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LONG AN
ĐIỂM ĐẾN ĐẦU TƯ
THÂN THIỆN & HIỆU QUẢ

LONG AN
ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN
CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ
Tỉnh Long An sở hữu vị trí chiến lược quan trọng, hội tụ
đủ các điều kiện để đa dạng hóa kinh tế với nhiều
tiềm năng, thế mạnh. Long An đang đứng trước cơ
hội thu hút làn sóng đầu tư đầy tiềm năng trên các
lĩnh vực công nghiệp, đô thị, thương mại - dịch vụ, du
lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trở
thành trung tâm dịch vụ - công nghiệp - logistics của
vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Hà Nội

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH LONG AN
TỈNH TÂY NINH

CAMPUCHIA

Đà Nẵng

- Vị trí: thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
- Dân số năm 2021: 1.725.752 người
- Diện tích: 4.494,93 km2
- GRDP năm 2021: 80,08 triệu đồng (3.485
USD/người/năm)
Vị trí kết nối:
Là cửa ngõ nối liền khu vực ĐBSCL với TP.HCM và
các tỉnh vùng Đông Nam Bộ; giao thương với
Campuchia thông qua Cửa khẩu Quốc tế Bình
Hiệp; có tiềm năng lớn về vận tải đường biển với
Cảng Quốc tế Long An.
Quy hoạch mang tầm chiến lược:
Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, tầm
nhìn đến năm 2050 là một quy hoạch với tầm nhìn
dài hạn, đột phá, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế
và mang bản sắc riêng sẽ giúp Long An tiếp tục
vươn mình, phát triển mạnh mẽ.

Long An

Cần Thơ

TP.HCM

Mạng lưới giao thông liên vùng:
Hạ tầng giao thông kết nối các khu, cụm công
nghiệp với các cảng; kết nối liên vùng với các địa
phương vùng ĐBSCL với TP.HCM và vùng Đông Nam
Bộ giúp quá trình vận chuyển, lưu thông hàng hóa
đảm bảo thông suốt, giảm thời gian chi phí.

Hạ tầng khu, cụm công nghiệp:
Tổng diện tích được quy hoạch để phát triển công nghiệp khoảng 15.000 ha với 37 Khu công nghiệp và 59 Cụm
công nghiệp đã được phê duyệt.
Nguồn lao động:
Đội ngũ lao động trẻ, năng động được đào tạo nghề hoặc các trường Cao đẳng, Đại học đáp ứng nhu cầu về
lao động của các doanh nghiệp. Ngoài ra, Long An dễ dàng thu hút lao động chất lượng cao và các chuyên
gia từ TP.HCM đến làm việc.
Thiên nhiên trù phú:
Long An có 2 sông chính là Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây mang phù sa bồi đắp tạo nên hệ sinh thái động, thực
vật đa dạng; là lợi thế để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp và hình thành vùng nguyên
liệu cho phát triển công nghiệp chế biến.
Môi trường đầu tư:
Thông thoáng, minh bạch, thân thiện, hiệu quả. Chính quyền Tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi và đồng hành cùng
nhà đầu tư trong suốt quá trình tìm hiểu, triển khai dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn Tỉnh.
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