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MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn đề tài  

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của 
Đảng "Phát triển có hiệu quả các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, xây 
dựng một số Khu công nghệ cao, hình thành các Cụm công nghiệp lớn 
và Khu kinh tế phát triển". Ngày 11/3/2005  Thủ tướng Chính phủ đã có 
quyết định số 50/2005/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành quy chế 
hoạt động của Khu kinh tế Dung Quất. Mục tiêu phát triển chủ yếu của 
Khu kinh tế Dung Quất là: Xây dựng và phát triển trở thành Khu kinh tế 
tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm là phát triển công nghiệp 
lọc dầu - hóa dầu - hóa chất, các ngành công nghiệp có quy mô lớn. Đẩy 
nhanh tốc độ đầu tư xây dựng và phát triển Khu kinh tế Dung Quất cùng 
với Khu kinh tế mở Chu Lai để sau năm 2015, các khu kinh tế này từng 
bước trở thành những hạt nhân tăng trưởng, trung  tâm đô thị - công 
nghiệp - dịch vụ của vùng kinh tế trọng điềm miền Trung và làm động 
lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa khu vực miền 
Trung và cả nước. Tuy nhiên, tình hình đầu tư và phát triển tại KKT 
Dung Quất hiện nay vẫn còn những khó khăn và bất cập. Vì vậy, cần 
phải có những giải pháp thu hút vốn đầu tư để đẩy nhanh quá trình xây 
dựng và phát triển KKT Dung Quất trở thành hạt nhân tăng trưởng của 
Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong tương lai. 

Xuất phát từ những nguyên nhân trên, tôi chọn đề tài "M ột số 
giải pháp thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng 
Ngãi"  để nghiên cứu 
2. Mục tiêu của đề tài 

Nghiên cứu những vấn đề lý luận về thu hút đầu tư vào KKT; 
phân tích thực trạng tình hình thu hút vốn đầu tư vào KKT Dung Quất. 
Từ đó vận dụng vào thực tiễn để nghiên cứu các giải pháp nhằm thu 
hút vốn đầu tư vào KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.   
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến 
thu hút vốn đầu tư vào KKT. 
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4. Phương pháp nghiên cứu 
Phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phương 

pháp thống kê, phương pháp trừu tượng hoá, phương pháp phân tích 
tổng hợp, xử lý số liệu, so sánh để khái quát thành những luận điểm có 
căn cứ lý luận thực tiễn. 
5. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn được kết cấu 
thành 3 chương. 

 
Chương 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LU ẬN VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ  
VÀO KHU KINH T Ế 

1.1. KHU KINH T Ế   
1.1.1. Khái niệm 

KKT là khu vực có không gian kinh tế riêng biệt, với môi 
trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi và bình đẳng bao gồm: các khu 
chức năng, các công trình hạ tầng kỹ thuật - xã hội, các công trình dịch 
vụ và tiện ích công cộng với các chính sách ưu đãi, khuyến khích, ổn 
định lâu dài và cơ chế quản lý thông thoáng tạo điều kiện thuận lợi cho 
các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài yên tâm đầu tư phát triển sản 
xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.  
1.1.2. Đặc điểm 
1.1.3. Các loại hình KKT 
1.1.3.1. Đặc khu kinh tế  
1.1.3.2. Khu kinh tế ven biển 
1.1.3.3. Khu kinh tế cửa khẩu  
1.2. THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH T Ế 
1.2.1. Vốn đầu tư và phân loại vốn đầu tư 
1.2.1.1. Khái niệm vốn đầu tư 

Vốn đầu tư là tiền tích lũy của xã hội, của các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, là tiền tiết kiệm của dân cư và huy động từ các nguồn vốn 
trong và ngoài nước đưa vào sử dụng trong quá trình tái sản xuất xã 
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hội, nhằm duy trì và tạo ra năng lực mới trong nền kinh tế quốc dân. 
1.2.1.2. Phân loại vốn đầu tư 
a. Theo hình thái biểu hiện 
b. Theo nguồn hình thành 
c. Theo lĩnh vực đầu tư 
1.2.2. Khái niệm, vai trò, mục đích và yêu cầu thu hút vốn đầu tư 
vào KKT  
1.2.2.1. Khái niệm thu hút vốn đầu tư 

