
 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 

 

 

 

HUỲNH VĂN MƢỜI 

 

 

 

QUẢN LÝ ĐẦU TƢ CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU - CỤM 

CÔNG NGHIỆP BẰNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA 

PHƢƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 

 

 

 

 

 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ  

QUẢN LÝ KINH TẾ 

 

Mã số: 834 04 10 

 

 

 

 

 

Đà Nẵng - Năm 2020 



 

Công trình được hoành thành tại 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN 

 

 

 

Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS. Bùi Quang Bình 

 

 

Phản biện 1: TS. Ninh Thị Thu Thủy 

Phản biện 2: PGS.TS. Lê Kim Long 

 

 

 

Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp 

thạc sĩ Quản lý kinh tế họp tại Trường Đại Kinh tế, Đại học Đà 

Nẵng vào ngày 24 tháng   10   năm   2020. 

 

 

 

 

Có thể tìm hiểu luận văn tại: 

- Trung tâm thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng. 

- Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. 

 



1 

MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Quảng Nam là một trong những tỉnh đi đầu về quy hoạch đầu 

tư và phát triển các khu - cụm công nghiệp ở khu vực miền Trung. 

Trong những năm qua, với sự quan tâm của Trung ương; sự quyết 

liệt, nổ lực của tỉnh đã đạt được những thành tựu quan trọng trong 

nhiều lĩnh vực, nhất là phát triển ngành công nghiệp. Cơ cấu kinh tế 

chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng tích cực. Hệ thống CSHT khu - 

cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh được tăng cường đầu tư nâng cấp. 

Mặc dù công tác quản lý đầu tư CSHT khu - cụm công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh bằng nguồn vốn ngân sách địa phương trong những năm 

qua đã đạt được những kết quả tương đối tốt, quản lý có hiệu quả, 

nhiều dự án công trình đã phát huy hiệu quả đầu tư, song công tác 

quản lý đầu tư của tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: việc thực 

hiện quy hoạch, kế hoạch chưa đảm bảo; công tác quản lý đầu tư 

chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; không dự báo được nguồn 

lực để triển khai quy hoạch dẫn đến một số dự án treo; nhiều dự án 

dở dang, kéo dài tiến độ triển khai khiến chi phí xây dựng công trình 

tăng lên; việc vi phạm quy định về thanh, quyết toán thỉnh thoảng 

vẫn còn xảy ra,… gây ảnh hưởng đến việc quản lý vốn đầu tư CSHT 

khu - cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tình hình này đặt ra yêu 

cầu phải tăng cường hoàn thiện công tác quản lý đầu tư CSHT khu - 

cụm công nghiệp bằng vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh 

hơn nữa, có như vậy vốn đầu tư mới được sử dụng hợp lý. Việc tìm 

kiếm những giải pháp hoàn thiện quản lý đầu tư CSHT khu - cụm 

công nghiệp bằng vốn ngân sách là vấn đề cấp thiết. Được sự đồng ý 

của giáo viên hướng dẫn tôi đã chọn đề tài: "Quản lý đầu tư CSHT 

khu - cụm công nghiệp bằng vốn ngân sách địa phương trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam” làm đề tài luận văn của mình. 
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2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu tổng quát 

Luận văn khái quát cơ sở lý luận và phân tích thực trạng quản 

lý về đầu tư CSHT khu - cụm công nghiệp bằng vốn ngân sách địa 

phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, từ đó đề xuất các giải pháp 

tăng cường quản lý về đầu tư CSHT khu - cụm công nghiệp bằng 

vốn ngân sách địa phương ở đây. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về Quản lý đầu tư CSHT khu - 

cụm công nghiệp bằng vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam. 

- Làm rõ thực trạng công tác Quản lý đầu tư CSHT khu - cụm 

công nghiệp bằng vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh thời 

gian qua. 

- Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường Quản lý nhà nước về 

đầu tư CSHT khu - cụm công nghiệp bằng vốn ngân sách địa phương 

trên địa bàn tỉnh trong tương lai. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Quản lý nhà nước về đầu tư CSHT khu - cụm công nghiệp 

bằng vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung: đề tài đứng trên góc độ quản lý của các cơ quan 

nhà nước với đầu tư CSHT khu - cụm công nghiệp bằng vốn ngân 

sách địa phương tỉnh Quảng Nam. 

- Về không gian: trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

- Về thời gian: Trong khoản thời gian 2014 – 2018, tầm xa của 

các giải pháp đến năm 2025. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 
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- Đối với dữ liệu thứ cấp: thu thập thông qua các sách, giáo 

trình, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ và các báo cáo khoa học khác. 

Từ UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Sở 

Công thương, Cục thống kê, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh Quảng Nam...  

- Đối với dữ liệu sơ cấp: khảo sát ý kiến của các chuyên gia, 

doanh nghiệp, người dân.  

4.2. Phương pháp phân tích dữ liệu 

- Phương pháp khảo cứu tài liệu: Để tổng hợp và hệ thống hoá 

các cơ sở lý thuyết và hệ thống các văn bản pháp quy của Nhà nước, 

các nghiên cứu khoa học để phân tích, làm rõ về lý luận và thực tiễn 

về quản lý đầu tư CSHT khu - cụm công nghiệp bằng vốn ngân sách. 

- Phân tích thống kê: Sử dụng phương pháp phân tích dãy số 

biến động theo thời gian và phương pháp phân tích tương quan. 

- Phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh: Dựa trên các tài 

liệu được thu thập của các đơn vị có liên quan để phân tích, làm rõ 

những thực trạng về quản lý đầu tư CSHT khu - cụm công nghiệp 

bằng vốn ngân sách. 

5. Tổng quan về tài liệu nghiên cứu 

Liên quan đến vấn đề Quản lý đầu tư CSHT khu - cụm công 

nghiệp bằng vốn ngân sách có rất nhiều các công trình nghiên cứu 

khoa học như: luận văn thạc sỹ, luận án tiến sĩ, đề tài khoa học ở cấp 

bộ, sở, ban ngành… 

6. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, Luận văn được cấu thành 03 

chương: 

Chương 1. Cơ sở lý luận về Quản lý đầu tư CSHT bằng vốn 

ngân sách. 

