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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 
Sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước do 

Đảng và Nhà nước ta khởi xướng đã và đang đạt được những thành 
tựu đáng khích lệ, nổi bật là trên lĩnh vực phát triển công nghiệp. 
Cùng với sự phát triển chung đó, kinh tế-xã hội của huyện Duy 
Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũng có bước chuyển mình đáng kể, nhất là 
trên lĩnh vực phát triển công nghiệp. Giá trị sản xuất tăng lên qua 
từng năm. Tốc độ tăng trưởng bình quân công nghiệp giai đoạn 
2007-2012 đạt 20,58%,  tỷ trọng đóng góp của công nghiệp trong 
tổng GDP của huyện tăng lên từ 42.17% năm 2007 lên 48.84% năm 
2012. Qua các năm, tình hình tăng trưởng có nhiều bước tiến về số 
lượng cũng như chất lượng. Sản xuất nhiều loại sản phẩm công 
nghiệp, không những đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong huyện mà còn 
xuất khẩu sang các địa phương khác, các đối tác nước ngoài…. Tuy 
nhiên quá trình phát triển kinh tế - xã hội nói chung, cũng như phát 
triển công nghiệp nói riêng trên địa bàn huyện Duy Xuyên đã bộc lộ 
những hạn chế, yếu kém nhất định: tiềm năng chưa được khai thác 
một cách hợp lý, phát triển chưa đồng đều giữa các vùng, trình độ tay 
nghề của người lao động còn thấp, công nghệ còn lạc hậu,… 

Để nghiên cứu, đánh giá một cách đầy đủ thực trạng của việc 
phát triển ngành công nghiệp và đưa ra các giải pháp thiết thực, phù 
hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của huyện Duy Xuyên, góp phần 
thúc đẩy ngành nghề  phát triển đúng hướng và hiệu quả, đáp ứng 
được yêu cầu của kinh tế thị trường, phấn đấu đạt được mục tiêu  xây 
dựng Huyện thành huyện công nghiệp vào năm 2015 . Vì vậy, “Phát 
triển công nghiệp trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam” 
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được lựa chọn làm luận văn là nhằm đáp ứng yêu cầu đó. 
2. Mục đích nghiên cứu 
- Đánh giá thực trạng phát triển ngành công nghiệp ở huyện 

Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 
- Phát hiện những vấn đề đặt ra cần giải quyết trong quá trình 

phát triển công nghiệp trên địa bàn nghiên cứu. 
- Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển ngành 

công nghiệp  huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
3.1. Đối tượng nghiên cứu 
Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận liên quan đến phát 

triển công nghiệp và thực tiễn phát triển công nghiệp trên địa bàn 
huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 
Về không  gian: nghiên cứu tình hình phát triển công nghiệp 

ở huyện Duy Xuyên 
Về thời gian: đánh giá tình hình phát triển công nghiệp 

huyện Duy Xuyên giai đoạn 2007 - 2012. 
4. Phương pháp nghiên cứu 
Phương pháp tiếp cận được sử dụng trong luận văn là 

phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử và tiếp cận hệ 
thống. Để nghiên cứu các nội dung, luận văn sử dụng chủ yếu nhiều 
phương pháp. 

5. Bố cục đề tài 
Luận văn gồm 3 phần: mở đầu, nội dung và phần kết luận. 

Trong đó, phần nội dung bao gồm: 
Chương 1: Những vấn đề lý luận về phát triển công nghiệp.   
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Chương 2: Thực trạng phát triển công nghiệp trên địa bàn 
huyện Duy Xuyên. 

Chương 3: Các giải pháp nhằm phát triển công nghiệp trên 
địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.  
   6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Để nghiên cứu vấn đề này, luận văn đã tham khảo một số tài 
liệu và công trình nghiên cứu sau đây: 

- PGS,TS Bùi Quang Bình (2012), Giáo trình Kinh tế phát 
triển, Nxb Thông tin và Truyền thông 

GS.TS Kenichi Ohno và GS.TS Nguyễn Văn Thường 
(2005), Hoàn thiện chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam, 
NXB lý luận chính trị. 

- PGS. TS Mai Thị Thanh Xuân (2011), “ Một số mô hình 
công nghiệp hóa trên thế giới và Việt Nam”, Nhà xuất bản Đại học 
Quốc gia Hà Nội. 

- PGS, TS. Nguyễn Duy Bắc (2011),  “Phát triển giáo dục - 
đào tạo và khoa học - công nghệ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá”, Học viện chính trị, hành chính quốc gia, Hà Nội. 

- Trần Viết Dương (2012), Phát triển nguồn lực con người 
trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Vĩnh Phúc, 
Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên chính trị, Vĩnh Phúc. 