Thu hút VĐT là những hoạt động, chính sách, giải pháp của 
chính quyền tác động và khuyến khích các nhà đầu tư bỏ vốn thực hiện 
theo mục đích phát triển của chính quyền (tổ chức). 
1.2.2.2. Ý nghĩa của thu hút vốn đầu tư vào KKT 

Tăng khả năng thu hút đầu tư nước ngoài  
Tạo vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho nền kinh tế 
Góp phần đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất  
Góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm và tăng thu 

nhập cho người lao động, tạo nên đội ngũ lao động có tay nghề cao. 
Làm cho tốc độ tăng trưởng Công nghiệp, dịch vụ cao hơn và 

tăng tỷ trong trong cơ cấu GDP cả nước.  
- Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho KKT sẽ thúc 

đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trong vùng.  
1.2.2.3. Mục đích và yêu cầu thu hút vốn đầu tư vào KKT 

Xác định các điều kiện và các yếu tố tác động đến việc thu hút 
vốn đầu tư vào KKT; 

Đề ra các mục tiêu, giải pháp, cơ chế chính sách, hoạt động cụ 
thể và tạo môi trường đầu tư hấp dẫn để thu hút vốn đầu tư; 

Đề xuất các giải pháp liên quan về chính sách thu hút đầu tư. 
1.2.3. Nội dung thu hút vốn đầu tư 
1.2.3.1. Thu hút bằng chính sách quảng bá và xúc tiến đầu tư 
a. Quảng bá hình ảnh KKT   
b. Xúc tiến đầu tư 
1.2.3.2. Thu hút bằng chính sách tạo môi trường đầu tư 
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a. Nâng cao chất lượng các chỉ số thành phần trong chỉ số cạnh tranh 
cấp tỉnh PCI 
b. Tạo lập và hoàn thiện môi trường pháp lý 
c. Đổi mới và hoàn thiện cơ chế tài chính  
d. Cải cách thủ tục hành chính  
 e. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng 
f. Đào tạo nguồn nhân lực 
1.2.3.3. Thu hút bằng chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư 
a. Hoạt động hỗ trợ đầu tư 
b. Chính sách thuế và các ưu đãi 
c. Chính sách đất đai 
d. Chính sách tín dụng 
1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả thu vốn đầu tư  
1.2.4.1. Tổng số vốn thực hiện trong kỳ so với tổng số vốn đăng ký trong kỳ 
1.2.4.2. Tỷ lệ vốn thực hiện so với nhu cầu  
1.2.4.3. Tốc độ gia tăng vốn đầu tư 
1.2.4.4. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư 
1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ 
VÀO KKT 
1.3.1. Nhóm yếu tố môi trường vĩ mô 

Môi trường vĩ mô bao gồm các yếu tố nằm bên ngoài KKT, các 
yếu tố này không chỉ có tính định hướng và ảnh hưởng lâu dài đến các 
hoạt động của KKT mà còn ảnh hưởng đến môi trường vi mô và tạo ra 
cơ hội cũng như nguy cơ cho chủ thể hoạt động. Nhóm này bao gồm 
các yếu tố sau: 
1.3.1.1. Các yếu tố kinh tế 
1.3.1.2. Yếu tố chính trị - pháp luật 
1.3.1.3. Yếu tố văn hóa - xã hội 
1.3.1.4. Yếu tố tự nhiên - công nghệ 
1.3.2. Nhóm yếu tố môi trường vi mô 

Đối với KKT các yếu tố môi trường vi mô tác động gần gũi và 
trực tiếp đến việc thu hút đầu tư gồm có: 
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1.3.2.1. Các đối thủ cạnh tranh 
1.3.2.2. Khách hàng 
1.3.2.3. Chính quyền và cư dân địa phương  
1.3.3. Nhóm yếu tố môi trường nội bộ của KKT 