Chương 2. Thực trạng công tác Quản lý đầu tư CSHT khu - 

cụm công nghiệp bằng vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh 
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Quảng Nam. 

Chương 3. Giải pháp nhằm hoàn thiện Quản lý đầu tư CSHT 

khu - cụm công nghiệp bằng vốn ngân sách địa phương trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam. 

 

CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƢ CSHT BẰNG VỐN 

NGÂN SÁCH 

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƢ CSHT 

BẰNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của CSHT khu-cụm 

công nghiệp 

a. Khái niệm CSHT 

Từ điển Tiếng Việt định nghĩa CSHT là toàn bộ các hệ thống 

công trình (như đường bộ, đường cấp điện, cấp nước, thoát nước và 

các chất thải…) trong mối quan hệ với các công trình, nhà cửa được 

xây dựng ở khu vực đó. 

CSHT khu - cụm công nghiệp bao gồm hai hệ thống: hạ tầng 

kỹ thuật trong hàng rào khu - cụm công nghiệp và hạ tầng xã hội 

ngoài hàng rào khu - cụm công nghiệp. 

b. Đặc điểm của CSHT khu công nghiệp 

c. Vai trò CSHT khu - cụm công nghiệp 

1.1.2. Khái niệm quản lý đầu tƣ CSHT bằng vốn NSNN 

Thực chất quản lý đầu tư CSHT vào khu cụm công nghiệp bằng 

nguồn vốn ngân sách nên đây là quản lý của nhà nước hay quản lý 

nhà nước.  

 Khái niệm QLNN: Theo Đỗ Hoàng Toàn và Mai Văn Bưu 

(2017) QLNN là một dạng quản lý xã hội đặc biệt, mang tính quyền 

lực nhà nước và sử dụng pháp luật và chính sách để điều chỉnh hành 

vi của cá nhân, tổ chức trên tất cả các mặt của đời sống xã hội do 



5 

các cơ quan trong bộ máy nhà nước thực hiện, nhằm phục vụ nhân 

dân, duy trì sự ổn định và phát triển xã hội.
 

Như vậy, QLNN là hoạt động mang tính chất quyền lực nhà 

nước, được sử dụng quyền lực nhà nước để điều chỉnh các quan hệ 

xã hội. QLNN được xem là một hoạt động chức năng của nhà nước 

trong quản lý xã hội và có thể xem là hoạt động chức năng đặc biệt. 

QLNN được hiểu theo hai nghĩa. Theo nghĩa rộng, QLNN là toàn bộ 

hoạt động của bộ máy nhà nước, từ hoạt động lập pháp, hoạt động 

hành pháp, đến hoạt động tư pháp.Theo nghĩa hẹp, QLNN chỉ bao 

gồm hoạt động hành pháp. 

Từ đó rút ra khái niệm quản lý đầu tư CSHT bằng vốn NSNN 

như sau:  

Quản lý đầu tư CSHT bằng vốn NSNN là một trong những 

hoạt động quản lý vừa mang tính chất quản lý hoạt động đầu tư công 

nhưng phải tuân thủ theo quá trình quản lý NSNN trên cơ sở Luật 

NSNN. Ngoài ra hoạt động này liên quan tới hoạt động xây dựng do 

đó sẽ chịu chi phối của Luật Đầu tư. 

1.1.3. Vai trò của quản lý đầu tƣ CSHT khu - cụm công 

nghiệp bằng vốn ngân sách nhà nƣớc 

1.2. NỘI DUNG QUẢN LÝ ĐẦU TƢ CSHT KHU - CỤM CÔNG 

NGHIỆP BẰNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 

1.2.1. Xây dựng quy hoạch và lập kế hoạch đầu tƣ CSHT 

khu - cụm công nghiệp bằng vốn ngân sách nhà nƣớc 

Kế hoạch hóa đầu tư đóng vai trò quan trọng trong công tác 

quản lý đầu tư CSHT bằng vốn NSNN. Thực hiện tốt công tác này sẽ 

là cơ sở quan trọng để các ngành, địa phương chủ động đẩy mạnh 

đầu tư có định hướng, cân đối nguồn lực, tránh được hiện tượng đầu 

tư chồng chéo, thiếu đồng bộ, dàn trải, lãng phí nguồn lực của 

NSNN. 

Theo Hoàng Văn Thành chủ nhiệm (2005), Đầu tư CSHT khu 
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- cụm công nghiệp đòi hỏi phải có một chương trình phát triển chung 

từ khâu định hướng, ý tưởng đến quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi 

tiết, kế hoạch thực hiện và các giải pháp tổ chức thực hiện sao cho 

vừa đảm bảo cho toàn bộ hệ thống CSHT hình thành và phát triển 

như một chỉnh thể vừa đảm bảo mối quan hệ phù hợp giữa nó với 

quy mô sản xuất, quy mô dân cư và nhu cầu ngày càng tăng của giao 

lưu kinh tế. 

Bất kể khu - cụm công nghiệp nào cũng cần có quy hoạch tổng 

thể KT-XH. Trên cơ sở đó, lập quy hoạch chung làm căn cứ pháp lý 

để quản lý đất đai và xây dựng khu - cụm công nghiệp. Đây là nội 

dung đặc biệt quan trọng, là nhân tố “đi trước, mở đường”, có ý 

nghĩa quyết định đến phát triển đô thị trong hiện tại và tương lai. 

Tiêu chí đánh giá: UBND tỉnh chú trọng xây dựng quy hoạch, 

kế hoạch phát triển khu - cụm công nghiệp; Sự phù hợp của các quy 

hoạch, kế hoạch; Các quy hoạch, kế hoạch có chỉ tiêu cụ thể, phân kỳ 

thực hiện; Nhu cầu vốn được thể hiện rõ trong quy hoạch, kế hoạch; 

Quá trình xây dựng có sự kết hợp, đóng góp ý kiến của các ban 

ngành, doanh nghiệp và người dân; Nội dung quy hoạch, kế hoạch 

khả thi, chất lượng, gắn với nhu cầu của thị trường; Việc tuyên 

truyền các quy hoạch, kế hoạch được chú trọng. 

