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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của một quốc gia, 

vùng lãnh thổ, vốn ñầu tư có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc tạo 

ra của cải vật chất và những tiến bộ xã hội; vì thế, nó là nhân tố không 

thể thiếu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện ñại hóa. Tuy nhiên, 

việc thu hút vốn ñầu tư phát triển công nghiệp như thế nào ñể ñáp ứng 

ñược nhu cầu ñầu tư phát triển gắn với việc phát huy và sử dụng hiệu 

quả các nguồn vốn ñầu tư là vấn ñề ñặt ra của Nhà nước và các cấp 

chính quyền ñịa phương. 

 Tỉnh Quảng Nam ñược tái lập năm 1997 từ tỉnh Quảng Nam 

– Đà Nẵng (cũ), xuất phát từ một tỉnh thuần nông, kết cấu hạ tầng kinh 

tế kỹ thuật còn nghèo nàn. Nhưng sau gần 15 năm chia tách, tỉnh 

Quảng Nam ñã có nhiều bước ñột phá trong trong phát triển kinh tế, 

xã hội. Nhiều khu, cụm công nghiệp ñược hình thành và phát triển thu 

hút hàng trăm doanh nghiệp vào ñầu tư sản xuất, kinh doanh trên các 

lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ…Tuy nhiên, kết cấu hạ 

tầng kinh tế, kỹ thuật trên ñịa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, việc ñầu 

tư còn dàn trãi, thiếu ñồng bộ, hiệu quả sử dụng vốn chưa cao; mặt dù 

ñã có nhiều nổ lực cải thiện các chỉ số thành phần nhưng năng lực về 

chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) có xu hướng ngày càng giảm…Chính 

vì vậy, vấn ñề ñặt ra cho các cấp, các ngành của tỉnh là phát huy các 

lợi thế so sánh, nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh, thực hiện tốt 

hơn nữa các cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường thu hút vốn ñầu 

tư ñể phát triển công nghiệp là yêu cầu cấp thiết nhằm chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ trong ñiều kiện hội nhập 

quốc tế. Đây cũng chính là vấn ñề ñòi hỏi phải ñược giải quyết cả về 

mặt cơ sở lý luận và cả thực tiễn. 
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Chính vì lý do ñó mà luận văn ñã ñi sâu vào nghiên cứu vấn 

ñề: Các giải pháp thu hút vốn ñầu tư ñể phát triển công nghiệp tỉnh 

Quảng Nam. 

2. Tình hình nghiên cứu liên quan ñến ñề tài 

Thu hút vốn ñầu tư phát triển công nghiệp ñã ñược nhiều tác 

giả nghiên cứu dưới nhiều góc ñộ khác nhau; ở nước ta một số công 

trình nghiên cứu khoa học ñã công bố liên quan ñến thu hút vốn ñầu tư 

phát triển như: 

- Nguyễn Xuân Kiên (2001), Tích tụ và tập trung vốn trong 

nước ñể phát triển công nghiệp ở nước ta hiện nay, NXB Chính trị 

quốc gia. 

- Nguyễn Văn Tuấn (2005), Đầu tư trực tiếp nước ngoài với 

phát triển kinh tế ở Việt Nam, NXB Tư pháp, Hà Nội. 

- Trần Xuân Tùng (2005), Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt 

Nam thực trạng và giải pháp, NXB Chính trị Quốc gia. 

- Trần Đình Ty (2005), Đổi mới cơ chế quản lý ñầu tư từ 

nguồn vốn ngân sách Nhà nước. 

- Viện nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội (2002), 

Giải pháp tài chính thúc ñẩy phát triển kinh tế thành phố Hà Nội. 

Những công trình nghiên cứu trên chủ yếu ñề cập ñến việc 

thu hút vốn ñầu tư phát triển kinh tế phục vụ sự nghiệp công nghiệp 

hóa, hiện ñại hóa ñất nước ở nước ta và một số nước trong khu vực 

hiện nay. Chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu có hệ thống tập 

trung vào vấn ñề thu hút vốn ñầu tư phát triển công nghiệp nói chung 

và phát triển công nghiệp ở tỉnh Quảng Nam hiện nay. 

3. Mục ñích và nhiệm vụ của luận văn 

Phân tích và làm rõ khái niệm, các ñặc trưng của vốn ñầu tư, 

thu hút vốn ñầu tư, các nguồn vốn ñầu tư và vai trò của vốn ñầu tư ñối 
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với nền kinh tế quốc dân. Nghiên cứu kinh nghiệm một số tỉnh trong 

nước về thu hút vốn ñầu tư phát triển công nghiệp. Thông qua nghiên 

cứu cơ sở lý luận và thực tiễn ñể nhận thức một cách có hệ thống các 

nội dung có liên quan ñến vốn ñầu tư, thu hút vốn ñầu tư phát triển nói 

chung và thu hút vốn ñầu tư phát triển công nghiệp của tỉnh Quảng 

Nam nói riêng. 

Đánh giá tình hình thực tế phát triển công nghiệp và thực 

trạng thu hút vốn ñầu tư phát triển công nghiệp ở tỉnh Quảng Nam 

trong giai ñoạn vừa qua; tìm ra những thành công, hạn chế và các 

nguyên nhân. 

Mục tiêu, ñịnh hướng của tỉnh Quảng Nam về việc phát triển 

công nghiệp và thu hút vốn ñầu tư phát triển công nghiệp. 

Đề xuất những giải pháp chủ yếu ñể thu hút vốn ñầu tư có 

hiệu quả vào lĩnh vực công nghiệp ở tỉnh Quảng Nam  

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng và những giải 

pháp cơ bản nhằm thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn ñầu 

tư, ñáp ứng nhu cầu ñầu tư phát triển công nghiệp ở tỉnh Quảng Nam 

trong quá trình công nghiệp hóa, hiện ñại hóa. 