 Đây là nhóm các yếu tố bên trong của KKT, cần phân tích một 
cách cặn kẽ các yếu tố nội bộ này nhằm xác định rõ ưu, nhược điểm để 
đưa ra các biện pháp khắc phục nhược điểm và phát huy ưu điểm, từ 
đó sẽ thu hút đầu tư một cách tốt hơn. Các yếu tố bên trong tác động 
trực tiếp đến việc thu hút đầu tư gồm có: 
1.3.3.1. Yếu tố nguồn nhân lực và tổ chức quản lý 
1.3.3.2. Hoạt động marketing 
1.4. MỘT SỐ KINH NGHI ỆM VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO 
CÁC KHU CÔNG NGHI ỆP 
1.4.1. Kinh nghiệm thu hút đầu tư vào một số KCN trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh 
1.4.2. Kinh nghiệm thu hút đầu tư vào các KCN ở tỉnh Bình Dương 
1.4.3. Kinh nghiệm thu hút đầu tư vào các KCN ở Hải Phòng 

 
Chương 2 

THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO  
KKT DUNG QU ẤT, TỈNH QUẢNG NGÃI 

2.1. KHU KINH T Ế DUNG QUẤT 
2.1.1. Vị trí và ti ềm năng phát triển KKT Dung Quất 
2.1.1.1. Ví trí địa lý KKT Dung Quất 

KKT Dung Quất nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, 
ở vị trí gần kề với sân bay Chu Lai, tiếp giáp với KKT mở Chu Lai, 
cách thủ đô Hà Nội khoảng 880 Km về phía Bắc, cách thành phố Hồ 
Chí Minh 870 Km về phía Nam, cách thành phố Đà Nẵng 100 Km về 
phía Bắc và từ KKT Dung Quất đến thành phố Quảng khoảng 40 Km. 

Với những đặc điểm về vị trí địa lý như trên thì KKT Dung Quất 
có những lợi thế so với các địa phương khác của miền Trung trong 
giao lưu kinh tế với khu vực và quốc tế trên nhiều phương diện. 
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2.1.1.2. Tiềm năng phát triển KKT Dung Quất 
KKT Dung Quất có nhiều tiềm năng, lợi thế và hội  tụ  đủ các 

yếu tố phát triển của một KKT tổng hợp: 
- KKT Dung Quất có lợi thế về vị trí địa lý hết sức  thuận lợi 

trong giao lưu kinh tế trong nước và thế giới bằng cả đường bộ, đường 
thủy lẫn đường hàng không. 

- Lợi thế về phát triển cảng biển và các ngành kinh tế gắn cảng 
- Lợi thế về sự hình thành và tác động của các ngành công 

nghiệp mũi nhọn, quan trọng của nền kinh tế 
 - Lợi thế về điều kiện hạ tầng 
Với những điều kiện trên, cùng với những cơ chế chính sách ưu 

đãi thông thoáng, sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và chính quyền 
tỉnh Quảng Ngãi là yếu tố quyết định cho sự phát triển và sự thành 
công của KKT Dung Quất. 
2.1.2. Vai trò của KKT Dung Quất đối với sự phát tri ển của tỉnh 
Quảng Ngãi  
2.1.2.1. Góp phần tăng trưởng kinh tế 
2.1.2.2. Góp phần phát triển ngoại thương  
2.1.2.3. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn 
2.1.2.4. Phát huy nội lực của các thành phần kinh tế 
2.2. TÌNH HÌNH V ỐN ĐẦU TƯ VÀO KKT DUNG QU ẤT THỜI 
GIAN QUA 
2.2.1. Khối lượng vốn đầu tư 

Bảng 2.1- Đầu tư vào KKT Dung Quất từ 2006 - 2010 
Dự án Vốn đầu tư 

Số tiền (tỷ đồng) Tỷ lệ (%) Năm 
Số lượng Tỷ lệ (%) 