1.2.2. Xây dựng và thực thi chính sách, văn bản pháp luật 

về quản lý đầu tƣ CSHT khu - cụm công nghiệp bằng nguồn vốn 

ngân sách địa phƣơng 

Hệ thống các văn bản pháp quy là công cụ chủ yếu của chính 

quyền địa phương nhằm phối hợp thống nhất các đạo luật mà Nhà 

nước đã ban hành để vận dụng vào quá trình quản lý KT-XH, bên 

cạnh đó các hoạt động KT-XH đều phải dựa vào công cụ của pháp 

luật và hệ thống các văn bản pháp quy hành chính để tiến hành, tức 

là mọi hoạt động trên các lĩnh vực, trong đó có quản lý xây dựng 

CSHT, đều phải nằm trong khuôn khổ pháp luật. 
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Theo Hoàng Văn Thành chủ nhiệm (2005), Việc thực hiện đầu 

tư CSHT bằng vốn NSNN liên quan đến một loạt các quy chế và thủ 

tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư XDCB, quản lý ngân sách. 

Công tác quản lý về xây dựng CSHT khu - cụm công nghiệp chủ yếu 

dựa trên hệ thống văn bản quản lý quy hoạch, đất đai và xây dựng 

khu - cụm công nghiệp đã được ban hành như: Nghị định của Chính 

phủ, quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng khu - cụm công 

nghiệp, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quy định bồi thường hỗ trợ 

tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; các quyết định về định hướng 

chiến lược phát triển CSHT khu - cụm công nghiệp… 

Hệ thống các chính sách pháp luật có ảnh hưởng sâu rộng và 

trực tiếp đến hoạt động đầu tư XDCB, đặc biệt là đầu tư xây dựng 

CSHT bằng nguồn vốn NSNN và do vậy có ảnh hưởng to lớn đến 

hiệu quả của hoạt động đầu tư XDCB. Để có thể quản lý đầu tư 

XDCB được tốt, nhà nước phải luôn luôn cập nhật sự thay đổi của 

tình hình đầu tư XDCB để từ đó bổ sung sửa đổi hệ thống chính sách 

pháp luật cho phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động đầu tư 

XDCB, trong đó có xây dựng CSHT khu - cụm công nghiệp. 

Về nguyên tắc, các thủ tục hành chính cần tạo ra trình tự ổn 

định và rành mạch cho hoạt động quản lý tối ưu, tạo điều kiện cho 

việc thực hiện dự án được thuận lợi. Các quy định của pháp luật cần 

rõ ràng, minh bạch, có cách hiểu thống nhất, bảo đảm định hướng 

hoạt động của dự án đầu tư xây dựng CSHT bằng vốn NSNN đáp 

ứng đúng mục tiêu phát triển KT-XH. 

Tiêu chí đánh giá: Các chính sách, quy định được ban hành 

đầy đủ, kịp thời; Các văn bản hướng dẫn dễ hiểu, rõ ràng, đầy đủ; Sự 

thống nhất giữa các chính sách; Quy trình thủ tục hợp lý; Mọi người 

đều hiểu rõ về các chính sách, quy trình, thủ tục quản lý đầu tư 

CSHT khu - cụm công nghiệp. 

1.2.3. Tổ chức bộ máy quản lý đầu tƣ CSHT khu - cụm 
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công nghiệp bằng vốn ngân sách nhà nƣớc 

Bộ máy quản lý nhà nước đối với đầu tư CSHT khu - cụm 

công nghiệp từ NSNN bao gồm các chủ thể với các chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các chủ thể. Trong việc 

xây dựng bộ máy quản lý nhà nước, điều quan trọng hơn cả là phải 

thiết lập một cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong 

bộ máy đó. 

Yếu tố quan trọng nhất trong bộ máy tổ chức là trình độ cán bộ 

làmcông tác quy hoạch, kế hoạch, công tác quản lý các dự án đầu tư 

xây dựng... Nếu đội ngũ cán bộ này thật sự có năng lực, phẩm chất 

tốt thì sẽ tham mưu cho chính quyền quản lý, điều tiết hiệu quả, hạn 

chế lãng phí trong quá trình đầu tư xây dựng CSHT. 

1.2.4. Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầu tƣ 

CSHT khu - cụm công nghiệp bằng vốn ngân sách nhà nƣớc 

Kiểm tra, giám sát là một khâu vô cùng quan trọng trong chu 

trình quản lý vốn đầu tư. Công tác thanh tra, kiểm tra quản lý vốn 

đầu tư CSHT từ NSNN phải được tiến hành trong cả các khâu nhằm 

hạn chế, đẩy lùi các hành vi tham nhũng, thất thoát, lãng phí nguồn 

lực quốc gia. 

Qua kiểm tra, cơ quan quản lý có thể xác định được tính đúng 

đắn, hợp lý của các chính sách, cơ chế quản lý vốn đầu tư của cơ 

quan quản lý, đồng thời có thể phát hiện những hạn chế, bất cập 

trong chính sách và cơ chế quản lý vốn đầu tư CSHT từ NSNN của 

địa phương. Mặc khác, kiểm tra giúp cơ quan quản lý phát hiện 

những vi phạm của các chủ thầu, các cơ quan thực thi chính sách, cơ 

chế quản lý vốn đầu tư xây dựng CSHT từ NSNN. 

Tiêu chí đánh giá: Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát về 

đầu tư CSHT khu - cụm công nghiệp rõ ràng, đầy đủ; Quy trình 

thanh tra, kiểm tra công khai, minh bạch; Số đợt, thời điểm thanh tra, 

kiểm tra phù hợp;Các cán bộ thanh tra, kiểm tra có thái độ làm việc 
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đúng mực, liêm khiết. 