Thời gian nghiên cứu tập trung vào giai ñoạn từ năm 2000 - 

2010 và 2010-2015, ñịnh hướng ñến 2020.  

5. Phương pháp nghiên cứu 

Trên cơ sở phương pháp luận chủ nghĩa duy vật biện chứng 

và chủ nghĩa duy vật lịch sử, luận văn sử dụng tổng hợp một số 

phương pháp như: phân tích, thống kê, so sánh, nghiên cứu, vận dụng 

ñường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà 

nước về việc phát triển kinh tế, xã hội, ñảm bảo an ninh, quốc phòng, 

về việc thu hút vốn ñầu tư thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiên 
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ñại hóa. Đồng thời, kế thừa các công trình nghiên cứu có liên quan ñã 

ñược công bố của một số tác giả về cơ sở lý luận và thực tiễn trong 

việc thu hút vốn ñầu tư phát triển công nghiệp của một số ñịa phương 

trong nước. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn  

Luận văn ñã luận giải ñược một cách có hệ thống những vấn 

ñề về bản chất, nội dung, vai trò quyết ñịnh của vốn ñầu tư ñối với sự 

phát triển kinh tế nói chung và phát triển công nghiệp ở tỉnh Quảng 

Nam nói riêng. 

Trên cơ sở thực tiễn, luận văn ñã ñánh giá tình hình thực tế 

phát triển công nghiệp và thực trạng thu hút vốn ñầu tư phát triển công 

nghiệp ở tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua, làm căn cứ cho việc ñề 

xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm thu hút có hiệu quả các nguồn 

vốn ñầu tư phát triển công nghiệp ở tỉnh Quảng Nam trong thời gian 

tới. 

Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể làm tài liệu tham 

khảo cho các cơ quan hoạch ñịnh chính sách và cơ quan quản lý Nhà 

nước ở tỉnh Quảng Nam và một số tỉnh khác.  

7. Kết cấu của luận văn  

Ngoài phần mở ñầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, 

nội dung luận văn ñược kết cấu thành 3 chương. 

Chương 1 - Một số vấn ñề cơ bản về thu hút vốn ñầu tư 

Chương 2 - Thực trạng thu hút vốn ñầu tư phát triển công 
nghiệp ở tỉnh Quảng Nam 

Chương 3 - Các giải pháp thu hút vốn ñầu tư phát triển công 
nghiệp ở tỉnh Quảng Nam hiện nay 
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CHƯƠNG 1  

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THU HÚT V ỐN ĐẦU TƯ 

1.1. Những vấn ñề chung về vốn ñầu tư 

1.1.1. Khái niệm về vốn ñầu tư 

Vốn ñầu tư: một bộ phận của nguồn lực biểu hiện dưới dạng giá 

trị của các tài sản quốc gia ñược thể hiện bằng các tài sản hữu hình và 

vô hình nhằm sử dụng vào mục ñích ñầu tư ñể sinh lời. 

1.1.2. Khái niệm về thu hút vốn ñầu tư 

  Thu hút vốn ñầu tư: các hoạt ñộng hay chính sách của chủ thể 

ở các ñịa phương hay lãnh thổ (như các cơ quan chính phủ hay chính 

quyền, cộng ñồng doanh nghiệp và dân cư  ñịa phương hay vùng lãnh 

thổ) nhằm xúc tiến, kêu gọi, tạo ñiều kiện thuận lợi ñể các nhà ñầu tư 

bỏ vốn thực hiện các dự án ñầu tư (thực hiện hoạt ñộng ñầu tư vốn) 

hình thành vốn sản xuất trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội  trên ñịa bàn 

của mình.  

Thu hút vốn ñầu tư có nghĩa là làm gia tăng sự chú ý và quan 

tâm của các nhà ñầu tư qua sự phát triển và xúc tiến các dự án ñầu tư 

cụ thể có thể ñem lại những lợi ích thương mại cho các nhà ñầu tư. 

1.1.3. Các nguồn vốn ñầu tư có thể thu hút 

+ Nguồn vốn trong nước 

* Nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước: 

* Nguồn vốn tín dụng Nhà nước: 

- Tín phiếu kho bạc:  

- Trái phiếu kho bạc: 

- Trái phiếu ñầu tư:  

* Nguồn vốn ñầu tư của các doanh nghiệp: 

* Nguồn vốn ñầu tư của các doanh nghiệp Nhà nước: 

* Nguồn vốn tín dụng ngân hàng và vốn tín dụng thương mại: 
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* Nguồn vốn ñầu tư của khu vực dân doanh: 

- Đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (công ty cổ 

phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân...):  

- Tiết kiệm của dân cư:  

+ Nguồn vốn ñầu tư nước ngoài 

* Viện trợ phát triển chính thức (Official Development 

Assistance – ODA): 

* Vốn ñầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI): 

- Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài:  

- Doanh nghiệp liên doanh:  

- Hình thức hợp ñồng hợp tác kinh doanh:  

- Các hình thức khác:  

* Viện trợ của các tổ chức phi chính phủ (NGO): 

* Vốn của Việt kiều, của những người Việt Nam sinh sống ở nước 

ngoài: 

1.1.4. Vai trò của vốn ñầu tư phát triển công nghiệp 

+ Vốn ñầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật, tạo 

ñiều kiện ñể phát triển công nghiệp  

+ Vốn ñầu tư góp phần quan trọng thúc ñẩy quá trình chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện ñại hóa 