- Bùi Vĩnh Kiên (2009) , Chính sách phát triển công nghiệp 
tại địa phương( áp dụng cho tỉnh Bắc Ninh), luận án tiến sĩ kinh tế, 
trường đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội. 

- Quốc  Trung và Linh Chi (2002) , “Phát triển công nghiệp 
Việt Nam: thực trạng và thách thức “, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 
294. 
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- PGS.TS Hoa Hữu Lân( 2011), Con đường hiện đại hoá của 
Hàn Quốc,NXB trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Hà 
Nội. 

- Phạm Quang Diệu (2001) “ Phát triển công nghiệp nông 
thôn của Đài Loan và Trung Quốc: bài học đối với Việt Nam” . 

- Các văn bản nghị quyết của huyện ủy, kế hoạch, báo cáo 
tổng kết từng năm, từng giai đoạn của UBND huyện Duy Xuyên. 
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CHƯƠNG 1 
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ  
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 

1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ CỦA SẢN XUẤT 
CÔNG NGHIỆP 

1.1.1. Một số khái niệm 
a. Khái niệm công nghiệp: Công nghiệp là ngành kinh tế 

thuộc lĩnh vực sản xuất vật chất- một bộ phận cấu thành nền sản xuất 
vật chất của xã hội. 

b. Khái niệm phát triển công nghiệp: Phát triển công nghiệp 
là quá trình nâng cao tỷ trọng của ngành công nghiệp trong toàn bộ 
các ngành kinh tế của một địa phương, vùng hay một quốc gia. 

1.1.2. Đặc điểm của sản xuất công nghiệp 
- Tính chất hai giai đoạn của quá trình sản xuất 
- Sản xuất công nghiệp có khả năng thực hiện chuyên môn 

hoá sản xuất sâu và hiệp tác hoá sản xuất rộng 
- Sản xuất công nghiệp có xu hướng phân bố ngày càng tập 

trung cao độ theo lãnh thổ 
- Đặc điểm công nghệ sản xuất 
- Đặc điểm về sự biến đổi các đối tượng lao động 
1.1.3. Vai trò của công nghiệp trong quá trình phát triển 

kinh tế 
- Công nghiệp tăng trưởng nhanh và làm gia tăng thu nhập 

quốc gia 
- Công nghiệp là ngành cung cấp tư liệu sản xuất cho toàn bộ 

nền kinh tế 
- Công nghiệp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp 



6 
 

- Công nghiệp cung cấp hàng tiêu dùng cho đời sống nhân 
dân 

- Công nghiệp thu hút lao động nông nghiệp, góp phần giải 
quyết việc làm xã hội 

- Công nghiệp tạo ra hình mẫu ngày càng hoàn thiện về tổ 
chức sản xuất 
1.2. NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN 
CÔNG NGHIỆP  

1.2.1. Gia tăng sản lượng ngành công nghiệp  
1.2.2. Gia tăng số lượng và quy mô các cơ sở sản xuất  
1.2.3. Mở rộng quy mô các yếu tố sản xuất  
1.2.4. Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp hợp lý  
1.2.5. Đổi mới công nghệ sản xuất  
1.2.6. Phát triển thị trường tiêu thụ  
1.2.7. Phát triển công nghiệp với bảo vệ môi trường tự 

nhiên  
1.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN 
CÔNG NGHIỆP  

1.3.1. Điều kiện tự nhiên  
   Yếu tố về kinh tế - xã hội 
   Đường lối phát triển công nghiệp 
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP  

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DUY XUYÊN 
2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH 
QUẢNG NAM 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 
2.1.2. Tình hình kinh tế và xã hội huyện Duy Xuyên giai 

đoạn 2007-2012 
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA 
BÀN HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH QUẢNG NAM  

2.2.1. Sản lượng ngành công nghiệp 
a. Giá trị sản xuất 
Giá trị sản xuất công nghiệp tăng lên từ năm 2007 với hơn 

565 tỷ đồng, đến năm 2012 giá trị sản xuất đã đạt hơn 1440 tỷ đồng. 
Tốc độ tăng trưởng trung bình giai đoạn 2007-2012 đạt 20,58%. 

 
Biểu đồ 2.2: Giá trị sản xuất và tỷ trọng đóng góp của công nghiệp 

trong GDP tăng qua từng năm  
(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Duy Xuyên) 
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b. Giá trị gia tăng 
Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành công nghiệp cũng 

tăng giảm qua từng năm, tốc độ tăng giá trị gia tăng bình quân thời kì 
này là 19,45%, năm 2008 và năm 2009 do ảnh hưởng nặng nề nhất 
của cuộc khủng hoảng tài chính nên giá trị gia tăng ngành công 
nghiệp giảm từ  21,63% xuống 16,82% sau đó tăng lên vào năm 
2010, 2 năm tiếp theo có sự giảm nhẹ về tốc độ tăng giá trị gia tăng 
công nghiệp 