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN LÝ ĐẦU TƢ 

CSHT KHU - CỤM CÔNG NGHIỆP BẰNG VỐN NGÂN SÁCH 

NHÀ NƢỚC 

1.3.1. Điều kiện tự nhiên 

1.3.2. Đặc điểm KT-XH của địa phƣơng 

1.3.3. Tình hình hạ tầng khu - cụm công nghiệp của tỉnh 

1.4. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦU TƢ 

CSHT KHU - CỤM CÔNG NGHIỆP BẰNG VỐN NSNN Ở 

MỘT SỐ ĐỊA PHƢƠNG, BÀI HỌC RÚT RA CHO TỈNH 

QUẢNG NAM 

1.4.1. Kinh nghiệm của một số địa phƣơng 

1.4.2. Bài học kinh nghiệm áp dụng cho Quảng Nam 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÀU TƢ CSHT KHU - 

CỤM CÔNG NGHIỆP BẰNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA 

PHƢƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 

  

2.1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA TỈNH QUẢNG NAM ẢNH 

HƢỞNG ĐẾN QUẢN LÝ ĐẦU TƢ CSHT KHU - CỤM CÔNG 

NGHIỆP BẰNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG 

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 

a. Vị trí địa lý 

b. Đặc điểm địa hình 

c. Đặc điểm khí hậu - thủy văn 

d. Tài nguyên đất đai 

2.1.2. Đặc điểm xã hội 

a. Về dân số và lao động 

Năm 2018, dân số tỉnh Quảng Nam là 1.501.094 người, mật 
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độ dân số là 142 người/km2. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên 

đạt 925.300 người. 

b. Y tế, Giáo dục 

Cơ sở y tế từ tỉnh đến xã luôn được quan tâm nâng cấp, chất 

lượng chăm sóc điều dưỡng người bệnh được nâng lên. Công tác 

phòng chống dịch bệnh được chú trọng. Hệ thống CSHT cho giáo 

dục phổ thông được đầu tư tương đối đồng bộ, nhiều trường đã được 

công nhận là trường chuẩn Quốc gia, ngày càng nhiều học sinh đạt 

giải trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế. 

2.1.3. Đặc điểm kinh tế 

Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010) bình quân 5 năm 

(2014-2018) của tỉnh đạt 14,85%; (năm 2014 tăng 13,44%; năm 2015 

tăng 21,70%, năm 2016 tăng 27,22%; năm 2017 tăng 5,09% và năm 

2018 tăng 8,1%). 

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2018 hơn 28.000 tỷ đồng, 5 

năm đạt 114.115 tỷ đồng, bình quân tăng 13,55%/năm.  

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 30,6%/năm, 

trong đó thu nội địa tăng khoảng 31,6%/năm; sau 20 năm tái lập tỉnh, 

đến năm 2017 đã vươn lên có đóng góp cho ngân sách Trung ương.  

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ trọng 

ngành nông - lâm nghiệp trong GRDP giảm từ 17,87% năm 2013 

xuống còn khoảng 12% năm 2018, các ngành phi nông nghiệp tăng 

từ 82,13% lên gần 88%. GRDP bình quân đầu người đạt 61 triệu 

đồng, tăng 31 triệu đồng, hơn gấp đôi so với năm 2013. 

Hạ tầng các khu, cụm công nghiệp tiếp tục được đầu tư xây 

dựng, 3/4 khu công nghiệp đang triển khai hoạt động, tỷ lệ lấp đầy 

51,2%; 55 cụm công nghiệp đang triển khai hoạt động, tỷ lệ lấp đầy 

66,4%.  

Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Trong 

những năm qua, tỉnh đã tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ 
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đạo cải thiện môi trường đầu tư; xây dựng, bổ sung nhiều cơ chế, 

chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư. Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI) của Quảng Nam 05 năm gần đây đều nằm trong top 10 tỉnh, 

thành phố có chỉ số tốt. 

2.1.4. Tình hình CSHT khu - cụm công nghiệp của tỉnh 

Quảng Nam 

a. Tình hình đầu tư CSHT khu - cụm công nghiệp 

* Khu công nghiệp: 

Tính đến năm 2018, ngoài Khu kinh tế mở Chu Lai trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam có 04 KCN tập trung gồm: KCN Điện Nam - 

Điện Ngọc, KCN Thuận Yên, KCN Đông Quế Sơn và KCN Phú Mỹ, 

với diện tích quy hoạch là 1.114ha, trong đó có 03 KCN (Điện Nam - 

Điện Ngọc, Thuận Yên, Đông Quế Sơn) đã được đầu tư và đi vào 

hoạt động, thu hút được 97 dự án đầu tư, trong đó có 39 dự án có vốn 

đầu tư nước ngoài và 58 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng 

vốn đầu tư đăng ký 3.857 tỷ đồng và 612 triệu USD, diện tích sử 

dụng đất khoảng 326 ha, giải quyết hơn 30.000 lao động.  

* Cụm công nghiệp: 

- Theo quy hoạch mới nhất được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 3924/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 thì trên địa bàn tỉnh 

đến năm 2025 gồm 92 CCN với tổng diện tích là 2.280,47ha. 

- Đến năm 2018 có 55 CCN đang triển khai thực hiện đầu tư 

xây dựng hạ tầng và đi vào hoạt động với diện tích 1.194,52ha, diện 

tích đất công nghiệp 930 ha. Đã thu hút được 318 dự án đăng ký đầu 

tư với tổng diện tích đất thuê và đăng ký thuê 730,14ha, tổng vốn 

đầu tư đăng ký theo dự án 16.968 tỷ đồng, tổng số lao động đăng ký 

theo dự án 66.049 người; trong đó có 259 dự án đã thực hiện đầu tư 

với tổng vốn đầu tư 8.327 tỷ đồng, tổng số lao động làm việc trong 

các cụm công nghiệp là 31.310 người. 
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b. Tình hình NSNN hỗ trợ đầu tư CSHT khu - cụm công 

nghiệp  

* NSNN hỗ trợ đầu tư CSHT khu - cụm công nghiệp  

Hiện tại có 03 Khu công nghiệp và 55 cụm công nghiệp đã xây 

dựng CSHT và đi vào hoạt động. Tổng vốn NSNN hỗ trợ từ năm 

2003-2018: 535.920 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương: 

237.000 triệu đồng, vốn ngân sách địa phương: 298.920 triệu đồng. 

Riêng 5 năm từ 2014-2018: 211.451 triệu đồng, trong đó vốn ngân 

sách trung ương: 15.000 triệu đồng, vốn ngân sách địa phương: 

196.451 triệu đồng. 