+ Vốn ñầu tư làm tăng năng lực sản xuất và khả năng cạnh 

tranh của nền kinh tế 

+ Vốn ñầu tư góp phần phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm 

và nâng cao thu nhập cho người lao ñộng 
 
1.2. Nội dung thu hút vốn ñầu tư phát tri ển công nghiệp 

1.2.1. Hoạt ñộng xúc tiến thu hút ñầu tư 

1.2.2. Hoạt ñộng hỗ trợ ñầu tư 



 9 

1.2.3. Cải thiện môi trường ñầu tư 

1.3. Các tiêu chí phản ánh thu hút vốn ñầu tư phát tri ển công 

nghiệp 

+ Số lượng các dự án và quy mô vốn thu hút ñược vào công 

nghiệp 

+ Số lượng vốn thực hiện trong ngành  

+ Danh mục các nguồn vốn ñầu tư vào công nghiệp 

          + Trình ñộ công nghệ của các dự án ñầu tư 

1.4. Các nhân tố thu hút vốn ñầu tư phát tri ển công nghiệp 

 + Thực trạng phát triển công nghiệp 

+ Tiềm năng, lợi thế về vị trí ñịa lý, nguồn tài nguyên khoáng 

sản  

+ Khả năng tiết kiệm của doanh nghiệp và dân cư 

+ Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội 

+ Chất lượng nguồn nhân lực và hoạt ñộng ñào tạo lao ñộng 

công nghiệp 

1.5. Kinh nghiệm của một số tỉnh, thành trong nước về thu hút 

vốn ñầu tư phát tri ển công nghiệp 

1.5.1. Kinh nghiệm thu hút vốn ñầu tư phát triển công nghiệp của 

tỉnh Đồng Nai 

1.5.2. Kinh nghiệm thu hút vốn ñầu tư phát triển công nghiệp của 

Quảng Ngãi 

1.5.3. Kinh nghiệm thu hút vốn ñầu tư phát triển công nghiệp của 

Vĩnh Phúc 
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CHƯƠNG 2 - THỰC TRẠNG THU HÚT V ỐN ĐẦU TƯ PHÁT 

TRI ỂN CÔNG NGHIỆP Ở TỈNH QUẢNG NAM 

2.1. Tình hình phát triển công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh 

2.1.1. Vai trò của công nghiệp trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh 

Là ngành chủ ñạo của nền kinh tế, thúc ñẩy sản xuất nông 

nghiệp phát triển, xây dựng hạ tầng kinh tế, xã hội, xây dựng nông 

thôn mới. 

Thu hút lao ñộng trong nông nghiệp, giải quyết việc làm cho xã 

hội, tạo ñộng lực cho việc ñào tạo nghề, phát triển giáo dục và ñào tạo 

góp phần to lớn vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, kéo theo việc 

chuyển dịch cơ cấu lao ñộng trên ñịa bàn tỉnh. 

2.1.2. Tình hình phát triển công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh 

 Tốc ñộ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp: Trong 10 năm 

(2001-2010) giá trị sản xuất công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh tăng bình 

quân 25,62%/năm; (thời kỳ 1997-2000 bình quân tăng 18,37%/năm; 

thời kỳ 2001-2005 tăng bình quân 25,47%/năm) và giữ ñược nhịp ñộ 

tăng trưởng liên tục qua các năm. 
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Về chuyển dịch cơ cấu ngành: Cơ cấu ngành công nghiệp trong 

tổng sản phẩm trên ñịa bàn liên tục tăng qua các năm, năm 2001 

chiếm 18,16%, năm 2003 tăng lên 20,73%; 2005 chiếm 23,76%, 2007 

chiếm 27,55%, ñến năm 2009 ñạt 29,83% ñã tạo sự chuyển dịch cơ 

cấu ñáng kể của nền kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công 

nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông lâm nghiệp và thuỷ sản.  

 Một số ngành công nghệ, kỹ thuật cao tăng trưởng khá như: 

lắp ráp ô tô, sản xuất thiết bị ñiện, ñiện tử, giày xuất khẩu… Một số 

ngành thu hút nhiều lao ñộng ngày càng chiếm tỷ trọng lớn như: dệt 

may, sản xuất kim loại, sản xuất các sản phẩm khác từ kim loại (trừ 

máy móc thiết bị), sản xuất các sản phẩm từ chất khoáng phi kim 

loại…có tốc ñộ tăng trưởng cao và chiếm ưu thế.  

Công nghiệp khai thác chiếm tỷ trọng thấp. 

Ngành sản xuất ñiện, gas, nước còn ở mức rất thấp trong khi nhu 

cầu ñiện, nước của các ngành dịch vụ, nhu cầu nâng cao mức sống dân cư 

ngày càng cao, dẫn ñến mất cân ñối về cung cầu ảnh hưởng trực tiếp ñến 

nền kinh tế nói chung và sản xuất công nghiệp nói riêng. 

2.1.3. Tình hình hoạt ñộng của các cơ sở công nghiệp 
Khu vực kinh tế Nhà nước bình quân tăng 26,22%/năm, trong 

ñó doanh nghiệp ñịa phương tăng 24,13%/năm. 

Công nghiệp ngoài Nhà nước luôn chiếm tỷ trọng lớn và ñạt tốc 

ñộ tăng trưởng cao (bình quân 5 năm tăng 25,1%). Khu vực này giữ 

ñược nhịp ñộ tăng trưởng khá nhờ phát triển tại các khu, cụm công 

nghiệp và làng nghề truyền thống. 

Khu vực có vốn ñầu tư nước ngoài nhịp ñộ tăng trưởng cao 

trong những năm gần ñây. 
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Khu kinh tế mở Chu Lai ñược thành lập năm 2003. Đến nay ñã 

có 54 dự án ñã ñược cấp phép ñầu tư với tổng vốn 894 triệu USD, 

trong ñó có 32 dự án ñang hoạt ñộng với tổng vốn ñăng ký 421 triệu 

USD; 14 dự án ñang triển khai xây dựng. 

