Khu bảo tồn thiên
nhiên Lung Ngọc Hoàng

770.000

Dự án hỗ trợ sản xuất lúa
3.500.000
gạo
Dự án hỗ trợ trang thiết
bị nghiên cứu Khu nông
2.700.000
nghiệp ứng dụng công
nghệ cao Hậu Giang
LĨNH VỰC CHỐNG BIẾN
2.000.000
ĐỔI KHÍ HẬU.

HẬU GIANG tiềm năng đầu tư và phát triển

Địa điểm
xây dựng

No

Project name

Estimated Included
ODA
capital
investment capital
(million
(million
USD)
USD)

Project of power supply for
30 inter-line communes Nga Bay
town, Phung Hiep district.

3

2,5

IX EDUCATION AND TRAINING

10

9

10

9

31

Hau Giang economic-technical
secondary school.

TOTAL

Estimated
Sponsor

JICA

Location
for
construction

Project scope

Nga Bay
Supplying power for
town, Phung
6.500 households
Hiep district
01 projects

JICA

718,7 US$
858 US$
equivalent equivalent
to VND
to VND
16,171
19,305
billion
billion

2.500 to 3.000
students

Vi Thanh
city

Totally 31 projects

3. List of projects prioritized for calling of capital from foreign non-governmental organization
(NGO):

No.

Project name

Estimated
Included
capital
NGO capital
investment
(USD)
(USD)

I

AGRICULTURAL,
SILVICULTURAL AND
URBAN DEVELOPMENT

1

Construction of 50 rural
bridges for two-wheelers in
Hau Giang

2

Rice farming model to reduce
greenhouse gas and residual
plant protection chemicals in
important rice farming areas
in Hau Giang

750,000

3

Preservation
and
development for rare plants,
animal facing extinction
threat in Lung Ngoc Hoang
natural preservation zone

850,000

4

Support for rice production

5

Research equipment for
agricultural zone applying
high technology

8,570,000

770,000

3,500,000

2.700,000

8,000,000

Project scope,
description

Application
area

05 projects

50 rural bridges, roads, in
04 districts.

Long My,
Phung Hiep,
Vi Thuy, Chau
Thanh A

700,000

Important rice farming
area of 6000-ha

Districts Phung
Hiep, Long My,
Vi Thuy,
Chau Thanh A

800,000

Lung Ngoc Hoang
natural preservation
zone

Phung Hiep
district

3,300,000

Districts Vi Thuy,
Long My, Phung Hiep,
Chau Thanh A

Districts

2,500,000

Agricultural zone
applying high
technology of 120 ha

Long My district

700,000
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TT

6

7
III
8
9

10
11
12
IV

13

14

15

16

V
17
18

58

Tên dự án
Dự án lồng ghép thích nghi
biến đổi khí hậu vào kế
hoạch sử dụng đất và môi
trường
Dự án thích ứng biến đổi
khí hậu lấy trẻ em làm trung
tâm.
LĨNH VỰC Y TẾ.
Dự án xây dựng bệnh viện
phục hồi chức năng.
Dự án phòng chống các
bệnh xã hội và bệnh dịch
nguy hiểm.
Dự án cải thiện tình trạng
sức khoẻ phụ nữ có thai và
trẻ em suy dinh dưỡng
Chương trình hỗ trợ nha
khoa sức khỏe trường học.
Dự án tăng cường năng lực
hệ thống y tế cơ sở
LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ
ĐÀO TẠO NGHỀ.
Dự án chống nguy cơ bỏ
học giữa chừng cho học
sinh nghèo huyện Long Mỹ,
Phụng Hiệp.
Dự án hỗ trợ đào tạo công
nghệ thông tin cho các
trường phổ thông vùng
sâu, vùng đồng bào dân tộc
Khmer.
Dự án đầu tư trang thiết bị
cho các trường dạy nghề.
Chương trình hoạt động
giáo dục giới tính và kỹ
năng sống ở trường trung
học cơ sở..
LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT
CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI.
Dự án hỗ trợ trẻ em khuyết
tật tỉnh Hậu Giang

Dự kiến
tổng vốn
đầu tư
(USD)

Trong đó:
Vốn NGO
(USD)

Quy mô, tính chất
dự án

Địa điểm
xây dựng

1.500.000

1.500.000

Khoảng 30 xã trong
tỉnh

Toàn tỉnh

500.000

500.000

19.450.000 16.100.000

Toàn tỉnh
05dự án
Quy mô 200 – 300
giường bệnh
Các huyện, thị xã,
thành phố trong tỉnh
Hậu Giang.
Các huyện, thị xã,
thành phố trong tỉnh
Hậu Giang.