* Đầu tư dàn trải, phân tán vốn, hiệu quả chưa cao trong đầu 

tư CSHT khu - cụm công nghiệp từ vốn ngân sách địa phương 

* Nguồn vốn đầu tư CSHT khu - cụm công nghiệp còn phụ 

thuộc nhiều vào nguồn vốn ngân sách địa phương 

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƢ CSHT 

KHU - CỤM CÔNG NGHIỆP BẰNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA 

PHƢƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 

2.2.1. Thực trạng công tác xây dựng và thực thi chiến lƣợc, 

quy hoạch, kế hoạch đầu tƣ CSHT khu - cụm công nghiệp bằng 

vốn ngân sách địa phƣơng 

Có thể nói, Quảng Nam là một trong những tỉnh đi đầu về 

công tác quy hoạch và phát triển các khu - cụm công nghiệp. Trong 

đó, KCN Điện Nam - Điện Ngọc được Thủ tướng Chính phủ thành 

lập năm 1996. Đến năm 2003, tỉnh phê duyệt Đề án quy hoạch mạng 

lưới CCN trên địa bàn tỉnh gồm 143 CCN với diện tích 2.779 ha. Từ 

năm 2003 - 2007 tỉnh thành lập các KCN Thuận Yên, KCN Đông 

Quế Sơn và KCN Phú Xuân. 

Trên cơ sở các quy hoạch chung, triển khai quy hoạch chi tiết 

xây dựng 1/500, căn bản khớp nối với hiện trạng toàn bộ khu vực 

trong và ngoài hàng rào các khu - cụm công nghiệp. Tổ chức giới 



13 

thiệu công khai các đồ án quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt cho nhân dân biết trước khi triển khai thực hiện dự án. 

* Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế sau: 

Quy hoạch phát triển các khu - cụm công nghiệp chưa thật sự 

gắn với quy hoạch phát triển đô thị, khu dân cư, hạ tầng kỹ thuật, hạ 

tầng xã hội (chưa gắn với quy hoạch nhà ở, công trình công cộng 

phục vụ đời sống người lao động làm việc trong khu - cụm công 

nghiệp),… là một ví dụ.  

Số lượng các khu - cụm công nghiệp quy hoạch quá nhiều, 

việc khảo sát lập quy hoạch chưa thật sự kỹ càng, chưa đánh giá hết 

những khó khăn dẫn đến khi triển khai thì không thực hiện được. 

Qua kết quả khảo sát cho thấy: công tác xây dựng và tổ chức 

thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển các khu -  cụm công nghiệp 

của tỉnh được thực hiện khá tốt, có các chỉ tiêu cụ thể, phân kỳ thực 

hiện, nhu cầu vốn được thể hiện rõ. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn 

chế như quá trình xây dựng chưa có sự kết hợp, đóng góp ý kiến của 

doanh nghiệp và người dân; nội dung quy hoạch, kế hoạch chưa gắn 

với nhu cầu của thị trường, việc công bố quy hoạch, kế hoạch chưa 

được triển khai thực hiện rộng khắp… 

2.2.2. Thực trạng công tác xây dựng và thực thi chính sách, 

văn bản pháp luật về quản lý đầu tƣ CSHT khu - cụm công 

nghiệp bằng vốn ngân sách địa phƣơng 

Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công, Luật 

NSNN… và các văn bản hướng dẫn đã tạo nên một hành lang pháp 

lý tương đối đầy đủ, ngày càng hoàn thiện, kịp thời thể chế hóa 

đường lối, chủ trương của Đảng, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để 

quản lý các hoạt động đầu tư CSHT từ NSNN. 

Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý 

phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật không ngừng được nâng cao về 

chất lượng, tính khả thi, giảm tối đa các sai sót.  
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* Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế sau: 

Khâu thẩm định trình phê duyệt dự án thường xuyên thay đổi, 

lúc thì giao Sở Xây dựng trình, lúc thì giao Sở Kế hoạch và Đầu tư 

trình, lúc thì phân cấp về UBND các huyện, thị xã, thành phố phê 

duyệt, dẫn đến gây rất nhiều khó khăn cho các cơ quan tham mưu. 

Một số quy định còn chồng chéo, một số văn bản hướng dẫn 

để thực hiện, đến nay vẫn chưa ban hành (Nghị định 46, Nghị định 

68…) 

Đối với công tác đền bù, GPMB khó khăn lớn nhất chính là do 

cơ chế chính sách của Nhà nước thường xuyên thay đổi nên người 

dân không nắm được dẫn đến tình trạng hay bị kiện cáo và gây khó 

dễ.  

Qua kết quả khảo sát cho thấy: việc xây dựng và thực thi 

chính sách, văn bản pháp luật về quản lý đầu tư CSHT khu - cụm 

công nghiệp khá đầy đủ, cụ thể, kịp thời. Tỉnh căn cứ vào tình hình 

thực tế của địa phương, ban hành một số chính sách, bổ sung thêm 

các nội dung căn cứ pháp lý để các đối tượng nắm bắt, hiểu rõ các 

quy định pháp luật, tạo thuận lợi cho việc thực hiện, giải quyết thủ 

tục. Các văn bản hướng dẫn khá rõ ràng, dễ hiểu và quy trình TTHC 

cũng hợp lý. Tuy nhiên, sự thống nhất giữa các chính sách, quy định 

còn chồng chéo, thủ tục quản lý đầu tư CSHT hay thay đổi, dẫn đến 

khó triển khai thực hiện nên tỷ lệ chọn trung bình, yếu kém còn khá 

cao.  

2.2.3. Thực trạng công tác tổ chức bộ máy quản lý đầu tƣ 

CSHT khu - cụm công nghiệp bằng vốn ngân sách địa phƣơng 

Các cơ quan có liên quan đến tổ chức bộ máy QLNN về đầu 

tư CSHT khu - cụm công nghiệp bằng vốn ngân sách địa phương: 

Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố. 

Hằng năm, cùng với việc giao kế hoạch vốn, UBND tỉnh đều 
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ban hành một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch 

phát triển KT-XH và dự toán thu chi ngân sách nhà nước, trong đó 

có nội dung phân cấp, ủy quyền cho các sở ban ngành và cho 

UBND các huyện, thị xã, thành phố về thẩm định, phê duyệt chủ 

trương đầu tư, dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thẩm tra, phê 

duyệt quyết toán…  

* Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế sau: 

Sự phối hợp chồng chéo giữa các ngành trong quản lý nhà 

nước dẫn đến tình trạng không hiệu quả, gây mâu thuẫn trong chính 

sách khi cùng giải quyết một vấn đề. BQL các Khu công nghiệp, Sở 

Công thương có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về các KCN, 

CCN, chủ đầu tư thì quản lý xây dựng CSHT, UBND các huyện, thị 

xã, thành phố quản lý về đền bù GPMB...  