Bảng 2.1. Tổng hợp dự án ñăng ký vào khu Kinh tế mở Chu 

Lai 

Dự án 
Số dự 

án 

Diện tích 

(ha) 

Vốn ñầu tư 

(tri ệu USD) 

Dự án ñang hoạt ñộng 32 221 421 

Dự án ñang triển khai 14 167 244 

Dự án ñang làm thủ tục 8 146 228 

Toàn tỉnh hiện có 6 khu công nghiệp: 

Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc:  

Khu công nghiệp Thuận Yên:  

Khu công nghiệp Đông Quế Sơn  

Các khu công nghiệp: Phú Xuân, Tam Thăng, Tam Anh  

Toàn tỉnh hiện có 61 làng nghề ñang hoạt ñộng, ñã có 20 dự 

án làng nghề ñược phê duyệt với tổng vốn ñầu tư hỗ trợ trên 190 tỷ 

ñồng; 19 làng nghề ñược công nhận làng nghề công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp. Hiện có khoảng 7000 nghìn hộ, cơ sở tham gia sản xuất.  

* Đánh giá chung về tình hình phát triển công nghiệp ở tỉnh 

Quảng Nam 

Những kết quả ñạt ñược 

Giá trị sản xuất công nghiệp giai ñoạn 2005-2010 tăng bình 

quân 25,8%/năm, ở mức cao so với bình quân của cả nước. Quy mô 

ngành công nghiệp ñến cuối năm 2009 gấp 2,5 lần năm 2005.  
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Khu Kinh tế mở Chu Lai: kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nhất là hệ 

thống giao thông, hạ tầng khu công nghiệp từng bước ñược hoàn 

thiện. Cảng Kỳ Hà phục vụ tốt nhu cầu xuất - nhập vật tư, sản lượng 

hàng hóa qua cảng ngày càng tăng. Sân bay Chu Lai ñã mở thêm 

tuyến bay mới Chu Lai - Hà Nội và tăng thêm chuyến bay Chu Lai - 

thành phố Hồ Chí Minh.  

Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc: ñã phát huy ñược lợi 

thế của khu vực miền Trung về thu hút ñầu tư, phát triển ổn ñịnh. Một 

số khu, cụm công nghiệp ở các ñịa phương: Tam Kỳ, Điện Bàn, Đại 

Lộc có chiều hướng phát triển tốt. 

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp và làng nghề có bước phát triển 

mới. Nhiều sản phẩm tiểu thủ công nghiệp truyền thống ñã vươn ra thị 

trường trong nước và xuất khẩu.  

Những tồn tại, hạn chế 

Kết cấu hạ tầng chưa ñồng bộ, chất lượng nguồn nhân lực chưa 

ñáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá.  

Nền kinh tế có quy mô nhỏ, tăng trưởng chưa tương xứng với 

tiềm năng, có mặt thiếu bền vững; năng lực cạnh tranh, năng suất và 

hiệu quả chưa cao, môi trường ñầu tư chưa thật sự hấp dẫn.  

Chênh lệch phát triển giữa các vùng còn lớn.  

Hiệu quả một số ngành sản xuất còn hạn chế, chưa tạo ra bước 

chuyển biến mạnh mẽ về ñổi mới công nghệ ñể giảm tiêu hao năng 

lượng, nguyên liệu ñầu vào, nâng cao năng suất lao ñộng và chất 

lượng hàng hóa.  

Công tác xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường ñã ñược 

quan tâm nhưng hiệu quả còn thấp.  
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Tình trạng ô nhiễm tại một số khu, cụm công nghiệp, các dòng 

sông và khu dân cư còn xảy ra nhưng việc kiểm tra, xử lý chưa kịp 

thời và thiếu kiên quyết.  

Công tác tái ñịnh cư, bồi thường, bàn giao mặt bằng cho chủ 

ñầu tư còn chậm, ảnh hưởng ñến tiến ñộ thi công các dự án, ñặc biệt là 

các dự án lớn.  

Phân bố công nghiệp không ñồng ñều.  

2.2. Tình hình thu hút vốn ñầu tư phát tri ển công nghiệp ở tỉnh 

Quảng Nam 

2.2.1. Những kết quả ñạt ñược 

Tổng vốn ñầu tư phát triển 10 năm 2001-2010 theo giá thực tế 

ñạt 52.716 tỷ ñồng, tăng bình quân mỗi năm 23,36%. Trong ñó, thời 

kỳ 2001-2005 ñạt 2.649 tỷ ñồng/năm, tăng bình quân 23,11%/năm, 

thời kỳ 2006-2010 ñạt 7.893 tỷ ñồng/năm, tăng bình quân 

23,62%/năm. Riêng năm 2010 ñạt 11.596 tỷ ñồng, tăng 25,5% so với 

năm 2009 và gấp trên 6,2 lần năm 2001 và gấp 2,2 lần năm 2006.  

Tỷ trọng huy ñộng vốn ñầu tư toàn xã hội trong GDP trên ñịa 

bàn ñã tăng từ 20,42% năm 1997 lên 33,48% năm 2000; 45,57% năm 

2005 và năm 2010 dự kiến khoảng 47%.  

Trong tổng số vốn ñầu tư 10 năm 2001-2010, vốn ñầu tư trong 

nước chiếm trên 90,61% (giai ñoạn 2001- 2005: 95,48%; 2006-2010: 

88,98%).  

