
UBND thành phố Nam Định gặp gỡ và làm việc với Đoàn công tác Quận 

Gangdong-Gu, thủ đô Seoul, Hàn Quốc. 

         Sáng ngày 25/10/2022, UBND thành phố Nam Định đã có buổi gặp gỡ và 

làm việc với Đoàn công tác Quận Gangdong-Gu, thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Dự 

buổi làm việc có đồng chí Trần Huy Thành - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ 

tịch UBND thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng ban đơn vị của thành 

phố. Về phía Đoàn công tác Quận Gangdong-Gu, thủ đô Seoul, Hàn Quốc có ông 

Lee One Gug là đại diện Hội đồng Quận Gangdong-Gu làm trưởng đoàn. 

 
Đ/c Trần Huy Thành - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành 

phố phát biểu tại buổi làm việc 



 
Ông Lee One Gug- đại diện Hội đồng Quận Gangdong-Gu phát biểu tại buổi 

làm việc 

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Xuân Thụ, Chánh văn phòng HĐND-UBND 

thành phố đã thông tin đến Đoàn công tác Quận Gangdong-Gu một số nét cơ bản 

về điều kiện kinh tế, xã hội của thành phố Nam Định. Thành phố Nam Định có 

diện tích 46,4 km2, nằm ở phía Bắc của tỉnh Nam Định, là trung tâm chính trị, 

kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo của tỉnh Nam Định, 

có vị trí chiến lược quan trọng, thuộc trung tâm khu vực phía Nam đồng bằng 

sông Hồng. Hiện tại tỉnh đang triển khai đề án mở rộng địa giới hành chính thành 

phố và thành lập một số phường mới trên địa bàn thành phố. Trong những năm 

qua, kinh tế xã hội của thành phố luôn phát triển, giai đoạn 2015-2020, tổng giá 

trị sản xuất tăng bình quân hàng năm đạt 13,18%, trong đó tỷ trọng công nghiệp, 

xây dựng và dịch vụ chiếm 99,6%. Năm 2021 mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch 

Covid-19, giá trị sản xuất công nghiệp quản lý tăng 15,1%, giá trị sản xuất ngành 

dịch vụ tăng 4,47%. Dự kiến năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp thành phố 

quản lý tăng 15,18%, giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng 8,51%. Thành phố đang 

tập trung lập điều chỉnh quy hoạch theo điều chỉnh quy hoạch chung thành phố 

Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt tại Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 17/9/2020. Kết cấu hạ tầng kinh 

tế xã hội được quan tâm đầu tư, nhất là hạ tầng giao thông được kết nối thông suốt 

các vùng trong tỉnh với khu vực và quốc gia, thuận tiện di chuyển tới các cảng 

hàng không và cảng biển. Hiện nay thành phố đang tiếp tục đầu tư hạ tầng giao 

thông theo hướng hiện đại như xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đường Song 

Hào đến đường Vũ Hữu Lợi, xây dựng đường trục phía Nam thành phố Nam 

Định. Bên cạnh đó, thành phố đang tập trung đầu tư triển khai các dự án hạ tầng 

xã hội như: khu đô thị mới phía Nam sông Đào, Khu đô thị mới Phú Ốc, khu đô 

thị Nguyễn Công Trứ… Thành phố Nam Định luôn có nguồn nhân lực trẻ, dồi 



dào, được đào tạo kỹ thuật có chất lượng, số người trong độ tuổi lao động là trên 

160 nghìn người. Môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố liên tục được cải 

thiện, việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến dự án đầu tư được rút ngắn 

so với thời gian quy định. Công tác xúc tiến và thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả 

tích cực, đã có một số tập đoàn lớn đến khảo sát và quyết định đầu tư trên địa bàn 

thành phố. 

 
Toàn cảnh buổi làm việc 

 



Ông Lee One Gug - đại diện Hội đồng Quận Gangdong-Gu tặng quà lưu 

niệm cho thành phố Nam Định 

 
Đ/c Trần Huy Thành - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành 

phố tặng quà lưu niệm cho Đoàn công tác Quận Gangdong-Gu 

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Trần Huy Thành - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó 

Chủ tịch UBND thành phố đã cung cấp thêm thông tin về đầu tư của các doanh 

nghiệp Hàn Quốc trên địa bàn thành phố Nam Định. Hiện nay, trên địa bàn thành 

phố có 13 dự án của các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động. Tổng số vốn 

đăng ký hiện khoảng 203 triệu USD, thu hút hơn 12 nghìn lao động. Trong đó, tại 

KCN Hòa Xá có 10 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 194 triệu USD, sử 

dụng trên 11 nghìn lao động, CCN do thành phố quản lý có 2 dự án. Các ngành 

nghề thu hút nhiều đầu tư là công nghiệp lắp ráp cơ khí, điện, điện tử, chế biến 

nông sản thực phẩm, công nghiệp vật liệu xây dựng… Thành phố Nam Định luôn 

sẵn sàng đón tiếp các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc và 

cam kết với các nhà đầu tư tại thành phố sẽ luôn nhận được sự giúp đỡ trách nhiệm 

nhất, được hưởng đầy đủ các ưu đãi về đầu tư theo quy định hiện hành. Thành 

phố Nam Định luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư, coi các nhà đầu tư là một 

trong những công dân danh dự tích cực của thành phố. Với nhiều thuận lợi trong 

thu hút đầu tư, chắc chắn Nam Định sẽ là mảnh đất vàng tiềm năng để các nhà 

đầu tư, các doanh nghiệp gặt hái thành công lớn khi triển khai thực hiện dự án tại 

mảnh đất Thành Nam. 



 
UBND thành phố Nam Định và Đoàn công tác Quận Gangdong-Gu, thủ đô 

Seoul, Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc 

Về phía Hàn Quốc, ông Lee One Gug - đại diện Hội đồng Quận Gangdong-Gu đã 

bày tỏ niềm vui mừng khi được đến thăm Thành phố Nam Định và ông cũng cảm 

ơn sự đón tiếp nồng hậu, nhiệt tình của UBND thành phố Nam Định. Đại diện 

Hội đồng Quận Gangdong-Gu cũng mong muốn sẽ có dịp được hợp tác và đầu tư 

các dự án trên địa bàn thành phố Nam Định trong thời gian tới./. 

Nguồn:thanhpho.namdinh.gov.vn 


