
Investiční průvodce 

Část 1 

Quang Ninh 

Potenciál a příležitosti 

 

Provincie Quang Ninh se nalézá v severovýchodní části Vietnamu a má důležitou geostrategickou 

polohu z hlediska politiky, ekonomiky, vojenství a zahraničních vztahů. Leží v oblasti vietnamsko-

čínské ekonomické spolupráce se „dvěma koridory a jedním prstencem“. Je také částí meziregionální 

spolupráce širšího Tonkinského zálivu a představuje spojení mezi ASEANem a Čínou a ekonomickým 

koridorem Nanning-Singapur. 

Quang Ninh má 14 distriktů a větších měst a 186 menších měst a obcí. V současnosti zde žije 1,2 

miliónu lidí, z toho ve městech 53 %. Celková rozloha je 12 200 km2, vnitrozemí pokrývá více než 

6 100 km2, a více než 6 100 km2 tvoří pobřežní oblasti a 2 077 ostrovů, což představuje dvě třetiny 

počtu ostrovů v celé zemi; táhnou se podél 250 km pobřeží. 

Quang Ninh má rozmanité minerální zdroje. Je zde široká škála zvláštních minerálů ve velkém 

množství a vysoké kvalitě, které se nenalézají v žádné jiné provincii nebo městě v celé zemi. K těmto 

minerálům patří uhlí, kaolín, jíly, křemičitý písek, vápenec a další. 

Provincie nabízí jedinečné turistické zdroje s mnoha nádhernými plážemi. Je zde obzvláště záliv 

Halong, který byl dvakrát oceněn UNESCO jako místo světového přírodního dědictví a zvolen za jeden 

ze sedmi divů světa. Záliv Bai Tu Long s přibližně 600 skalnatými ostrůvky izolovanými od pevniny 

nabízí dech beroucí scenérii. 

Obyvatelé a společnost v provincii Quang Ninh ilustrují konvergenci, integraci a jednotu 

v rozmanitosti civilizace podél Rudé řeky. Mají revoluční tradice pracující třídy z hornické oblasti 

s neocenitelným duchovním „dědictvím“ a „disciplínou a soustředěním“. Jsou to příhodné podmínky 

pro budování další jednoty účelu a vytváření synergie nezbytné pro překonání všech obtíží a výzev a 

přispívání k rozvoji země. 

 

Výhody provincie Quang Ninh 

Vietnam v malém 

Je to jediná provincie ve Vietnamu s plně sjednocenými sociálně-hospodářskými podmínkami. 

Provincie Quang Ninh je považována za „Vietnam v malém“ s obrovským potenciálem v zemědělství, 

lesnictví a rybolovu, má také dobře rozvinutý průmysl a služby. Je zde také velký potenciál pro 

cestování a přeshraniční obchod.  

 

Hranice s Čínou 

Je to jediná provincie, která má hranici s Činou jak na zemi, tak na moři, což nabízí konkurenční 

výhodu pro obchod, turistiku a nákladní dopravu do Číny i širšího zahraničí (ve srovnání se 6 dalšími 

provinciemi, které také leží na hranici s Čínou).  

 



Přírodní zdroje  

Je to největší vietnamské centrum zásob uhlí, energetiky, výroby cementu a stavebních materiálů. 

 

Cestování 

Silnou stránkou této provincie je rozvoj turistiky. Je zde záliv Bai Tu Long a Ha Long, který patří do 

světového dědictví UNESCO (jeden z nových 7 přírodních divů světa). Má také dlouhé kulturní dějiny 

s mnoha svátky, historickými místy a slavnými pozoruhodnostmi: Yen Tu, ulice Bach Dang, Cua Ong, 

Van Don, Tra Co atd. 

 

Mořské zdroje 

Provincie Quang Ninh má nejdelší pobřeží ve Vietnamu – 250 km a 2 077 ostrovů, což jsou dvě třetiny 

všech ostrovů v zemi, včetně tisícovky těch, které mají jméno. 

 

Zvláštní ekonomická zóna 

Provincii bylo vládou umožněno a schváleno vybudování zvláštní ekonomické zóny Van Don, která má 

být jednou ze tří prvních zvláštních ekonomických zón ve Vietnamu. 

 

Administrativní jednotky 

Je to jediná provincie ve Vietnamu, která má 4 města: Ha Long, Mong Cai, Uong Bi a Cam Pha. 

 

Administrativní reforma 

Je to provincie, kde byla jako první dokončena vládní administrativní reforma. V současné době je 

zaváděn model e-governmentu a bylo vytvořeno administrativní centrum provincie a 14 provinčních 

měst, které zvyšují transparentnost při řešení správních postupů. 

 

Horníci s vysokými příjmy 

Provincie má vysokou koncentraci horníků z uhelných dolů s vysokými příjmy, je to tedy potenciální 

trh pro dodavatele a distributory. 

 

 