Tốc ñộ phát triển các nguồn vốn ñầu tư qua các năm có chiều 

hướng tích cực. Bình quân trong 10 năm 2001-2010 tăng 

23,36%/năm. Trong ñó vốn Nhà nước tăng 29,82%/năm; vốn ngoài 

Nhà nước tăng 11,42%/năm; vốn của khu vực ñầu tư nước ngoài tăng 

34,96%/năm. Tỷ trọng vốn ñầu tư của khu vực ngoài Nhà nước chiếm 

trong tổng số vốn ñầu tư phát triển toàn xã hội là 14,25% vào năm 
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2010; khu vực Nhà nước từ 41,82% năm 2000 lên 69,64% vào năm 

2010; khu vực có vốn ñầu tư nước ngoài (FDI) từ 4,46% năm 2000 lên 

10,95% vào năm 2010. Khu kinh tế mở Chu Lai ñến cuối năm 2009 

tổng vốn ñầu tư  6.400 tỷ ñồng, trong ñó vốn ngân sách Nhà nước 

1.373 tỷ ñồng. 

Bảng 2.2. Vốn ñầu tư phát tri ển 2001-2010 (giá thực tế) 
Chia theo nguồn vốn 

 Tổng số Vốn 
Nhà 
nước 

Vốn ngoài 
Nhà nước 

Vốn ñầu 
tư nước 
ngoài 

 Tỷ ñồng 

Thời kỳ 2001 – 

2005 13.247 7.139 5.509 598 

Thời kỳ 2006 – 

2010 39.469 26.199 8.919 4.352 

Dự kiến 2010 11.596 8.076 2.250 1.270 

10 năm 2001-2010 52.716 33.338 14.428 4.950 

 Cơ cấu % 

Thời kỳ 2001- 2005 100,0 53,89 41,59 4,52 

Thời kỳ 2006-2010 100,0 66,38 22,60 11,02 

Dự kiến 2010 100,0 69,64 19,40 10,96 

10 năm 2001-2010 100,0 63,24 27,37 9,39 

2.2.2. Vốn ñầu tư từ ngân sách Nhà nước 

 Từ năm 2005-2010 ngân sách Nhà nước Trung ương và ñịa 

phương ñã ñầu tư phát triển công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh ước ñạt 

5.742 tỷ ñồng chiếm 29% trong tổng nguồn vốn ñầu tư phát triển công 

nghiệp trên ñịa bàn tỉnh. 
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2.2.3. Thu hút vốn ñầu tư nước ngoài 

 + Thu hút vốn ñầu tư trực tiếp 

Tính ñến cuối năm 2009 trên ñịa bàn tỉnh có 71 dự án có vốn 

ñầu tư nước ngoài (FDI) cấp phép còn hiệu lực với tổng vốn ñầu tư 

ñăng ký 5.158 triệu USD. Trong 9 năm 2001-2009 tỉnh ñã cấp giấy 

phép cho 63 dự án ñầu tư nước ngoài với tổng số vốn ñăng ký 5.089 

triệu USD.  

+ Thu hút vốn ñầu tư gián tiếp  

 Đến nay việc thu hút vốn ñầu tư gián tiếp nước ngoài ở tỉnh 

Quảng Nam còn rất hạn chế, một số doanh nghiệp có tham gia vào thị 

trường chứng khoán nhưng không nhiều. 

+ Thu hút vốn ñầu tư từ các tổ chức quốc tế 

 Đến năm 2010, Quảng Nam ñã thu hút ñược 16 dự án ODA 

chủ yếu ñầu tư vào các lĩnh vực kết cấu hạ tầng ñô thị, xử lý nước tải, 

phòng chống giảm nhẹ thiên tai, phát triển y tế, phát triển hạ tầng 

nông thôn và ñã giải ngân ñược hơn 1.250 tỷ ñồng trên tổng số nguồn 

vốn hơn 2.000 tỷ ñồng.  

2.2.4. Thu hút vốn ñầu tư từ các doanh nghiệp và dân cư 

Giai ñoạn 2005-2010, nguồn vốn ñầu tư phát triển công nghiệp 

kể cả doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp ngoài Nhà nước và các 

loại hình dân doanh ước ñạt 11.682 tỷ ñồng chiếm 59% trong số 

nguồn vốn ñầu tư phát triển công nghiệp.  

2.2.5. Thu hút vốn ñầu tư từ ngân hàng 

Năm 2009 tổng vốn cho phát triển công nghiệp là 1.021 tỷ 

ñồng, năm 2010 là 3.204 tỷ ñồng gấp 3,18 lần năm 2009, trong ñó vay 

ngắn hạn 1.286 tỷ ñồng, trung và dài hạn 1.918 tỷ ñồng.  

* Những vấn ñề còn hạn chế trong quá trình thu hút vốn ñầu tư phát 

triển công nghiệp 
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Nền kinh tế có quy mô nhỏ, kết cấu hạ tầng kỹ thuật thiếu ñồng 

bộ, năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh chưa cao, 

chưa tạo ñược sự chuyển biến mạnh mẽ về việc ứng dụng khoa học và 

công nghệ vào sản xuất. Cơ chế, chính sách thu hút vốn ñầu tư có mặt 

chưa ñáp ứng nhu cầu. 

Công tác kế toán hộ kinh doanh chưa ñáp ứng yêu cầu quản lý. 

Vẫn còn dàn trãi trong bố trí nguồn vốn ñầu tư xây dựng cơ 

bản;  

 Công tác giám sát chất lượng chưa thật chặt chẽ, nên nhiều 

công trình chất lượng kém, hiệu quả sử dụng vốn chưa cao.  

Cơ chế chính sách chưa thật sự hấp dẫn ñể thu hút các nguồn 

vốn ñầu tư từ khu vực dân doanh.  

Nguồn vốn ñầu tư tập trung vào một số ngành công nghiệp, dịch 

vụ.  