Thành phố
Vị Thanh

5.500.000

5.000.000

3.500.000

3.300.000

1.400.000

1.300.000

550.000

500.000

Hệ thống trường học

Toàn tỉnh

8.500.000

8.000.000

Tuyến y tế cơ sở trên
địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh

3.900.000

3.650.000

04 dự án

750.000

700.000

1.000 học sinh

Huyện
Long Mỹ,
Phụng Hiệp

700.000

650.000

Các trường tiểu học,
trung học cơ sở, trung
học phổ thông các
huyện.

Các huyện

1.900.000

1.800.000

Hệ thống trường dạy
nghề tỉnh Hậu Giang.

Toàn tỉnh

550.000

500.000

Hệ thống trường trung
học cơ sở.

Toàn tỉnh

13.150.000 12.250.000

Dự án phòng chống lây
nhiễm HIV/AIDS

HẬU GIANG tiềm năng đầu tư và phát triển

Toàn tỉnh

Toàn tỉnh

07 dự án

1.350.000

1.300.000

2.000 trẻ em khuyết tật
trong độ tuổi từ 0 -16.

Toàn tỉnh

750.000

700.000

Toàn tỉnh

Toàn tỉnh

No.

Project name

Estimated
Included
capital
NGO capital
investment
(USD)
(USD)

Project scope,
description

II

ANTI-CLIMATE CHANGE
AREA

2,000,000

2,000,000

02 projects

6

Combination project of
climate change adaptation
and environmental & land
utiliza-tion plan

1,500,000

1,500,000

Appropriately 30
communes within
province

7

Project of children-centered
climate change adaptation

500,000

500,000

III

MEDICAL AREA

8

Construction of rehabilitation
hospital

9

Project against social diseases
& dangerous epidemics

19,450,000 16,100,000

Improving health for pregrant
10 women and malnourished
children

Application
area

The whole
province
The whole
province

05 projects

5,000,000

Scope of 200 - 300
patient beds

Vi Thanh city

3,300,000

All districts, towns,
cities within Hau Giang
Province

The whole
province

1,400,000

1,300,000

Districts, towns,
cities in Hau Giang
province

Entire province

550,000

500,000

System of schools

Entire province

8,500,000

8,000,000

Basic medical system in
provincial territory.

Entire province

5,500,000

3,500,000

11

Support for school health and
dentistry

12

Empower
system

IV

EDUCATION AND
VOCATIONAL TRAINING

3,900,000

3,650,000

04 projects

Prevention of dropout risk for
13 poor pupils in districts Long
My, Phung Hiep.

750,000

700,000

1.000 pupils

Districts Long
My, Phung Hiep

700,000

650,000

Elementary school, junior
high school and senior
high school in districts.

Districts

1,900,000

1,800,000

System of vocational
schools in Hau Giang

Entire province

550,000

500,000

System of junior high
schools

Entire province

basic

medical

Information
technology
training for high schools in
14
remote lands and Khmer
ethnic group,
15

Equipment and utilities for
vocational schools

16

Sex education and life skill
training in junior high school

V

SOLUTION TO SOCIAL
ISSUES

17

Support for disabled children
in Hau Giang

13,150,000 12,250,000
1,350,000

1,300,000

07 projects
2.000 disabled children who
Entire province
ages are between 0-16.
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Dự kiến
tổng vốn
đầu tư
(USD)

Trong đó:
Vốn NGO
(USD)

Quy mô, tính chất
dự án

Địa điểm
xây dựng

500.000

Tăng thu nhập, giảm
nghèo cho các hộ phụ
nữ nghèo tại các xã
vùng khó khăn.

Toàn tỉnh

500.000

Tạo việc làm và thu
nhập cho lao động
nghèo thất nghiệp.

Huyện
Long Mỹ

1.350.000

Toàn tỉnh

Toàn tỉnh

Dự án phát triển cộng đồng
22 dân cư nghèo tỉnh Hậu 3.050.000
Giang

2.900.000

Trung tâm phát
triển cộng đồng Ánh
Dương.

Toàn tỉnh

Các dự án hỗ trợ kỹ thuật
5.500.000
khác.

5.000.000

Toàn tỉnh

Toàn tỉnh

TT

Tên dự án

Dự án tín dụng nâng cao
19 thu nhập phụ nữ nghèo tại
các xã vùng khó khăn.