 
Biểu đồ 2.3: giá trị gia tăng và tốc độ tăng giá trị gia tăng ngành 

công nghiệp 
 (Nguồn: Niên giám thống kê huyện Duy Xuyên) 

c. Tỷ lệ giá trị gia tăng/giá trị sản xuất ngành công nghiệp 

Bảng 2.4: Tỷ trọng VA/GO ngành công nghiệp qua các năm 
Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

GTSX(triệu đồng) 583.412 713.212 835.289 1.004.055 1.184.553 1.440.476 

GTGT((triệu đồng) 232.797 283.145 330.774 398.097 475.309 566.344 

GTSX/GTGT 0,399 0,397 0,396 0,396 0,401 0,393 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Duy Xuyên) 
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2.2.2. Số lượng, quy mô các cơ sở sản xuất  
Bảng 2.5: Tổng số cơ sở ngoài quốc doanh 

Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Tổng số cơ sở 

ngoài QD 3.696 3.770 3.791 3.797 3.730 3.616 
Giá trị s/xuất 
(triệu đồng) 565.150 691.554 811.608 976.852 1.154.212 1.409.536 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Duy Xuyên) 
Huyện Duy Xuyên có 2 cụm công nghiệp với tổng diện tích 

là 137 ha, trong đó cụm công nghiệp Tây An có diện tích 111 ha. 
Tổng số các doanh nghiệp đang hoạt động ở 2 cụm công nghiệp năm 
2007 là 18 doanh nghiệp, cho đến năm 2012 là 23 doanh nghiệp. Số 
doanh nghiệp tăng lên khá ít,điều này cũng khá dễ hiểu vì trong giai 
đoạn này tình hình kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp đang phải cố 
gắng nhiều mới tránh bị thua lỗ. Các doanh nghiệp này sản xuất 
thuộc các ngành dệt may công nghiệp, chế biến gỗ, mây tre đan, chế 
biến gạch và chế biến hải sản. Các doanh nghiệp này đã tạo công ăn 
việc làm cho 1 số lượng lớn lao động trên địa bàn, giúp giải quyết 
bớt lượng lao động trên địa bàn, đến cuối năm 2012 , có 2.197 lao 
động đang làm việc tại đây. 

2.2.3. Vốn và nguồn nhân lực 
a. Vốn: Ta thấy số vốn đầu tư  xây dựng cơ bản cho ngành 

giao thông vận tải rất cao, tăng gần 7 lần từ 22,3 tỷ lên 151,2 tỷ 
đồng, tốc độ tăng bình quân giai đoạn này là 46.6%,  điều này thể 
hiện rằng chính quyền đã chăm lo hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhằm tạo 
động lực các doanh nghiệp yên tâm sản xuất, thu hút thêm các nhà 
đầu tư mới vào nhằm nâng cao giá trị sản xuất toàn ngành trên địa 
bàn huyện. 
     Trên địa bàn huyện Duy Xuyên, số lượng cũng như giá trị sản 
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xuất ngành công nghiệp chế biến chiếm tỷ trọng rất lớn. Theo thống 
kê, số lượng doanh nghiệp ngành khai khoáng là 11 doanh nghiệp, 
ngành công nghiệp sản xuất điện nước là 4 doanh nghiệp, trong khi 
riêng ngành công nghiệp chế biến có 86 doanh nghiệp với tổng số 
vốn kinh doanh 462 tỷ đồng, chiếm 89,9% tổng số vốn kinh doanh. 
Vốn kinh doanh bình quân một doanh nghiệp trong ngành công 
nghiệp chế biến là 5,4 tỷ đồng, doanh nghiệp khai khoáng tuy ít 
nhưng việc đầu tư máy móc cho khai thác khoáng sản tốn khá nhiều, 
trung bình 3,3 tỷ đồng cho 1 doanh nghiệp 

b. Lượng lao động trong công nghiệp 

 
Biểu đồ 2.4. Sự chuyển dịch lao động giữa ngành nông nghiệp-

công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn 
(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Duy Xuyên) 

Theo biểu đồ trên thấy rõ sự chuyển dịch lao động giữa 
các ngành kinh tế, lao động trong ngành nông nghiệp giảm dần từ 
34.640 người năm 2007 còn 30455 người vào năm 2012, trong khi 
đó số lượng lao động trong ngành công nghiệp và dịch vụ tăng 
lên, lao động ngành công nghiệp tăng hơn 1,4 lần từ năm 2007 
đến năm 2012. Điều này thể hiện cơ cấu lao động đã có sự chuyển 
dịch đúng theo định  hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, lao 
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động từ ngành nông nghiệp dần dần chuyển sang ngành công 
nghiệp và dịch vụ. 