Đăng ký Thực hiện Đ.ký T.hiện 
2006 16 20,78 57.443,57 11.524,66 80,18 84,97 
2007 25 32,47 2.139,17 590,80 2,99 4,36 
2008 16 20,78 3.943,91 1.326,00 5,51 9,78 
2009 7 9,09 1.530,19 82,00 2,14 0,60 
2010 13 16,88 6.583,28 39,25 9,19 0,29 
Cộng 77 100 71.640,12 13.562,71 100 100 

Nguồn: Ban quản lý KKT Dung Quất 
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 Theo số liệu trên ta thấy số lượng dự án và vốn thu hút được 
qua các năm có xu hướng giảm; tỷ lệ vốn thực hiện so với vốn đăng ký 
đầu tư giai đoạn 1998 – 2005 tương đối tốt nhưng giai đoạn gần đây 
2006 – 2010 rất thấp thấp chỉ đạt 18,9% so với vốn đăng ký đầu tư 
(13.562 tỷ đồng/71.640 tỷ đồng); năm 2009, 2010 tỷ lệ vốn thực hiện 
đạt tỷ lệ 0,60% và 0,29% rất thấp so với tổng vốn thực hiện giai đoạn 
2006 - 2010.  
2.2.2. Theo lĩnh vực 
2.2.2.1. Quy mô vốn đầu tư bình quân trên một dự án 
 Quy mô của các dự án đầu tư vào KKT Dung Quất qua các năm 
không đồng đều và giảm dần. Có dự án quy mô lớn và cũng có nhiều 
dự án qui mô vừa và nhỏ nhưng chủ yếu là các dự án quy mô nhỏ. 
Bảng 2.2 dưới đây sẽ cho chúng ta thấy quy mô vốn bình quân một dự 
án qua các năm. 

Bảng 2.2- Vốn đầu tư bình quân trên một dự án từ 2006-2010 
ĐVT: tỷ đồng 

Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Vốn bình quân một dự án 720,29 23,63 82,87 11,71 3,02 

2. Vốn bình quân một dự án 

Công nghiệp nặng 

3.542,5 76 500 0 0 

3. Vốn bình quân một dự án 

Công nghiệp nhẹ và chế biến 

thực phẩm 

49,1 41,83 

 

56,1 23,5 7,85 

4. Vốn bình quân một dự án 

Thương mại - dịch vụ 

110,23 6,95 18,34 3,83 0 

5. Vốn bình quân một dự án  

Du lịch 

2,5 0 0 0 0 

6. Vốn bình quân một dự án 

Xây dựng cơ sở hạ tầng 

157 59,5 12 0 0 

Nguồn: Ban quản lý KKT Dung Quất 
 Qua số liệu trên ta thấy vốn bình quân một dự án đầu tư vào lĩnh 
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vực công nghiệp nặng cao hơn so với các lĩnh vực khác. Vì vậy cần đẩy 
mạnh hơn việc thu hút các dự án công nghiệp nặng trong thời gian đến.  
2.2.2.2. Cơ cấu vốn đầu tư   
Bảng 2.3- Cơ cấu vốn đầu tư vào KKT Dung Quất từ năm 2006-2010 

ĐVT: tỷ đồng 

Tỷ lệ %  

Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Công nghiệp nặng 92,22 38,59 75,41 0 0 

