
HƯNG YÊN  ĐIỂM  ĐẾN THÀNH CÔNG VÀ HƯNG VƯỢNG
フンイエンー成功、隆盛地域

KCN Phố Nối A
Diện tích: 596,44
ha

フォノイA工業団

地

面積：596.44 ヘク

タール

KCN Thăng Long 
II
Diện tích: 345,2ha

タンロンII工業地

面積：345.2 ヘク

タール

KCN Phố Nối 
Diện tích: 
121,81ha

フォノイB工業団

地

面積：121.81 ヘク

タール

KCN Minh Đức
Diện tích: 198 ha

ミンドゥック工

業団地

面積：198 ヘク

タール

Khu công nghiệp đã hoàn thiện hạ tầng thu hút đầu tư - 工業団地は投資を誘致するためのインフラストラクチャを完了しました



MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ HƯNG YÊN
フンイエン省の概要

Về vị trí địa lý, kinh tế, chính trị...

Tỉnh Hưng Yên nằm ở trung tâm đồng bằng châu thổ sông Hồng, trong vùng kinh tế trọng
điểm Bắc Bộ, có vị trí địa lý - kinh tế rất thuận lợi. Là tỉnh với bề dày lịch sử văn hiến với
Phố Hiến được lưu danh: "Thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến" từng là thương cảng nổi
tiếng giao lưu kinh tế với các nước trên thế giới (Nhật Bản, Hà Lan, Trung Quốc,...) từ thế
kỷ 16-17.
Tổng diện tích: 930 km2
Dân số: 1,2 triệu người

地理、経済、政治など
フンイエン省は紅河デルタ地方の中心に位置し、重要な北部経済地域で、経済・地理の位置が便
利な地域。長い歴史持っているフォーヒエンはハノイ市（タンロン）に次ぐベトナム2番目の商業都
市で、16－17世紀から日本、中国、オランダなどの諸国との交易で有名な商港である。
面積：930km²
人口：120万人



• Tốc độ tăng trưởng kinh tế ( GRDP) hàng năm tăng trên 8%
• Công nghiệp, xây dựng 48,98% - Nông nghiệp 13,54%; Thương mại, dịch vụ 37,47%. GDP

bình quân đầu người đạt 2.300USD/ năm.
• Kim ngạch xuất khẩu đạt 2,8 tỷ USD
• Về chính trị luôn luôn ổn định, con người thân thiện…

• 経済成長率は毎年８％以上に達する。

• 経済構造：工業、建設―48.98％、農業―13.54％、商業、サービス－37.47％。

• 1人当たりGDPは2,300米ドルに達する。

• 輸出金額は28億米ドルに達する。

• 政治が安定しており、住民が親切な地域である。

Tăng trưởng kinh tế - 経済成長



Về  cơ sở hạ tầng - インフラストラクチャ
- Giao thông: Là tỉnh tiếp giáp và là cửa ngõ Đông Nam của Hà Nội, có các trục giao thông chính
quan trọng nối Hưng Yên với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành mạng lưới giao thông đường

bộ, đường sắt, đường thủy khá thuận lợi như: cách sân bay quốc tế Nội Bài 70km, cách cảng biển

Hải Phòng 60km, đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, Quốc lộ 5A (Hà Nội – Hải Phòng), Quốc lộ 39A
(Phố Nối – Triều Dương – Thái Bình), Quốc lộ 38B (Hưng Yên – Cầu Tràng – Hải Dương), Thành

phố Hưng Yên - Cầu Yên Lệnh - Cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ - Ninh Bình - Quốc lộ 1trục giao thông

huyết mạch Bắc Nam, đường trục đô thị Văn Giang (Hưng Yên – Hà Nội) và các tuyến đường tỉnh lộ
chạy qua các huyện.

インフラ
交通システム：ハノイ首都に隣接しハノイの東南に位置する。ノイバイ国際空港より 70Km、ハイ

フォン港より 60km、ハノイ－ハイフォン高速道路、国道 5A 号線（ハノイ－ハイフォン）、国道 39A

号線（フォノイ－チューズオン－タイビン）、国道38B号線（フンイエン－カウチャン－ハイズオン）、

フンイエン市―エンレン橋－ファフヴァンカウジェー高速道路―ニンビン国道1号線の南北軸交通動脈、

ヴァンジャン都市線（フンイエン－ハノイ）、省道などのハノイ－ハイフォン－クアンニンを結ぶ主

要な交通路のルートがあり、便利な道路、鉄道、水路ネットワークを形成する。



• Điện: có 8 trạm biến áp 110kVA, 5 trạm biến áp trung gian 35/10kV, đảm bảo đủ điện
phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư.

• 電気：110kVA変電所８カ所、35/10kV中間変電所５カ所、投資家の生産需要に十分
に応える電力を確保する。

• Nước: hệ thống cấp nước từ nguồn nước hợp vệ sinh, nước ngầm đảm bảo cho nhu cầu
sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư.