Việc phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh cho các sở ban 

ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố không đều đặn, thống 

nhất qua các năm… dẫn đến rất khó khăn trong quản lý. 

Qua kết quả khảo sát cho thấy: công tác tổ chức bộ máy quản 

lý nhà nước về đầu tư CSHT khu - cụm công nghiệp được UBND 

tỉnh chú trọng, các sở ban ngành, địa phương phối hợp cũng tương 

đối, cán bộ quản lý có đủ năng lực, trình độ… Tuy nhiên, theo tìm 

hiểu của tác giả, một số ngành và địa phương vẫn chưa phối hợp chặt 

chẽ, trình độ của các cán bộ chưa đồng đều, vẫn tồn tại cán bộ, công 

chức có thái độ làm việc quan liêu, hạch sách, giải quyết công việc 

chưa thực sự nhiệt tình, đúng mực và hiệu quả, việc ứng dụng 

KHCN trong quản lý đầu tư CSHT khu - cụm công nghiệp chưa cao. 

Công tác phân cấp quản lý nhà nước về đầu tư CSHT khu - 

cụm công nghiệp trong những năm gần đây được UBND tỉnh chú 

trọng và được các sở ban ngành, địa phương ủng hộ, phù hợp với xu 

hướng phát triển hiện nay. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của tác giả, một 

số ngành cho rằng việc phân cấp không ổn định qua các năm, mức 
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độ phân cấp đối với các sở ngành và địa phương vẫn chưa phù hợp, 

còn thấp, vì vậy cần nâng mức độ phân cấp cao hơn nữa, chỉ có một 

vài trường hợp ở các huyện miền núi còn e ngại trình độ cán bộ quản 

lý gặp khó khăn khi được phân cấp ở mức độ cao hơn. 

2.2.4. Thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát 

quản lý đầu tƣ CSHT khu - cụm công nghiệp bằng vốn ngân 

sách địa phƣơng 

Công tác thanh tra, giám sát đầu tư được quan tâm, từng 

bước nâng cao hiệu quả QLNN trong lĩnh vực quản lý hoạt động 

đầu tư CSHT khu - cụm công nghiệp, nâng cao chất lượng giám sát, 

đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh, nợ đọng XDCB dần được kiểm 

soát; thủ tục hành chính trong XDCB được cải thiện; nhiều dự án 

trọng điểm, dự án xây dựng CSHT khu - cụm công nghiệp được 

đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư. 

* Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế sau: 

Công tác thanh tra, kiểm tra quá trình quản lý chi đầu tư 

XDCB từ NSNN chưa đi vào chiều sâu. Các cuộc tiến hành thanh, 

kiểm tra trên số lượng đầu công trình dự án thấp, nhiều sai phạm 

chưa được phát hiện kịp thời. Hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, 

xử lý sau thanh tra chưa hiệu quả. Tính minh bạch và công khai trong 

hoạt động kiểm tra, giám sát còn thấp. 

Qua kết quả khảo sát cho thấy: công tác thanh tra, kiểm tra, 

giám sát QLNN về đầu tư CSHT khu - cụm công nghiệp tương đối 

công khai, minh bạch, thái độ làm việc của các cán bộ thanh tra, 

kiểm tra đúng mực, không gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu. Số 

đợt kiểm tra và thời gian cơ bản phù hợp. Tuy nhiên, kế hoạch kiểm 

tra chưa được lập rõ ràng, chi tiết, vẫn còn một số cán bộ thanh tra, 

kiểm tra chưa có thái độ làm việc đúng mực và minh bạch việc đôn 

đốc, kiểm tra, xử lý sau thanh tra chưa hiệu quả. 
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2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẦU TƢ 

CSHT KHU - CỤM CÔNG NGHIỆP BẰNG VỐN NGÂN SÁCH 

ĐỊA PHƢƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 

2.3.1. Kết quả đạt đƣợc 

- Công tác xây dựng và thực thi quy hoạch, kế hoạch đầu tư 

CSHT khu - cụm công nghiệp được tỉnh quan tâm triển khai sớm, 

hiệu quả. 

- Công tác xây dựng và thực thi chính sách, văn bản pháp luật 

được Chính phủ quan tâm, đã tạo nên một hành lang pháp lý tương 

đối đầy đủ, ngày càng hoàn thiện, kịp thời, hướng dẫn khá rõ ràng, 

dễ hiểu. 

- Công tác tổ chức bộ máy và phân cấp quản lý được tỉnh quan 

tâm, hoạt động tương đối đảm bảo, cán bộ quản lý có đủ năng lực, 

trình độ quản lý.  

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được thực hiện công 

khai, minh bạch, tiến hành kịp thời, rộng khắp. 

2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 

a. Hạn chế 

- Quy hoạch phát triển khu - cụm công nghiệp còn dàn trãi, 

chưa khảo sát kỹ và một số khu - cụm chưa phù hợp với thực tế, 

chưa thật sự gắn với quy hoạch phát triển đô thị, khu dân cư, hạ tầng 

xã hội, chưa có sự kết hợp, đóng góp ý kiến của doanh nghiệp và 

người dân. 

- Chính sách, văn bản pháp luật thường xuyên thay đổi, chồng 

chéo và một số chậm hướng dẫn, dẫn đến triển khai thực hiện rất khó 

khăn. 

- Sự phối hợp giữa các ngành, địa phương chưa tốt và sự 

chồng chéo. Công tác phân cấp quản lý nhà nước không đều đặn, 

thống nhất qua các năm. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra quá trình quản lý đầu tư XDCB 
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từ NSNN chưa đi vào chiều sâu, nhiều sai phạm chưa được phát hiện 

kịp thời, hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xử lý sau thanh tra 

chưa hiệu quả.  

b. Nguyên nhân của những hạn chế 

- Nguồn lực của NSNN còn hạn chế. 

- Khung pháp lý còn nhiều bất cập, chưa hướng dẫn kịp thời. 

- Công tác bồi thường, GPMB gặp nhiều khó khăn. 

