
Đầu tư trực tiếp của Việt Nam ở một 

số nước tiểu vùng Mê kông 

Cục Quản lý Đầu tư Nước ngoài 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 



Việt Nam đã đầu tư sang 60 quốc gia và 

vùng lãnh thổ với tổng số vốn đầu tư 13.5 

tỷ USD; vốn thực hiện 4.4 tỷ USD 

  Việt Nam có 335 dự án ở các nước tiểu 

vùng Mê kong với số vốn đăng ký 7 tỷ USD 

  Đầu tư ra tiểu vùng Meekong chiếm 

khoảng 50% tổng đầu tư của Việt Nam ra 

nước ngoài 

 



Việt Nam có 120 dự án đầu tư ở 

Cambodia với tổng vốn đầu tư là 2.64 tỷ 

USD 

  Campuchia đứng thứ 2 trong 60 quốc gia 

tiếp nhận đầu tư ở Việt Nam 

  Việt Nam đứng thứ 3 trong số các nước 

đầu tư tại Campuchia 

 



Việt Nam có 222 dự án đầu tư tại Lào, 

tổng vốn đăng ký là 3.9 tỷ USD 

  Lào đứng thứ nhất trong 60 quốc gia tiếp 

nhận đầu tư Việt Nam 

  Việt Nam đứng thứ 3 trong các quốc gia 

đầu tư tại Lào 

 



Khai thác và chế biến cao su 

  Sản xuất đường 

  Sản xuất phân vi sinh 

  Sản xuất thủy điện 

  Khoáng sản 



Tăng thu ngân sách cho cả Việt Nam, Lào 

và Campuchia 

  Tạo việc làm 

  Nâng cao năng lực lao động 

  Cải thiện cuộc sống người lao động 



7 dự án với 460 triệu USD 

 Myanmar đứng thứ 6 trong 60 quốc 

gia tiếp nhận đầu tư của VN 

 Việt Nam đứng thứ 9 trong các quốc 

gia đầu tư tại Myanamar 



Việt Nam có 7 dự án với tổng số vốn đăng 

ký 11 triệu USD 

  Thái Lan đứng thú 27 trong 60 quốc gia 

tiếp nhận đầu tư Việt Nam 



 Hợp tác phát triển kinh tế-xã hội gắn với phát triển bền vững của 

cả khu vực Tiểu vùng Mekong vừa là mục tiêu vừa là trách nhiệm 

của mỗi  

 Việt Nam luôn ý thức về trách nhiệm trên bởi Việt Nam vừa là 

thành viên của các nước tiểu vùng Mekong, vừa là quốc gia có 

một phần lớn lãnh thổ nằm hạ lưu của dòng sông Mekong trước 

khi chảy ra biểnquốc gia trong khu vực 

 Các tác động về tự nhiên, sinh thái môi trường của dòng sông 

Mekong không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến các quốc gia có dòng 

Mekong chảy qua mà còn ảnh hưởng đến cả khu vực, trong đó có 

Việt Nam 

 Do vậy, việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư quy mô lớn trên 

dòng chính của sông Mekong cần phải tính đến các yếu tố phát 

triển bền vững không chỉ cho cho quốc gia tiếp nhận đầu tư mà 

cho cả khu vực.  

 



 Chính phủ Việt Nam đã yêu cầu các doanh 

nghiệp Việt Nam đầu tư vào các nước tiểu vùng 

Mekong phải tuân thủ đẩy đủ các quy định của 

pháp luật nước sở tại, bảo đảm hai hòa mục tiêu 

kinh tế và góp phần cải thiện đời sống nhân dân 

vùng dự án, xóa đói giảm nghèo, phát triển bền 

vững.  

 



 Thường xuyên rà soát, đẩy nhanh việc triển khai các Hiệp định, thỏa 

thuận hợp tác giữa các bên nước và đồng thời sớm xây dựng các 

thỏa thuận hợp tác mới. 

  Phối hợp xây và triển khai các chương trình, kế hoạch chung trong 

việc kêu gọi, thu hút và khai thác có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ 

từ các tổ chức quốc tế và các nguồn vốn đầu tư để phát triển Khu 

vực này 

  Đẩy nhanh việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu 

tư, kinh doanh; các chính sách liên quan đến thuế, hải quan, lao 

động; các thủ tục hành chính liên quan đến các hoạt động cấp phép 

đầu tư 

 Nâng cấp và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, trong đó đặc biệt là 

hạ tầng giao thông, điện, nước, hệ thống thủy nông, thủy lợi 

 Cơ chế phối hợp và hợp tác giữa các cơ quan của Chính phủ các 

nước cũng như cơ chế phối hợp giữa các địa phương trong khu vực 

với nhau cần được duy trì thường xuyên để tháo gỡ khó khăn 