 
Biểu đồ 2.5. Lực lượng lao động trong công nghiệp 

 (Nguồn: Niên giám thống kê huyện Duy Xuyên) 
 Ngành công nghiệp phát triển đã tạo điều kiện để giải quyết 

lao động , tạo việc làm mới. Số lượng lao động ngành công nghiệp 
và tốc độ tăng đều tăng qua các năm,tốc độ gia tăng lao động trong 
ngành công nghiệp bình quân giai đoạn 2007-2012 là 7,85%, cơ cấu 
lao động công nghiệp trong nền kinh tế tăng lên từ 19% năm 2007 
lên 25,4%. Tuy nhiên, lao động trong công nghiệp tay nghề còn yếu 
kém, chưa được đào tạo bài bản nên chưa đáp ứng được yêu cầu của  
các doanh nghiệp. 

2.2.4. Cơ cấu ngành công nghiệp 
a. Cơ cấu ngành  
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Biểu đồ 2.6.Giá trị sản xuất công nghiệp chia theo ngành 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Duy Xuyên) 
Ở huyện Duy Xuyên, theo biểu đồ ta có thể thấy rằng 

ngành công nghiệp chế biến có giá trị rất lớn, chiếm tỷ trọng cao 
trong tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp, trong khi 2 ngành 
còn lại là công nghiệp khai thác và công nghiệp sản xuất và phân 
phối điện hầu như chiếm tỷ trọng không đáng kể. Trong 5 năm 
2007-2012 giá trị sản xuất ngành công nghiệp chế biến tăng lên 
gần 2,5 lần, cuối năm 2012 đạt mức 1327 tỷ đồng, tốc độ tăng 
trưởng bình quân đạt 18.95%. 

Bảng 2.11: Giá trị sản xuất phân theo ngành kinh tế theo giá CĐ 94 
ĐVT: triệu đồng 

Ngành SX 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
  583.412 713.212 835.289 1.004.055 1.184.553 1.440.476 
CN khai thác 6.245 7.835 29.570 45.702 64.521 80.188 
CN chế biến 557.215 682.719 780.967 929.794 1.088.162 1.327.380 
CN sx và pp 
điện nc 1.690 1.000 1.071 1.356 1.529 1.968 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Duy Xuyên) 
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b. Cơ cấu thành phần kinh tế 

 
Biểu đồ 2.7. Tỷ trọng công nghiệp theo thành phần kinh tế 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Duy Xuyên) 
Nhìn vào biểu đồ trên ta thấy được trong ngành công nghiệp 

huyện Duy Xuyên thì kinh tế ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng rất 
lớn, đến cuối năm 2012 thì đã chiếm 97,85% giá trị sản xuất toàn 
ngành công nghiệp. Trong khi đó kinh tế quốc doanh đã tăng trưởng 
thấp , giảm dần tỷ trọng ,năm 2007 tỷ trọng đạt 3,14% thì  đến năm 
2012 chỉ đóng góp 2.15%. 

Giá trị sản xuất của các ngành công nghiệp thuộc kinh tế nhà 
nước dù có sự tăng lên nhưng về tốc độ thì giảm xuống theo thời gian, 
đặc biệt năm 2008 do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế nên tốc 
độ tụt rất nhanh từ 18,34% năm 2008 chỉ còn 9,34% năm 2009. Kinh tế 
ngoài quốc doanh có giá trị sản xuất tăng lên gần 3 lần, từ  565 tỷ đồng 
lên đến1409 tỷ đồng năm 2012. Tốc độ tăng có sự tăng giảm do tình 
hình kinh tế suy yếu nhưng vẫn ở mức 22.12% năm 2012, tốc độ tăng 
trưởng bình quân giai đoạn 2007-2012 là 20.05%.  
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Bảng 2.15: Số cơ sở công nghiệp cá thể theo vùng, lãnh thổ 

Đơn vị 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. TT Nam Phước 815 800 806 760 710 777 

2. Xã Duy Thu 64 69 70 64 40 51 

3. Xã Duy Phú 37 40 40 53 66 61 

4. Xã Duy Tân 61 65 66 80 114 62 

5. Xã Duy Hòa 106 112 113 117 123 140 

6. Xã Duy Châu 116 121 122 125 118 109 

7. Xã Duy Trinh 439 468 471 503 572 363 

8. Xã Duy Sơn 532 564 568 546 450 411 

9. Xã Duy Trung 174 184 185 189 168 154 

10. Xã Duy Phước 501 515 519 526 450 379 

11. Xã Duy Thành 75 81 82 148 285 189 

12. Xã Duy Vinh 275 281 283 299 316 600 

13. Xã Duy Nghĩa 303 311 314 278 85 161 

14. Xã Duy Hải 75 83 80 67 50 58 

(Nguồn : niên giám thống kê huyện Duy Xuyên) 
Trên địa bàn huyện Duy Xuyên thì thị trấn Nam Phước là 

nơi có nhiều cơ sở công nghiệp cá thể nhất, nơi này có cơ sở hạ tầng 
tốt nhất của huyện, thuận lợi về giao thương, buôn bán. Số cơ sở 
công nghiệp cá thể năm 2007 là 815 cơ sở, qua các năm tiếp theo số 
cơ sở giảm xuống do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế, từ 
năm 2009 đến 2011 đã có 96 cơ sở cá thể giải thể. Với sự cố gắng nỗ 
lực thì đến hết năm 2012 số cơ sở cá thể tại thị trấn Nam Phước đã 
bắt đầu tăng lên lại với 777 cơ sở. 