- Trình độ của cán bộ làm quy hoạch còn hạn chế về năng lực. 

- Tình trạng thất thoát vẫn xẩy ra.  

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

 

CHƢƠNG 3 

PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN 

QUẢN LÝ ĐẦU TƢ CSHT KHU - CỤM CÔNG NGHIỆP 

BẰNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG  

 

3.1. PHƢƠNG HƢỚNG NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ ĐẦU 

TƢ CSHT KHU - CỤM CÔNG NGHIỆP BẰNG VỐN NGÂN 

SÁCH ĐỊA PHƢƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 

ĐẾN NĂM 2025 

3.1.1. Quan điểm quản lý đầu tƣ CSHT khu - cụm công 

nghiệp bằng vốn ngân sách nhà nƣớc 

- Xây dựng và phát triển CSHT khu - cụm công nghiệp phải 

theo quy hoạch, tách biệt với khu dân cư, có sở hạ tầng thuận lợi, gắn 

với vùng nguyên liệu và nguồn lao động, có điều kiện xử lý và bảo 

vệ môi trường. 

- Trên cơ sở nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp SXKD. 

- Gắn với việc phát triển CSHT các khu - cụm công nghiệp, 

trung tâm kinh tế, với dịch vụ và xúc tiến thương mại.  

- Bố trí hợp lý trên các vùng; xây dựng CSHT phải hiện đại, 
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đồng bộ. 

- Huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực của xã hội; bảo đảm lợi 

ích hài hoà giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư. 

- Bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

3.1.2. Mục tiêu đầu tƣ  

a. Mục tiêu tổng quát 

Phấn đấu đưa tỉnh Quảng Nam đến năm 2030 là một trong 

những tỉnh phát triển của vùng và cả nước, hội tụ những yếu tố của 

nền kinh tế tri thức với các ngành định hướng phát triển mạnh về 

công nghệ tiên tiến, dịch vụ chất lượng cao, nông nghiệp công nghệ 

cao và môi trường an toàn, bền vững. 

b. Mục tiêu cụ thể 

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng 

năm giai đoạn 2021-2025 là 6-6,5%. GRDP bình quân đầu người đến 

năm 2025 khoảng 4.800 - 5.000 USD. Tỷ trọng các ngành trong 

GRDP: Công nghiệp - xây dựng 35%; dịch vụ 37%; thuế sản phẩm 

19%; nông, lâm, thủy sản 9%. Trong đó GTSX công nghiệp đến năm 

2025 là 200.000 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hàng năm ngành 

công nghiệp giai đoạn 2021-2025 là 14 - 15%. 

3.1.3. Phƣơng hƣớng phát triển ngành công nghiệp và đầu 

tƣ CSHT bằng vốn ngân sách địa phƣơng tại các khu - cụm công 

nghiệp 

a. Định hướng đầu tư CSHT khu - cụm công nghiệp bằng 

vốn ngân sách địa phương 

b. Định hướng phát triển các chuyên ngành công nghiệp tại 

các khu - cụm công nghiệp 

3.2. GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ ĐẦU TƢ 

CSHT KHU - CỤM CÔNG NGHIỆP BẰNG VỐN NGÂN SÁCH 

ĐỊA PHƢƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 
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3.2.1. Hoàn thiện công tác xây dựng và thực thi chiến lƣợc, 

quy hoạch, kế hoạch đầu tƣ CSHT khu - cụm công nghiệp bằng 

vốn ngân sách địa phƣơng 

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quy hoạch. 

- Phải căn cứ vào tình hình phát triển KT-XH của từng địa 

phương theo hướng kết hợp hài hòa giữa phát triển khu - cụm công 

nghiệp với quy hoạch vùng, quy hoạch công trình hạ tầng kỹ thuật, 

xã hội và các quy hoạch khác mang tính dài hạn, gắn với mục tiêu 

phát triển công nghiệp - đô thị bền vững. 

- Xác định chỉ tiêu phát triển công nghiệp, khai thác thế mạnh 

về nguồn lực tại chỗ của từng địa phương như nguồn nguyên liệu, 

lao động… 

- Thường xuyên theo dõi, đánh giá các khu - cụm công nghiệp 

đã được thành lập để điều chỉnh kịp thời.  

- Việc quy hoạch thành lập các khu - cụm công nghiệp đòi hỏi 

phải bảo đảm những điều kiện nhất định, như địa điểm, hạ tầng cơ 

sở, xu hướng phát triển kinh tế trong vùng, khả năng cung cấp lao 

động. 

3.2.2. Hoàn thiện công tác xây dựng và thực thi chính sách, 

văn bản pháp luật về quản lý đầu tƣ CSHT khu - cụm công 

nghiệp bằng vốn ngân sách địa phƣơng 

- Tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế chính 

sách theo hướng khuyến khích hơn nữa các doanh nghiệp tư nhân 

đầu tư kinh doanh CSHT khu - cụm công nghiệp, NSNN chỉ hỗ trợ 

những hạng mục chủ yếu. 

- Nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung Quyết định quy định về 

phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt dự án… để đảm bảo quy 

định của Phát luật.  

- Tuân thủ nghiêm túc lộ trình của Chính phủ về nâng dần tỷ 

lệ đấu thầu qua mạng, hạn chế tối đa thất thoát trong quản đầu tư 
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XDCB. Hoàn thiện quy trình tổ chức đấu thầu các dự án đầu tư 

CSHT khu - cụm công nghiệp. 

3.2.3. Hoàn thiện bộ máy quản lý về đầu tƣ CSHT khu - 

cụm công nghiệp bằng vốn ngân sách địa phƣơng 

- Ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng của 

tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đổi 

mới trong phương thức ứng xử của từng công chức trong các cơ quan 

quản lý nhà nước. 

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công 

chức, viên chức của các sở ngành, địa phương. 

- Cần có một hệ thống thông tin liên ngành trong tỉnh nhằm 

giúp mỗi đơn vị chuyển văn bản qua hệ thống, trao đổi công việc, 

nắm bắt giai đoạn xử lý công việc. 

- Xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị, phương tiện hiện 

đại, điều kiện làm việc cho các cơ quan liên quan trong quản lý đầu 

tư xây dựng CSHT khu - cụm công nghiệp bằng vốn ngân sách địa 

phương trên địa bàn tỉnh. 

