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ong An đứng đầu các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long trong thu hút vốn đầu 

tư, đặc biệt thu hút đầu tư nước ngoài, khu vực kinh tế này góp phần giúp 

Long An duy trì tốc độ phát triển GDP trên 12%/năm gần gấp đôi so với mức 

tăng trưởng kinh tế của cả nước, đưa kinh tế Long An từ tỉnh thuần nông sang tỉnh phát 

triển theo hướng công nghiệp. Tuy nhiên, một số dự án đầu tư vào Long An vẫn nằm 

trong nhóm “kinh tế nâu” tiềm năng gây ô nhiễm lớn, điều này ảnh hưởng đến sự phát 

triển bền vững của tỉnh hiện tại và tương lai. Bài báo tập trung phân tích những nét lớn 

trong thu hút và triển khai các dự án đầu tư vào Long An theo hướng tăng trưởng xanh 

từ đó đưa ra các giải pháp. 
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Abstract: 

Among the Mekong Delta provinces, Long An has proved to be the leader in attracting 

foreign investments, which helps to maintain the rate of GDP growth of 12% annually 

- almost doubled the national rate. This phenomenon has transformed Long An from a 

pure agricultural economic state into becoming a more industrialized one. However, 

many of foreign investment projects into the province still belong to the group of the so- 

called “Brown economy” with great potential of environmental pollution and damages. 

This will undoubtedly harm the present and future of Long An‟s sustainable development. 

The article aims to discuss the major keynotes in attracting and managing investment 

projects into Long An in the direction of „green development‟, from which feasible 

solutions are recommended. 
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