2.2.5. Đổi mới khoa học công nghệ trong sản xuất 
Máy móc thiết bị trong ngành công nghiệp khai khoáng dùng 
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đã lâu, vẫn chưa được mua mới nên hiệu quả trong việc khai thác 
chưa đáp ứng nhu cầu. 

Trong ngành công nghiệp chế biến thì dây chuyền sản 
xuất, cấp đông cá và tôm xuất khẩu đầu tư khá lâu, nhờ có sự 
nghiên cứu , cải tiến về máy móc và hoạt động của người lao động 
nên thời gian chế biến được rút ngắn, giảm chi phí sản xuất của 
doanh nghiệp. 

Công nghiệp chế biến sợi dệt vải là ngành có sự thay đổi về 
máy móc trang thiết bị nhiều nhất trong giai đoạn qua. Từ chỗ năm 
2007 hầu hết máy móc ở hộ gia định cá thể đều là khung gỗ thì các 
năm tiếp theo đã đổi sang khung sắt, nhiều hộ khá giả sắm máy kiếm 
dệt vải, tính đến hết năm 2012 thì khoảng 37% đã chuyển sang 
khung sắt. 

2.2.6. Xuất khẩu sản phẩm công nghiệp 
Bảng 2.16: Một số sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của công nghiệp 

Một số SP chủ yếu ĐVT 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Đá ốp tường 1000m2 40 45 60 75 100 126 
S/lượng gạch 1000V 71.000 98.000 100.000 110.000 123.000 131.000 
SP may CN 1000 SP 1.168 2.930 2.470 3.100 3.300 35.200 
SL  vải các loại 1000m 40.650 40.750 47.300 55.380 50.326 51.450 
Áo Jacket 1000SP 250 280 300 380 490 540 
CB  nước mắm 1000 lít 2.250 1.900 2.000 1.800 1.950 2.003 
CB& cấp đông cá Tấn 570 600 335 350 410 430 
CB&cấp đông tôm Tấn 450 500 800 1.000 920 1.105 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Duy Xuyên) 
Nhìn chung sản lượng xuất khẩu của các sản phẩm trong 

ngành công nghiệp đều tăng. Đá ốp tường thời kì các năm 2007-2009 
tăng khá chậm nhưng các năm tiếp theo tăng khá nhanh, tốc độ tăng 
trưởng bình quân 26%. Sản lượng gạch tăng gần 2 lần từ 71 triệu 
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viên năm 2007 lên 131  triệu viên năm 2007. Các sản phẩm  ngày dệt 
may có sự tăng trưởng ấn tượng, tỷ trọng giá trị xuất khẩu các sản 
phẩm dệt may trong giai đoạn này rất cao. nếu năm 2007 sản lượng 
sản phẩm may công nghiệp chỉ là 1,1 triệu sản phẩm thì đến năm 
2012 đã có 35,2 triệu sản phẩm tăng gần 35 lần 

2.2.7. Môi trường trong quá trình phát triển công nghiệp 
 - Nguồn nước 

- Không khí  
- Ô nhiễm tiếng ồn 
- Chất thải công nghiệp 

   - Sử dụng hoá chất trong sản xuất công nghiệp 
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THÀNH CÔNG, HẠN CHẾ VÀ 
NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ TRONG PHÁT TRIỂN CÔNG 
NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DUY XUYÊN  

2.3.1. Thành công  
Kinh tế tăng trưởng khá, giá trị sản xuất và giá trị gia tăng 

qua từng năm, tốc độ tăng trưởng công nghiệp bình quân giai đoạn 
2007-2012 là 19.81%. 

Công nghiệp ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế 
địa phương, đóng góp vào GDP năm 2007 chỉ đạt 43,53% thì đến 
cuối năm 2012 là 48,84%. 

Công nghiệp phát triển, nhiều ngành công nghiệp đạt giá trị 
sản xuất cao đã tạo công ăn việc làm cho nguồn lao động trên địa 
bàn, 1 phần lao động chuyển từ ngành nông nghiệp đã chuyển sang 
ngành công nghiệp, giúp họ nâng cao mức thu nhập, đỡ vất vả hơn so 
với sản xuất nông nghiệp. 

Giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế có chuyển 
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biến theo hướng tích cực, đóng góp của kinh tế ngoài quốc doanh 
tăng lên nhanh và chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất công 
nghiệp, đến cuối 2012 thì đạt tỷ trọng 97,85%.  

Vấn đề xử lý chất thải công nghiệp đã được các doanh 
nghiệp quan tâm nhiều hơn, nhiều nhà đầu tư đã trang bị những công 
nghệ hiện đại nhằm xử lý chất thải trước khi đưa ra môi trường. 

2.3.2. Hạn chế 
        Tuy quy mô sản xuất, tổng sản phẩm và giá trị toàn ngành 
tăng nhanh nhưng nhìn chung công nghệ còn lạc hậu, chậm đổi mới 
làm cho chất lượng hàng hóa chưa cao, khả năng cạnh tranh kém. 

Quy hoạch cơ sở hạ tầng còn thiếu đồng bộ, vốn đầu tư cho 
xây dựng cơ sở hạ tầng còn thiếu, cơ sở hạ tầng không đảm bảo nên 
các doanh nghiệp chưa yên tâm vào đầu tư. 

Nguồn lao động dồi dào nhưng chất lượng tay nghề thấp, lao 
động có chuyên môn kỹ thuật cao còn ít, đội ngũ cán bộ quản lý phần 
lớn trưởng thành từ kinh nghiệm, số qua đào tạo cơ bản chưa nhiều. 

Năng lực tài chính của doanh nghiệp, hộ sản xuất còn yếu 
nên gặp khó khăn  trước sự tác động của thị trường. 

 Số cơ sở sản xuất công nghiệp có tăng lên nhưng quy mô 
nhỏ.Năng lực cạnh tranh trên thị trường yếu 

  Ô nhiễm môi trường ngày càng tăng,tác động xấu đến dân 
sinh, chính quyền chưa giải quyết triệt để. 

2.3.3. Nguyên nhân những hạn chế 
Xuất phát điểm của nền kinh tế thấp 
Về chính sách phát triển công nghiệp, dù đi sau, có học hỏi 

kinh nghiệm từ các địa phương khác nhưng việc áp dụng còn nhiều 
trở ngại 
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Lực lượng lao động tay nghề thấp nguyên nhân là thiếu cơ sở 
đào tạo tay nghề cho công nhân, các doanh nghiệp chưa chú trọng tới 
vấn đề này, dù chính quyền có quan tâm nhưng số tiền đầu tư cho 
việc nâng cao chất lượng còn khiêm tốn, một phần lớn người dân 
chuyển từ nông nghiệp sang, việc học hành từ nhỏ gặp khó khăn nên 
tới bây giờ việc học tập, tiếp thu kiến thức cũng gặp nhiều hạn chế. 

Vấn đề lớn mà hộ gia đình, cá thể, doanh nghiệp đang đối 
mặt là thiếu vốn. Muốn mở rộng thì cần vốn nhưng việc vay vốn gặp 
không ít khó khăn trong việc làm đơn vay vốn, doanh nghiệp vay tín 
chấp gần như không được, thế chấp thì tài sản không đủ, dù chính 
quyền có nhiều ưu đãi nhưng doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận nguồn 
vốn vay này.  

Các cụm công nghiệp được ưu tiên đầu tư nhằm thu hút các 
doanh nghiệp nhưng số lượng các cơ sở sản xuất chưa như mong 
muốn, diện tích trống còn nhiều, dù đã có chính sách thu hút nhưng 
nhìn chung chưa có nét nổi bật so với các địa phương khác. 

Vấn đề môi trường chưa được quan tâm đúng mức. Chính 
quyền quản lý chưa nghiêm, các doanh nghiệp chưa chú ý đến vấn đề 
này. 
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CHƯƠNG 3 
CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH QUẢNG NAM 
3.1. CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP  

3.1.1. Dự báo tình hình thế giới và trong nước 
   a. Bối cảnh quốc tế 
   b. Bối cảnh trong nước 

3.1.2. Một số cơ sở pháp lý cho việc đẩy mạnh phát triển 
công nghiệp trên địa bàn huyện Duy Xuyên 

Ø Định hướng phát triển công nghiệp Việt Nam giai đoạn 
2011-2015(văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI) 

Ø Định hướng phát triển công nghiệp Quảng Nam đến năm 
2015 

3.1.3. Định hướng, mục tiêu phát triển công nghiệp huyện 
Duy Xuyên  

a. Định hướng phát triển 
b. Mục tiêu 
Phấn đầu đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 22%/năm. 
Ổn định và phát triển mạnh ngành dệt vải theo hướng đầu tư 

nâng cao chất lượng, đến năm 2015 sản lượng vải đạt 65 triệu mét, 
tăng 17% so với năm 2010 và tăng gấp 2 lần về giá trị, đặc biệt ưu 
tiên thu hút các dự án hoàn tất vảo, sản xuất cọc sợi, phấn đấu đến 
năm 2015 vải thành phẩm chiếm 60-70% tổng sản lượng. Phát triển 
mạnh ngành may công nghiệp, tạo điều kiện để phát triển ngành may 
ở các xã 2 đầu của huyện, phấn đấu đến năm 2015 đạt 13.5 triệu sản 
phẩm, tăng gấp 4.5 lần năm 2010. 