• 水道：安全な水源の水供給、下水が投資家の生産需要に十分に応える水量を確保する。

Điện ,Nước - 電気 , 水



Khu công nghiệp - 工業団地

Hiện trên địa bàn tỉnh có 11 KCN đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đưa vào Quy hoạch tổng thể
phát triển các KCN cả nước với quy mô 2.481,45 ha, hạ tầng đồng bộ, sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư.
Cụm công nghiệp: theo định hướng phát triển cụm công nghiệp giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng phát
triển đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã quy hoạch 35 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng

1.399 ha.

工業団地：現在、フンイエン省は、首相に2,481.45ヘクタール規模の全国工業団地全体区画への導入を承認さ

れている11工業団地は、すでにインフラが統一され、 投資プロジェクトを受け入れる準備ができている。

工業地帯：2011－2020年段階工業地帯発展志向、および、2030年までの発展志向により、現在、フンイエン省

は1,399ヘクタールの面積の35工業地帯を区画できている



ĐẠI HỌC: 3 Trường Đại học đang đào
tạo, 8 trường đang được xây dựng và
một khu đại học.

大学：3大学は稼働しており、さらに8大
学と1大学区は開設準備中

CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP NGHỀ:
hiện tại hưng yên có 8 trường cao
đẳng và hàng chục trường trung cấp
nghề

専門学校と短期大学：現在、フンイエン
省には8短期大学と数十の専門学校が
ある。

SỐ LƯỢNG: Thạc sỹ, tiến sỹ trong tỉnh
đã tăng nhanh.

修士、博士の人数：増加する

CHẤT LƯỢNG: Tỷ lệ lao động qua đào
tạo trên dân số tại tuổi lao động là
40%

質：生産年齢人口の割合は40％を占め
ている。
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Về nguồn nhân lực -人材



Hưng Yên có diện tích tự nhiên trên 930 km2, dân số 1,2 triệu người, có 550.000 người
trong độ tuổi lao động từ 20 đến 40 tuổi, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo gần 40%. Dự kiến
đến năm 2020 dân số 1,4 triệu người, số người trong độ tuổi lao động là 700.000 người
tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 50%.

人材

フンイエン省は、面積930 km2、人口120万人で、そのうち、20－40歳の生産年齢人口は 55万

人で、訓練を受けた労働者の割合は 40％に達する。予測では、2020年に人口は140万人、生

産年齢人口70万人で、訓練を受けた労働者の割合は50％以上に達する。



Hoạt động thu hút đầu tư - 投資を誘致する活動



Điển hình Khu công nghiệpThăng Long II (do tập đoàn 
Sumitomo đầu tư) 

代表的な住友の工業団地



Hạ tầng giao thông:  151.000.000USD - 151.000.000USD
トラフィックのインフラストラクチャー

Nhà máy xử lý rác: 32.000.000USD 廃
棄物処理プラント：32.000.000USD

Khu xử lý nước thải đô thị : 
26.500.000USD

都市の下水処理のエリア: 26.5000..000USD

CHỦ TRƯƠNG KÊU GỌI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
投資プロジェクトの呼び出しの主張



Dự án Khu du lịch sinh thái: 50.000.000USD
エコツーリズムゾーンのプロジェクト：50.000.000USD 

Dự án Thành phố công nghiệp Hưng Yên: 1.000.000.000USD
フンイエン工業都市のプロジェクト：1.000.000.000USD



Dự án liên kết trồng cây dược liệu: 10.000.000USD 
薬用樹木のプロジェクト：10.000.000USD

Về nông nghiệp - 農業の分野について -



Nhà máy sản xuất tinh bột nghệ: 10.000.000USD
ウコン澱粉生産プラント：10.000.000USD



Dự án siêu thị nông nghiệp Hưng yên : 2.000.000USD
フンイエン農業のスーパーマーケットのプロジェクト：2,000,000USD



Dự án đóng gói bảo quản chế biến rau, củ công nghệ cao: 4.000.000 usd
ハイテクの野菜の保存および処理のプロジェクト：4,000,000USD 



Dự án đầu tư vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 100.000.000USD
高い技術アプリケーションの農業分野の投資プロジェクト：100.000.000USD



Đảm bảo hoạt động đầu tư, kinh doanh
投資活動やビジネスへの投資を確保する

Tạo điều kiện bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư
投資家にきれいな土地を引き渡す

Tạo điều kiện đào tạo lao động công nhân
労働者の労働訓練のための資金調達をサポートする

Minh bạch hóa thủ tục hành chính
行政手続きの透明化

Đảm bảo cung cấp điện cho doanh nghiệp hoạt động
生産活動のため電気を供給する

Đảm bảo hệ thống cấp nước sạch
安全な水供給システムを保証する

Luôn sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết kịp thời các 
vướng mắc khó khăn
いつも企業の側に立ち、即座に問題を解決する。

CAM KẾT CỦA TỈNH HƯNG YÊN - フンイエン省の取り組み



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

どうもありがとうございます
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