2. Công nghiệp nhẹ và chế 

biến thực phẩm 

2,55 21,24 8,46 85,98 100 

3. Thương mại - dịch vụ 3,83 20,02 12,22 14,02 0 

4. Du lịch 0,04 0 0 0 0 

5. Xây dựng cơ sở hạ tầng 1,36 20,14 0,9 0 0 

Cơ cấu (%) 100 100 100 100 100 

Nguồn: Ban quản lý KKT Dung Quất 
 Theo số liệu trên ta thấy cơ cấu vốn đầu tư không ổn định, tỷ 
trọng vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp nặng cao trong 3 năm đầu 
nhưng 2 năm 2009, 2010 không có, lĩnh vực công nghiệp nhẹ và chế 
biến thực phẩm thì ngược lại, các lĩnh vực còn lại chiếm tỷ trọng thấp, 
nhất là lĩnh vực du lịch trong giai đoạn này hầu như không thu hút 
được. 
2.2.3. Theo sở hữu nguồn vốn đầu tư   
2.2.3.1. Vốn đầu tư vào KKT Dung Quất từ năm 2006 - 2010  
2.2.3.2. Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước vào cơ sở hạ tầng KKT 
Dung Quất từ năm 2006 – 2010 
2.2.3.3. Vốn đầu tư từ các doanh nghiệp vào cơ sở hạ tầng KKT 
Dung Quất từ năm 2006 – 2010 
2.3. THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CÁC CHÍNH SÁCH THU 
HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO KKT DUNG QU ẤT 
2.3.1. Chính sách quảng bá và xúc tiến đầu tư 
2.3.1.1. Quảng bá hình ảnh KKT Dung Quất 

Trong thời gian qua tỉnh Quảng Ngãi và Ban quản lý KKT 
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Dung Quất đã ban hành một số cơ chế chính sách và đẩy mạnh công 
tác quảng bá, tuyên truyền nhằm đẩy mạnh công tác thu hút vốn đầu tư 
vào KKT Dung Quất như: Xây dựng website Dung Quất, tuyên truyền 
quảng bá về Dung Quất trên truyền hình, phát trên sóng PTQ, VTV1, 
VTV2, VTV4; xây dựng Brochure Dung Quất, phim tư liệu về Dung 
Quất... Tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn làm cho việc đầu tư vào 
KKT Dung Quất bị hạn chế, cụ thể: Cở sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội và 
dịch vụ tiện ích còn yếu; môi trường đầu tư chưa thực sự được cải 
thiện mạnh mẽ; đội ngũ cán bộ công chức của Ban quản lý KKT Dung 
Quất còn thiếu và chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ đầu tư, phát 
triển KKT Dung Quất trong giai đoạn mới; hoạt động quảng bá tuyên 
truyền trong thu hút vốn đầu tư chưa hoàn thiện;  
2.3.1.2. Xúc tiến đầu tư 

Trong thời gian qua tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều hoạt 
động xúc tiến đầu tư như tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ các tổ chức tư vấn, 
các nhà đầu tư tại các các thành phố lớn trong nước; xây dựng các mối 
quan hệ đầu mối; tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư tại Tp Hồ Chí Minh 
và Hà Nội; cùng VCCI, Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư tham gia các đoàn xúc tiến đầu tư ở Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, 
Singapore ... Tuy nhiên, thực tế các nhà đầu tư trong và ngoài nước 
cho thấy họ vẫn thiếu thông tin về KKT Dung Quất; đồng thời cơ sở 
hạ tầng của Quảng Ngãi nói chung và KKT nói riêng chưa đáp ứng 
được yêu cầu nhà đầu tư; nguồn lao động có chất lượng còn ít.  

Công tác xúc tiến đầu tư nếu chỉ thực hiện các hoạt động nêu 
trên thì chưa đáp ứng được yêu cầu, cần phải đổi mới, đa dạng hoá 
phương thức xúc tiến.  
2.3.2. Chính sách tạo môi trường đầu tư 
2.3.2.1. Các chỉ số thành phần trong chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI 

Năm 2010 PCI Quảng Ngãi đạt 52,21 điểm đứng thứ 55/63 tỉnh 
thành, thuộc top cuối của nhóm trung bình. Trong khu vực duyên hải 
miền Trung, Quảng Ngãi đứng thứ hạng 12/12 tỉnh thành; năm 2009 
đạt 52,34 điểm, đứng thứ 58/63 tỉnh thành; năm 2008 đạt 50,05 điểm, 
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đứng thứ 41/63 tỉnh thành. Chỉ số PCI năm 2009 giảm 17 bậc so với 
năm 2008. Chỉ số PCI năm 2010 tăng lên 3 bậc so với năm 2009, 
nhưng mức độ cải thiện còn rất chậm.  
2.3.2.2. Cải cách thủ tục hành chính 

Từ năm 2005 Ban quản lý KKT Dung Quất đã thành lập Tổ Đặc 
trách thực hiện việc tiếp nhận xử lý và giao trả hồ sơ, thủ tục đầu tư 
theo cơ chế "một cửa - tại chỗ". 