Chưa  thực hiện việc sử dụng trái phiếu ñể huy ñộng vốn ñầu tư 

phát triển công nghiệp.  

Hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp sau khi cổ 

phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước còn thấp. 

 Tỷ lệ vốn ñầu tư nước ngoài thực hiện so với tổng vốn ñăng ký 

chưa cao. 

* Nguyên nhân của những thành công và các vấn ñề còn hạn 

chế trong thu hút vốn ñầu tư phát triển công nghiệp ở tỉnh Quảng Nam 

* Nguyên nhân của những thành công 

Cơ chế chính sách thuận lợi cho phát triển công nghiệp như: 

tổ chức nhiều hội nghị xúc tiến ñầu tư mời gọi các nhà ñầu tư, ñẩy 

mạnh cải cách thủ tục hành chính, mạnh dạn ñơn giản hóa thủ tục cấp 

phép ñầu tư, chú trọng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu 

hút các nguồn vốn ñầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật...tạo ñiều 
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kiện thuận lợi cho nhà ñầu tư trong thành lập doanh nghiệp, sản xuất, 

kinh doanh.  

* Nguyên nhân của các vấn ñề còn hạn chế 

Xuất phát ñiểm của nền kinh tế thấp, chủ yếu là sản xuất nông 

nghiệp. 

 Sự lãnh ñạo, chỉ ñạo của chính quyền từ tỉnh ñến cơ sở còn một 

số mặt chưa ñáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Việc tổ chức thực 

hiện một số chủ trương, chính sách chưa tốt, thiếu kiểm tra, ñôn ñốc, 

tổng kết rút kinh nghiệm; chưa ñồng bộ giữa cơ chế, chính sách ñề ra 

và việc bố trí nguồn lực ñể triển khai thực hiện. 

 Chức năng, nhiệm vụ giữa các ngành, các cấp còn chồng chéo, 

nhà ñầu tư phải liên hệ với nhiều nơi. Năng lực, trình ñộ của một bộ 

phận cán bộ thực thi công việc chưa ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong 

tình hình mới. Công tác quy hoạch, ñào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ 

chưa ñáp ứng yêu cầu ñổi mới.  

Các văn bản hướng dẫn dưới luật còn nhiều vấn ñề bất cập, 

nhiều ñiểm chưa phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội trong thời kỳ 

ñổi mới. 

2.3. Các chính sách thu hút vốn ñầu tư phát tri ển công nghiệp 

Quảng Nam 

2.3.1. Hoạt ñộng xúc tiến thu hút ñầu tư 

2.3.2. Chính sách hỗ trợ ñầu tư 

+ Hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật  

+ Hỗ trợ cung cấp thông tin  

+ Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính  

+ Hỗ trợ xúc tiến thương mại 

+ Hỗ trợ chi phí ñào tạo công nhân  
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2.3.3. Hoàn thiện môi trường kinh doanh  

Bảng 2.3. Các chỉ số thành phần PCI của Quảng Nam năm 2009 

Chỉ số thành phần Điểm số 
Thứ hạng so với 

 cả nước 

Thứ hạng 
trong  

khu vực 

Thiết chế pháp lý 6,78 3 1 

Gia nhập thị trường 8,96 13 3 

Chi phí không chính thức 6,88 17 1 

Chi phí thời gian 6,85 22 5 

Tính năng ñộng 5,57 26 4 

Tiếp cận ñất ñai 6,34 36 7 

Đào tạo lao ñộng 4,64 37 8 

Tính minh bạch 5,63 44 9 

Dịch vụ hỗ trợ DN 4,59 44 9 

2.4. Các nhân tố ñể thu hút vốn ñầu tư phát tri ển công nghiệp 

Quảng Nam 

2.4.1. Tiềm năng, lợi thế ñịa lý và nguồn tài nguyên khoáng sản  

2.4.2. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật 

2.4.3 Khả năng tiết kiệm của người dân và doanh nghiệp 

2.4.4. Đào tạo lao ñộng của Quảng Nam 
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CHƯƠNG 3 - CÁC GIẢI PHÁP THU HÚT V ỐN ĐẦU TƯ PHÁT 

TRI ỂN CÔNG NGHIỆP Ở TỈNH QUẢNG NAM HI ỆN NAY 

3.1. Phương hướng, mục tiêu và ñịnh hướng phát triển công 

nghiệp Quảng Nam giai ñoạn 2010-2015 và ñịnh hướng ñến 2020  

3.1.1. Phương hướng 

3.1.2. Mục tiêu  

3.1.3. Định hướng phát triển  

Công nghiệp - xây dựng 

Dịch vụ, du lịch và xuất nhập khẩu  

Về phát triển vùng 

3.2. Các giải pháp thu hút vốn ñầu tư phát tri ển công nghiệp 

3.2.1. Nhóm giải pháp hoàn thiện môi trường thu hút vốn ñầu tư 

+ Hoàn thiện hoạt ñộng xúc tiến thu hút ñầu tư:  

Thường xuyên ñổi mới về nội dung và phương thức vận ñộng, 

xúc tiến ñầu tư. 

Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo tình hình kinh tế, thị 

trường của các nước ñối tác, ñặc ñiểm và xu thế vận ñộng của FDI 

trong từng giai ñoạn 

+ Hoàn thiện chính sách quảng bá hình ảnh công nghiệp Quảng 

Nam 

Phối hợp với các cơ quan thông tin ñại chúng, cơ quan thông tin 

ñối ngoại, cơ quan ñại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài ñể 

xúc tiến quảng bá hình ảnh của công nghiệp Quảng Nam ra nước 

ngoài. 

Hợp tác với các cơ quan báo chí trong nước chủ ñộng xây dựng 

kế hoạch, chương trình quảng bá về công nghiệp Quảng Nam.     