Chú trọng phát triển công nghiệp cơ khí phục vụ sản xuất và 
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xây dựng. Tăng cường quản lý và phát triển công nghiệp khai 
khoáng, sản xuất vật liệu xây dựng(gạch tuynen, đá) theo quy hoạch , 
khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm vùng nguyên liệu gắn với công 
nghiệp khai thác chế biến khoáng sản công nghệ tiên tiến. 

Tiếp tục quy hoạch, đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp, 
phấn đầu lấp đầy cụm công nghiệp Tây An, thu hút nhiều nhà đầu tư 
vào cụm công nghiệp Gò Dỗi. 
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH QUẢNG NAM  

3.2.1. Môi trường thể chế  
   - Xây dựng hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý nhà nước là 
nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. 
  - Tổ chức thực hiện đầy đủ và nhanh chóng các chủ trương 
cuả Trung Ương, tỉnh, tạo điều kiện để doanh nghiệp thuận lợi trong 
việc nắm bắt thông tin. 
  - Cải cách thủ tục hành chính theo hướng đồng bộ, đơn giản 
hóa các thủ tục, giấy tờ nhằm giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, 
chi phí. 
  - Tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để giải quyết các 
vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp. 

- Đội ngũ cán bộ quản lý đóng vai trò rất quan trọng vì vậy 
một mặt phải có chế độ đào tạo, bồi dưỡng và tuyển chọn thường 
xuyên, cần có chính sách đãi ngộ thích hợp đối với từng công việc và 
nhiệm vụ cụ thể được hoàn thành. 

3.2.2.  Hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển 
công nghiệp 

 - Tích cực tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở 
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hạ tầng nhằm thúc đẩy sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Xây dựng 
đường xá, điện nước đầy đủ tạo điều kiện cho doanh nghiệp yên tâm 
sản xuất 

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng quy hoạch phát triển 
khu, cụm công nghiệp.  

- Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận 
lợi để thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư vào khu công nghiệp 

 3.2.3. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động và sử 
dụng vốn 
   Khai thác triệt để tối đa mọi nguồn vốn, huy động tối đa 
nguồn vốn địa phương, coi trọng nguồn vốn bên ngoài. 
   Xây dựng chính sách đầu tư  hiệu quả để phát triển công 
nghiệp: Chú trọng hướng đầu tư theo các chương trình, dự án nhưng 
trên cơ sở rà soát và thẩm định chặt chẽ, chỉ đầu tư cho dự án có cơ 
sở khoa học, thiết thực và có tác dụng lan truyền, kích thích sự phát 
triển của cả địa phương. 

3.2.4.  Nâng cao chất  lượng  nguồn nhân lực 
 Huyện cần phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn để 

xây dựng các chương trình dạy nghề với mục đích đào tạo tại chỗ, 
gắn kết việc đào tạo với sử dụng các lao động nông thôn.  

Cùng với việc nâng cao dân trí, thời gian tới cần đẩy nhanh 
tổ chức các hoạt động đào tạo nghề, đào tạo kỹ thuật sản xuất, đào 
tạo nghiệp vụ quản lý kinh doanh, hành chính và tăng cường giáo 
dục truyền thống cho thế hệ trẻ, cho lực lượng lao động của huyện. 

Hằng năm nên tổ chức cho các cán bộ chủ chốt của doanh 
nghiệp đi tham quan, học tập cách điều hành, quản lý của các doanh 
nghiệp khác ở các địa phương để nâng cao trình độ quản lý. 
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  Ủy ban nhân dân huyện nên hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo ban đầu 
khi các dự án triển khai hoạt động và có sử dụng lao động địa phương. 

-Doanh nghiệp cần có chế độ ưu đãi về lương, thưởng và 
môi trường làm việc tốt để thu hút nguồn lao động có chất lượng cao 
vào làm việc. 

3.2.5. Khoa học công nghệ  
Đối với các dự án mới cần cân nhắc sử dụng công nghệ phù 

hợp với từng giai đoạn phát triển, không nhập khẩu, mua sắm các 
thiết bị đã lạc hậu. Tập trung đổi mới công nghệ thiết bị ở các cơ sở 
sản xuất hiện có, trước hết là các ngành công nghiệp có thế mạnh của 
địa phương. 