Đẩy mạnh việc phân cấp quản lý nhà nước về đầu tư CSHT 

khu - cụm công nghiệp bằng vốn ngân sách nhà nước 

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế điều phối các dự án đầu tư 

CSHT khu - cụm công nghiệp bằng vốn ngân sách nhà nước. Hoàn 

hiện cơ chế quản lý, cân đối vốn đầu tư theo kế hoạch trung hạn. 

Đặc biệt lấy cơ chế thị trường trong việc phân bổ, sử dụng nguồn 

vốn cần được quán triệt.  

- Việc phân cấp, ủy quyền phải đảm bảo theo quy định của 

pháp luật và ổn định nhiều năm, không nên thay đổi từng năm một.  

- Cần nhanh chóng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm đẩy 

nhanh các nội dung tái cơ cấu đầu tư công nói chung và đổi mới 

phân cấp quản lý đầu tư công nói chung.  

- Đồng thời với việc phân cấp, tăng cường công tác đào tạo, 
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bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của các sở ngành, địa 

phương, nhất là công tác tham mưu thẩm định, phê duyệt dự án, đấu 

thầu, thanh quyết toán… 

3.2.4. Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát 

quản lý về đầu tƣ CSHT khu - cụm công nghiệp bằng vốn ngân 

sách địa phƣơng 

- Giám sát chặt chẽ đối với các nhà thầu các doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Ban hành quy định trách nhiệm 

và chế tài xử lý vi phạm cụ thể cho các chủ đầu tư, các ban quản lý 

dự án, các nhà thầu về công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án, tổ 

chức đấu thầu và thi công… 

- Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định 

của Nhà nước.  

- Sở Xây dựng, các Sở chuyên ngành và các đơn vị liên quan 

cần quan tâm hơn nữa việc nâng cao năng lực của các phòng, ban 

chuyên môn có chức năng quản lý hoạt động xây dựng và quản lý 

chất lượng công trình xây dựng.  

- Kế hoạch thanh tra, kiểm tra phải rõ ràng, chi tiết, tránh trùng 

nhau; ngoài chuyên môn phải đào tạo cán bộ thanh tra, kiểm tra có 

thái độ làm việc đúng mực, liêm khiết và mọi hoạt động thanh tra, 

kiểm tra phải công khai và minh bạch. Tăng cường theo dõi, đôn 

đốc, kiểm tra, xử lý sau thanh tra. 

3.2.5. Nhóm giải pháp khác 

a. Hoàn thiện xây dựng cơ chế chính sách và cải cách thủ 

tục hành chính 

b. Tuyên truyền và hoàn thiện quản lý trong việc đền bù, giải 

phóng mặt bằng, di dời tái định cư phục vụ đầu tư CSHT khu - 

cụm công nghiệp 
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3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Kiến nghị với Quốc hội, Thủ tƣớng Chính phủ 

- Sớm ban hành Luật Khu công nghiệp để đảm bảo Khu công 

nghiệp có một khung pháp lý đủ mạnh, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu hội 

nhập quốc tế. 

- Hoàn thiện và thống nhất hệ thống pháp luật quy định về đất 

đai với các luật chuyên ngành nhằm hạn chế chồng chéo giữa các 

luật. 

3.3.2. Kiến nghị với Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Bộ Tài chính 

- Trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung các cơ chế, chính sách 

ưu đãi đặc biệt đối với các KCN, CCN gắn với sự phát triển của làn 

sóng đô thị công nghiệp - du lịch - dịch vụ, mở chính sách ưu đãi về 

thu nhập cá nhân nhằm bảo đảm đầu tư và thu hút các chuyên gia 

nước ngoài làm việc.  

- Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quy định cụ thể về đấu 

thầu lựa chọn nhà đầu tư, cấp phép đầu tư theo Luật Đầu tư năm 

2014. 

- Tham mưu phân bổ kinh phí trung ương để đầu tư CSHT khu 

- cụm công nghiệp.. 

3.3.3. Kiến nghị với Bộ Xây dựng, Bộ Công Thƣơng 

- Rà soát lại quy hoạch KCN. 

- Hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2017/NĐ-CPngày 

25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. 

KÊT LUẬN CHƢƠNG 3 

 

KẾT LUẬN 

Đề tài: “Quản lý đầu tư CSHT Khu - cụm công nghiệp bằng 

vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” đã đánh 

giá khá toàn diện công tác QLNN, các dự án đầu tư bằng nguồn ngân 

sách thời gian qua trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Hoàn thành được 
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mục tiêu nghiên cứu theo yêu cầu của luận văn cao học và đưa ra 

những kết luận khoa học chủ yếu sau: 

(1) Hệ thống hoá những vấn đề lý luận liên quan đến đầu tư 

CSHT Khu - cụm công nghiệp bằng vốn ngân sách nhà nước. 

(2) Hệ thống hoá cơ sở lý luận Quản lý đầu tư CSHT Khu - 

cụm công nghiệp bằng vốn NSNN nói chung, bằng vốn ngân sách 

địa phương trên địa bàn Quảng Nam nói riêng. 

(3) Đề tài đánh giá thực trạng quản lý đầu tư CSHT khu - cụm 

công nghiệp bằng vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam chỉ ra được hiệu quả mang lại cho sự phát triển KT-XH của địa 

phương. 

(4) Đề tài đã phân tích một cách toàn diện trên tất cả các mặt 

Quản lý đầu tư CSHT khu - cụm công nghiệp bằng vốn ngân sách 

địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Qua đó đề tài đã chỉ ra 

những hạn chế còn tồn tại và nêu ra những nguyên nhân cần phải giải 

quyết để từng bước hoàn thiện công tác quản lý đầu tư CSHTkhu - 

cụm công nghiệp bằng vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam. 

(5) Đề tài đã đề xuất phương hướng và một số giải pháp để 

hoàn thiện quản lý đầu tư CSHT khu - cụm công nghiệp bằng vốn 

ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian 

tới. 

Những kết luận trên có giá trị nhất định trong việc nghiên cứu, 

học tập và đóng góp khoa học quản lý về kinh tế và đặc biệt đầu tư 

CSHT khu - cụm công nghiệp bằng vốn ngân sách địa phương trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam. 