Mở các chuyên mục về tiềm năng phát triển công nghiệp Quảng 

Nam trên các phương tiện thông tin ñại chúng dưới nhiều hình thức.  
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Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng website Quảng Nam 

phần giới thiệu công nghiệp mở rộng bằng các ngôn ngữ: Nga, Pháp, 

Nhật, Trung Quốc, Tây Ban Nha. 

Tăng cường hợp tác với các tỉnh, thành phố, trung tâm du lịch 

lớn của cả nước tổ chức các hoạt ñộng xúc tiến quảng bá hình ảnh 

công nghiệp Nam.  

Cần hoàn thiện khâu cung cấp thông tin du lịch qua website, 

email, liên kết với các web nổi tiếng như Google, MSN, Infoseek ñể 

du khách nước ngoài dễ tìm kiếm các thông tin về Quảng Nam. 

+ Hoạt ñộng hỗ trợ ñầu tư 

Mời gọi các nhà ñầu tư chiến lược nước ngoài tư vấn về chính 

sách hỗ trợ ñầu tư ñể nhằm thu hút ñược nhiều nhà ñầu tư. 

Cần có hệ thống các cơ chế chính sách ưu ñãi vượt trội, một cơ 

chế ñặc thù thông thoáng, hấp dẫn nhằm huy ñộng tổng hợp các nguồn 

lực tạo ra hạ tầng hoàn thiện ñể mục ñích thu hút ñược các nhà ñầu tư 

có vốn lớn. 

 Xây dựng các chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng phù 

hợp. 

Có quy ñịnh cụ thể về hỗ trợ ñào tạo lao ñộng, hỗ trợ vay vốn 

tín dụng ñầu tư phát triển. 

Hỗ trợ ñầu tư xây dụng công trình xử lý nước thải. 

+ Cải thiện môi trường ñầu tư 

* Nâng cao chất lượng các chỉ số thành phần trong chỉ số 

cạnh tranh cấp tỉnh PCI 

* Tạo lập và hoàn thiện môi trường pháp lý 

* Đổi mới và hoàn thiện cơ chế tài chính 
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+ Khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ 

Khuyến khích phát triển thị trường, ñược ưu tiên xem xét hỗ 

trợ nguồn kinh phí của các chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến 

ñầu tư.  

Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ñược xem xét, hỗ 

trợ một phần kinh phí và ñược hưởng các chính sách khuyến khích 

nâng cao năng lực công nghệ, trình ñộ kỹ thuật và chính sách trợ giúp 

phát triển nguồn nhân lực theo quy ñịnh của Nghị ñịnh số 

56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ. 

+ Thu hút vốn ñầu tư gắn với phát triển bền vững 

Cần có sự lựa chọn kỹ càng hơn, nhằm tăng chất lượng và tính 

bền vững của dòng vốn FDI 

Cần gắn chiến lược thu hút với giám sát quá trình thực thi, hoạt 

ñộng; ñề ra các chính sách phù hợp ñể loại bỏ các dự án không mong 

muốn và khuyến khích các dự án cần thiết, chú trọng ñến chất lượng, 

ñề cao trách nhiệm xã hội của nhà ñầu tư; có các chính sách khuyến 

khích các dự án tạo nhiều việc làm, ñầu tư vào các vùng nông thôn và 

các trung tâm công nghiệp lớn…  

3.2.2. Nhóm giải pháp thu hút các nguồn vốn ñầu tư 

3.2.2.1 Nhóm giải pháp thu hút các nguồn vốn ñầu tư trong nước  

+ Vốn ngân sách và tín dụng Nhà nước 

Có giải pháp khai thác và nuôi dưỡng tốt các nguồn thu nhằm 

tăng thu cho ngân sách Nhà nước.  

Triệt ñể tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước, nâng cao hiệu quả 

chi ngân sách thì ý nghĩa của việc tăng thu ngân sách Nhà nước càng 

ñược khẳng ñịnh. 

+ Thu hút vốn ñầu tư phát triển của các doanh nghiệp và dân cư 
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Thực hiện chính sách thu hút vốn ñầu tư của các doanh nghiệp 

theo hướng mở rộng quyền tư do kinh doanh cho các chủ thể kinh tế. 

Tiếp tục ñẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, nhằm 

thu hút vốn ñầu tư vào các doanh nghiệp. Đổi mới cơ chế hoạt ñộng 

của doanh nghiệp Nhà nước. 

Đa dạng hóa các hình thức thu hút vốn ñầu tư từ dân cư. Có 

chính sách tạo môi trường khuyến khích nhân dân ñầu tư vốn sản xuất 

kinh doanh. 

Phát triển thị trường bất ñộng sản nhằm thu hút nguồn vốn từ 

các tổ chức và các thành phần dân cư. 

+ Thu hút vốn ñầu tư từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác 

Mở rộng và ñổi mới hoạt ñộng của hệ thống các ngân hàng, các 

tổ chức tài chính, các quỹ tín dụng nhân dân, khuyến khích và tạo ñiều 

kiện thuận lợi cho việc thiết lập các quỹ ñầu tư ñể thu hút có hiệu quả 

các nguồn vốn. Phát triển mạnh mẽ hơn nữa hệ thống các quỹ tín dụng 

nhân dân tạo ñiều kiện phát triển các cụm công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp và làng nghề. 

Khuyến khích các doanh nghiệp hoạt ñộng kinh doanh bảo 

hiểm. 

          Đa dạng hóa các hình thức huy ñộng vốn nhằm thu hút nguồn 

vốn nhàn rỗi trong các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội và các tầng lớp 

dân cư. 