550.000

Dự án hỗ trợ sản xuất, phát
20 triển làng nghề thủ công
mỹ nghệ huyện Long Mỹ.
21

23

550.000

Dự án hỗ trẻ em ảnh hưởng
1.400.000
chất độc da cam

TỔNG CỘNG

47.070.000
42.000.000
USD,
USD,
tương
tương
đương
đương
1.059 tỷ
945 tỷ VND
VND

Tổng số 23 dự án

Danh mục các dự án quan trọng trên đây có tính chất định hướng, trong quá trình phát triển tùy
theo nhu cầu cụ thể, nhà đầu tư quyết định lựa chọn danh mục dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực, ngành
nghề và tình hình thực tế tại điạ phương để điều chỉnh, bổ sung kịp thời. Các dự án ưu tiên gọi vốn
đầu tư trong nước, ngoài nước sẽ được soạn thảo dự án tiền khả thi, cung cấp thêm nhiều thông tin
cần thiết để mời gọi đầu tư.
CÁC ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ HỢP TÁC ĐẦU TƯ:
1. Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang:
Địa chỉ:
Số 2, đường Hoà Bình, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Điện thoại: 07113 878 847 – 07113 878 841 – 07113 878 840
Fax: 		
07113 878 846
Website:
http://www.haugiang.gov.vn
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang:
Địa chỉ:
Số 07, đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Điện thoại: 07113 504 493 – 07113 878 872
Fax: 		
07113 878 871
Website:
skhdt.haugiang.gov.vn
3. Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang:
Địa chỉ:
Km 10 Quốc lộ Nam Sông Hậu, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
Điện thoại: 07113 949 949 – 07113 949 515
Fax: 		
07113 949 727
Website:
http://iza.haugiang.gov.vn
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No.

Project name

18

Protection against HIV/AIDS
contamination

Estimated
Included
capital
NGO capital
investment
(USD)
(USD)
750,000

700,000

Project scope,
description

Application
area

Entire province

Entire province

Credit project helps to raise
19 income of poor female in
disadvantage areas

550,000

500,000

Increasing income and
reducing poverty for poor
Entire province
female households in
disadvantage areas.

Support for production and
20 development of handicraft
village in Long My district.

550,000

500,000

Provide employment and
income for unemployed Long My district
poor labor

Support for children affected
by agent orange

1,400,000

1,350,000

Entire province

Entire province

The project developing poor
22 resident society of Hau Giang
province.

3,050,000

2,900,000

Anh Duong community
development center

Entire province

Other technical assistance
projects

5,500,000

5,000,000

The whole province

The whole
province

TOTAL

47,070,000
US$
equivalent to
VND 10,059
billion

42,000,000
US$
equivalent
to VND 945
billion

23 projects in total

21

23

The above list of major projects is directional. During the development, based on specific need, the investor
will decide to select the list of investment projects in the fields, occupation and actual situation in locality to
adjust, supplement timely. Pre-feasibility project of projects that are given priority to call for domestic and
abroad fund will be prepared in order to provide further necessary information to call for investment.
ADDRESSES TO CONTACT FOR INVESTMENT:
1. Hau Giang Provincial People’s Committee:
Address:
No 2, Hoa Binh St, Ward V, Vi Thanh City, Hau Giang province.
Phone:
07113 878 847 – 07113 878 841 – 07113 878 840
Fax: 		
07113 878 846
Web:
http://www.haugiang.gov.vn
2. Department of Planning and Investment
Address:
No 7, Xo Viet Nghe Tinh St, Ward V, Vi Thanh City, Hau Giang province.
Phone:
07113 504 493 – 07113 878 872
Fax: 		
07113 878 871
Website: skhdt.haugiang.gov.vn
3. Industrial parks Management Board
Address:
Km 10, National Road Nam Song Hau, Dong Phu Village, Chau Thanh District, Hau Giang province
Phone:
07113 949 949 – 07113 949 515
Fax: 		
07113 949 727
Website:
http://iza.haugiang.gov.vn
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Một góc thành phố Vị Thanh - A corner of Vi Thanh city

Giao thông đường thủy Hậu Giang - River traffic in Hau Giang
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BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

* Chỉ đạo xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang
* Chịu trách nhiệm nội dung: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang
* Đơn vị phối hợp thực hiện: Công ty TNHH MTV Truyền thông Đầu tư và Thương mại Nam Phương (Cần Thơ)
* In tại Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ. Giấy phép xuất bản số: 165/GP-STTTT, do Sở Thông tin và Truyền
thông TP. Cần Thơ cấp ngày 01 tháng 7 năm 2016. In xong và nộp lưu chiểu tháng 7 năm 2016.
* Ảnh: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang, Duy Khương, Lê Hoàng Vũ, Hữu Phước, Lý Anh Lam, Kim Điều
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