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Tóm tắt 

ong An là tỉnh dẫn đầu ở Đồng Bằng Cửu Long về thu hút vốn đầu tư FDI 

và phát triển công nghiệp. Tuy nhiên, hiệu quả phát  triển của tỉnh chưa cao 

: Giá trị gia tăng của sản phẩm công nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh còn 

thấp, nguyên liệu ở các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh chủ yếu nhập khẩu .Một 

trong những nguyên nhân đưa tới tình trạng này là phát triển công nghiệp hỗ trợ trên 

địa bàn tỉnh còn hạn chế.Việc nghiên cứu thực trạng phát triển CNHT trên địa bàn tỉnh 

Long An có ý nghĩa quan trọng: cho phép thấy được các thành công để phát huy, những 

điểm yếu kém để đề xuất các giải pháp khắc phục, đây chính ý nghĩa và tính cấp thiết của 

nghiên cứu mà bài báo sẽ kỳ vọng thể hiện. 
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Abstract: 

The significance and urgency of the study: Long An province is leading in the Mekong 

Delta in attracting FDI and industrial development. However, the effective development 

of the province is not high: Value-added of industrial products produced in the province 

is low, raw materials in the industrial products of the province mainly of imported .A 

causes of this situation is the development of supporting industries in the province 

longer term research che.Viec development situation SI Long An province has important 

implications: it allows to see the success to promotion, weaknesses to propose solutions, 

this sense of urgency and that the paper will study the expectations expressed. 
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