          Triển khai rộng rãi hình thức cho thuê tài chính tạo thêm khả 

năng cung cấp vốn trung và dài hạn cho các doanh nghiệp, nhất là việc 

ñầu tư thiết bị, công nghệ. 

3.2.2.2 Các giải pháp thu hút vốn ñầu tư nước ngoài 

Thực hiện nhất quán các chính sách thu hút vốn ñầu tư nước 

ngoài, ñảm bảo các quyền cơ bản cho các nhà ñầu tư. Cải cách thủ tục 
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hành chính, ñảm bảo minh bạch, ñơn giản và nhất quán, theo hướng 

tạo ñiều kiện cho nhà ñầu tư tiếp cận một cách thuận lợi nhất, thực 

hiện ñúng các quy ñịnh của pháp luật, tiết kiệm thời gian và công sức 

cho nhà ñầu tư.  

+ Thu hút vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 

Nâng cao chất lượng quy hoạch (quy hoạch ngành, vùng, ñịa 

bàn trọng ñiểm cần tập trung khuyến khích), kế hoạch, chương trình 

thu hút nguồn vốn FDI. 

Rà soát, bổ sung danh mục dự án kêu gọi ñầu tư trực tiếp 

nước ngoài trên cơ sở  quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội; 

ñồng thời, cần có sự phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành trung ương 

ñể lựa chọn dự án cần khuyến khích nhằm nâng cao hiệu quả ñầu tư. 

Tiếp tục hoàn thiện môi trường khuyến khích ñầu tư theo 

hướng tích cực chủ ñộng hội nhập kinh tế quốc tế. 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. 

Đổi mới, hoàn thiện các chính sách có liên quan ñến ñầu tư 

trực tiếp nước ngoài, nâng cao tính cạnh tranh của môi trường kinh 

doanh. 

Tăng cường và ñổi mới công tác vận ñộng, xúc tiến ñầu tư. 

Đổi mới, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước 

ñối với hoạt ñộng ñầu tư trực tiếp nước ngoài. 

Chú trọng công tác cán bộ, ñào tạo, phát triển và nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực ñáp ứng yêu cầu của hoạt ñộng FDI.  

+ Thu hút vốn ñầu tư gián tiếp 

Nguồn vốn ñầu tư gián tiếp kích thích thị trường tài chính 

phát triển theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt ñộng, mở rộng quy mô 

và tăng tính minh bạch, tạo ñiều kiện cho doanh nghiệp trong nước dễ 

dàng tiếp cận với nguồn vốn mới. 
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+ Thu hút vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 

Quảng Nam cần tranh thủ nguồn vốn các chương trình quốc 

gia, xác ñịnh các công trình trọng ñiểm cần ưu tiên sử dụng nguồn vốn 

ODA. 

3.2.3. Nhóm giải pháp hoàn thiện các ñiều kiện thu hút vốn ñầu tư 

+ Ổn ñịnh môi trường chính trị, kinh tế, xã hội 

Đẩy mạnh tiến trình cải cách kinh tế theo ñường lối ñổi mới 

của Đảng và Nhà nước nhằm ñạt tốc ñộ tăng trưởng cao hơn, tạo khả 

năng cạnh tranh tốt hơn cho nền kinh tế. 

Xử lý ñúng ñắn các cân ñối kinh tế vĩ mô phù hợp với yêu 

cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện ñại 

hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. 

+ Hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật  

Tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, 

tiểu, thủ công nghiệp ở nông thôn, các làng nghề truyền thống. Tăng 

cường các biện pháp bảo vệ môi trường nông thôn.  

 Phát triển hệ thống lưới ñiện, nâng cao chất lượng ñiện phục 

vụ sản xuất, công nghiệp. Phát triển hệ thống bưu chính, viễn thông, 

nâng cao khả năng tiếp cận thông tin doanh nghiệp.  

+ Tăng cường công tác ñào tạo nguồn nhân lực và ñội ngũ cán 

bộ công chức 

Tiếp tục chuẩn hóa ñội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước. 
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KẾT LU ẬN 

Tỉnh Quảng Nam ñề ra mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp 

trước năm  năm 2020; vì vậy, cần có tổng hợp các giải pháp một cách 

ñồng bộ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội…trong ñó yêu cầu 

thu hút vốn ñầu tư phát triển công nghiệp là một trong những nội dung 

quan trọng có ý nghĩa quyết ñịnh tốc ñộ, phát triển kinh tế, xã hội và 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện ñại hóa.  

Với 3 chương thể hiện chủ ñề nghiên cứu, luận văn ñã tập 

trung phân tích một số vấn ñề cơ bản về lý luận và thực tiễn sau: 

Phân tích và làm rõ khái niệm, các ñặc trưng của vốn ñầu tư, 

thu hút vốn ñầu tư, các nguồn vốn ñầu tư và vai trò của vốn ñầu tư trong 

phát triển công nghiệp. Để có cơ sở ñề xuất các giải pháp, ñề tài ñã 

nghiên cứu kinh nghiệm thu hút vốn ñầu tư phát triển công nghiệp của 

một số tỉnh trong nước và một số nước trên thế giới. 

Đánh giá tình hình thực tế phát triển công nghiệp trên ñịa 

bàn tỉnh và thực trạng thu hút vốn ñầu tư phát triển công nghiệp của 

tỉnh Quảng Nam trong giai ñoạn từ năm 2000 - 2010.  

Tổng hợp những phương hướng và chính sách lớn của Nhà 

nước và của tỉnh Quảng Nam về thu hút vốn ñầu tư phát triển công 

nghiệp trong tiến trình thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện 

ñại hóa ñất nước. 

Đề xuất các giải pháp thu hút vốn ñầu tư phát triển công 

nghiệp ở tỉnh Quảng Nam ñến năm 2020. 


