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Tóm tắt:

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Kiên Giang phấn đấu thu hút 30 - 40 dự án vốn 
đầu tư (VĐT) trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment-FDI), với 
tổng vốn đăng ký khoảng 60 - 100 triệu USD và giai đoạn 2026 - 2030 

phấn đấu thu hút 40 - 50 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký khoảng 80 - 120 triệu USD. 
Cho 05 lĩnh vực trụ cột nhằm phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh, gồm: Nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; du lịch; thương 
mại - dịch vụ, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao; Kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc 
phòng - an ninh… Tuy nhiên, Môi trường kinh doanh và môi trường pháp lý còn bất cập; 
Cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch trong công tác đăng ký đầu tư, thẩm 
định các dự án đầu tư nước ngoài còn chậm; Cơ sở hạ tầng và các dịch vụ phụ trợ cho 
hoạt động sản xuất kinh doanh hạn chế… dẫn đến nguy cơ kế hoạch thu hút vốn đầu tư 
(VĐT) không đạt như kỳ vọng. Bài viết trình bày thực trạng và cơ sở thực tiễn về thu hút 
VĐT tỉnh Kiên Giang. Qua đó, đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả thu hút VĐT tỉnh 
Kiên Giang, VN.
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Abstract:
In the period of 2021 - 2025, Kien Giang province strives to attract 30-40 foreign 

direct investment (Foreign Direct Investment-FDI) projects, with a total registered 
capital of about 60-100 million USD, and in the period 2026 - 2030, compete to attract 
40-50 FDI projects, with a total registered capital of about 80-120 million USD. For 05 
pillars for socio-economic development of the province, including: high-tech application 
agriculture; renewable energy, clean energy; travel; trade - service, education - training, 
high quality healthcare; marine economy associated with ensuring national defense - 
security... However, the business environment and legal environment are still inadequate; 
The reform of administrative procedures, publicity and transparency in investment 
registration and appraisal of foreign investment projects is still slow; Infrastructure 
and ancillary services for production and business activities are limited... leading to the 
risk that the investment attraction plan does not meet expectations. The article presents 
the current situation and practical basis on attracting urban investment in Kien Giang 
province. Thereby, proposing solutions to enhance the efficiency of attracting urban 
investment in Kien Giang province, Vietnam.
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