Thành lập website riêng của KKT Dung Quất, thường xuyên cập 
nhật thông tin để các nhà đầu tư tìm hiểu được thuận lợi. 

Niêm yết công khai quy trình thủ tục đầu tư vào KKT Dung 
Quất tại trụ sở làm việc Ban quản lý KKT Dung Quất và cập nhật trên 
website Dung Quất... 

Tuy tỉnh Quảng Ngãi và Ban quản lý KKT Dung Quất đã có 
nhiều cố gắng trong cải cách thủ tục hành chính nhưng vẫn chưa được 
tinh gọn, doanh nghiệp phải mất nhiều thời gian cho việc thực hiện các 
thủ tục hành chính trong đầu tư cũng như trong kinh doanh. 
2.3.2.3. Phát triển cơ sở hạ tầng  

Đến nay KKT Dung Quất đã hoàn thành cơ bản hệ thống hạ tầng 
gồm: Hệ thống giao thông trục chính khoảng 91 km (kể cả đường giao 
thông của Nhà máy Lọc dầu do Bộ Giao thông Vận tải đầu tư). 

Các tuyến điện 220KV, 110KV, 22KV, các trạm biến áp tương 
ứng và hoàn thành việc xây dựng đường dây 500KV từ Pleiku về 
Dung Quất. 

Hệ thống thông tin liên lạc; nhà máy nước; đường hàng không; 
hệ thống cảng biển 
2.3.2.4. Đào tạo nguồn nhân lực 

Đến nay toàn tỉnh có 3 trường Đại học, 02 trường Cao đẳng nghề, 
03 trường Trung cấp nghề, 01 Trường Trung học Y tế và 17 cơ sở dạy 
nghề.  

Riêng Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Dung Quất hàng 
năm đào tạo khoảng 2.000 công nhân bậc 3/7; liên kết với các trường 
Đại học trong nước đào tạo khoảng 200 sinh viên đại học thuộc nhóm 
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ngành kinh tế; ngoài ra, trường đã đào tạo trên 500 học sinh các lớp 
ngắn hạn.  

Các chính sách hỗ trợ đào tạo đã được ban hành và thực hiện. 
Song cũng như nhiều địa phương khác không gần các trung tâm đào 
tạo lớn nên gặp nhiều khó khăn trong công tác đào tạo phát triển 
nguồn nhân lực.  
2.3.3. Chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư 
2.3.3.1. Hoạt động hỗ trợ đầu tư 

Hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật 
Hỗ trợ cung cấp thông tin 
Thời gian thụ lý và hỗ trợ thủ tục hành chính trong lập và triển 

khai dự án đầu tư được qui định cụ thể và được niêm yết công khai tại 
Ban quản lý KKT Dung Quất, Trung tâm xúc tiến đầu tư và cập nhật 
nhật trên Website.  
 Hỗ trợ xúc tiến thương mại 
 Hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo nghề cho lao động sử dụng 
trong dự án.  
2.3.3.2. Chính sách thuế 
a. Thuế thu nhập doanh nghiệp 
 Tính từ năm 2006 đến năm 2010 có 77 doanh nghiệp đầu tư vào 
KKT Dung Quất được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 
10% trong 15 năm đầu; được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 
04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp 
cho 09 năm kế tiếp. Có 02 dự án đầu tư vào KKT Dung Quất được 
hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong suốt thời gian 
thực hiện dự án.  