Có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu và ứng dụng 
khoa học công nghệ vào sản xuất như hỗ trợ vốn, ưu đãi về thuế,… 

- Đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, 
các mô hình trình diễn kỹ thuật cho các doanh nghiệp, cơ sở sản 
xuất. Nghiên cứu ban hành hệ thống giám sát và quản lý chuyển giao 
công nghệ, xử lý các trường hợp chuyển giao công nghệ cũ, lạc hậu, 
gây ô nhiễm. 

- Tổ chức các hội thảo để các doanh nghiệp trên địa bàn và 
các doanh nghiệp từ các nơi khác tới giao lưu, trao đổi kinh nghiệm 
về áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất. 

3.2.6. Giải pháp về thị trường đầu vào, đầu ra cho DN 
Đầu vào: Đảm bảo cung ứng đủ nguyên liệu cho sản xuất 

công nghiệp bằng cách xây dựng vùng nguyên liệu cho công 
nghiệp.Nếu địa phương không đáp ứng đủ nhu cầu thì phải tính tới 
việc mua nguyên liệu, doanh nghiệp phải lập kế hoạch, phương án dự 
trù cho việc này từ đầu năm để chủ động trong quá trình sản xuất. 
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Đầu ra: 
Hỗ trợ kinh phí đào tạo, xây dựng thương hiệu cho các sản 

phẩm công nghiệp. 
Huyện cần tạo điều kiện cho các nhà sản xuất kinh doanh 

dưới hình thức đầu tư về cơ sở hạ tầng phục vụ lưu thông hàng hóa 
như xây dựng bến bãi, kho tàng, … 

Có chính sách khen thưởng khi DN xuất khẩu vượt mức quy 
định. 

Xúc tiến đầu tư: hằng năm nên tổ chức hội chợ triển lãm 
hàng công nghệ để giới thiệu các sản phẩm của địa phương,  

Thúc đẩy liên kết trong công nghiệp bằng cách nên thành lập 
1 hiệp hội tư vấn về các vấn đề giá cả, tình hình thị trường, là nguồn 
cung cấp thông tin đáng tin cậy cho doanh nghiệp. 

3.2.7. Các giải pháp nhằm giải quyết vấn đề môi trường 
- Thực hiện Quy hoạch gắn kết với công tác bảo vệ môi 

trường, nhất là quy hoạch các làng nghề, cụm công nghiệp và cơ sở 
sản xuất kinh doanh.  

 - Triển khai thực hiện quan trắc nhằm thu thập các số liệu cụ 
thể về chất lượng môi trường không khí, nước để xây dựng báo cáo 
hiện trạng môi trường hàng năm của huyện. 

 - Tăng cường công tác thu gom rác, đặc biệt là chất thải nguy 
hại và chất thải y tế 

 - Đầu tư các phương tiện máy móc, thiết bị quan trắc môi 
trường để có điều kiện quan trắc, phân tích đánh giá mức độ ô nhiễm 
để kịp thời đề xuất các giải pháp khắc phục. 

 - Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền Luật Bảo vệ môi 
trường và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.  
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KẾT LUẬN 

Ngành công nghiệp huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 
giai đoạn 2007-2012 đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, dù 
chịu ảnh hưởng lâu dài từ cuộc khủng hoảng kinh tế cuối năm 
2008, đầu năm 2009, đó chính là nhờ sự nỗ lực của chính quyền 
cũng như của các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh 
doanh trên địa bàn. Tuy nhiên, trong quá trình đó chúng ta cũng 
thấy được những yếu điểm, hạn chế trong quá trình phát triển công 
nghiệp. Tình hình trong nước và thế giới vẫn đang diễn biến khó 
lường nhưng với sự cố gắng, tậptrung chúng ta vẫnnhận thấy được 
triển vọng phát triển công nghiệp trong những năm tới còn rất lớn 
dù gặp không ít khó khăn. 

Để  đạt  được hiệu quả  đầu tư cao hơn, đưa ngành công 
nghiệp của huyện Duy Xuyên tiếp tục phát triển mạnh mẽ thì cần 
thực hiện những giải pháp đồng bộ trong lĩnh vực đầu tư từ vi mô 
đến vĩ mô. Việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội của huyện  có ý nghĩa rất quan trọng, tạo những tiền đề vật chất 
và tinh thần để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
Huyện trong thời kỳ kế tiếp, đạt được mục tiêu "xây dựng Huyện 
thành Huyện công nghiệp vào năm 2015", tiến tới thực hiện mục 
tiêu lâu dài là xây dựng Duy Xuyên giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa 
và mạnh về an ninh quốc phòng. Những giải pháp em nêu trên  đây 
chưa thực sự  đầy đủ nhưng em hy vọng phần nào giúp cho việc 
nâng cao hiệu quả  phát triển công nghiệp của địa phương, góp 
phần nhỏ bé vào sự phát triển của kinh tế của huyện Duy Xuyên. 
 