Với các chính sách ưu đãi thuế nêu trên đã góp phần giúp các 
doanh nghiệp kinh doanh tại KKT Dung Quất hoạt động có hiệu quả, 
lợi nhuận tăng dần qua các năm.  
b. Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao 

Từ năm 2006 đến năm 2010 số lao động có thu nhập cao tại 
KKT Dung Quất được giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp là 976 
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người, với tổng số tiền 2.326 triệu đồng.  
2.3.3.3. Chính sách đất đai 

 Các dự án đầu tư vào KKT Dung Quất được ưu đãi về thời hạn 
thuê đất tối đa là 70 năm, qui định này cao hơn so với các KCN trong 
nước. Đơn giá thuê đất  một năm tối thiểu tính bằng 0,25% giá đất. Tùy 
theo từng dự án cụ thể và yêu cầu thực tế; Chủ tịch UBND tỉnh giao 
Trưởng ban Quản lý KKT Dung Quất thỏa thuận với nhà đầu tư để 
quyết định đơn giá thuê đất nhưng không được thấp hơn đơn giá thuê 
đất tối thiểu (0,25% giá đất) và tối đa không được vượt quá 2% giá đất.  

Áp dụng chính sách một giá đối với hàng hóa, dịch vụ và tiền 
thuê đất cho các tổ chức và cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh 
tại KKT Dung Quất... 
2.3.3.4. Chính sách tín dụng 

Thời gian qua Nhà nước đã dành vốn đầu tư thích đáng từ ngân 
sách hỗ trợ cho đầu tư và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật - 
xã hội và các công trình  dịch vụ và tiện ích công cộng quan trọng, cần 
thiết để đảm bảo cho sự hoạt động và phát triển của KKT Dung Quất.  

UBND tỉnh Quảng Ngãi được Chính phủ cho phép áp dụng các 
phương thức huy động vốn để đầu tư và phát triển KKT Dung Quất 
như: Phát hành trái phiếu Chính phủ để thực hiện Dự án đường Bình 
Long - Cảng Dung Quất, một số công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật - 
xã hội quan trọng và các công trình dịch vụ tiện ích công cộng của 
KKT Dung Quất; Ban quản lý KKT Dung Quất được phép huy động 
vốn từ quỹ đất để đầu tư hạ tầng... 
2.3.3.5. Một số chính sách ưu đãi khác 

Từ năm 2006 đến 2010 người nước ngoài, người Việt Nam định 
cư ở nước ngoài làm việc, hoạt động kinh doanh tại KKT Dung Quất 
và các thành viên gia đình họ được cấp thị thực xuất nhập cảnh hơn 
10.000 lần, có thời hạn phù hợp với thời hạn làm việc hoạt động đầu tư 
và kinh doanh tại KKT Dung Quất và được cư trú, tạm trú có thời hạn 
trong KKT Dung Quất. 

Cũng trong thời gian này Ban quản lý KKT Dung Quất đã cấp 
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1.020 Giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư 
ở nước ngoài làm việc, hoạt động đầu tư kinh doanh tại KKT Dung Quất. 
2.3.3.6. So sánh và nhận xét một chính sách ưu đãi đầu tư tại KKT 
Dung Quất với Khu kinh tế mở Chu Lai và một số vùng khác 
a. So sánh giữa KKT Dung Quất và KKT mở Chu Lai 
b. So sánh giữa KKT Dung Quất với một số KCN trong nước 
2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG V Ề HOẠT ĐỘNG THU HÚT VỐN 
ĐẦU TƯ VÀO KKT DUNG QU ẤT 
2.4.1. Những kết quả đạt được 

KKT Dung Quất có cơ chế - chính sách đang từng bước hoàn 
thiện; hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong KKT đã cơ bản hoàn thành như: 
cấp điện, cấp nước, bưu chính viễn thông, hệ thống giao thông ... đặc 
biệt đến nay đã xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng Phân KCN Sài gòn – 
Dung Quất. 

Song song với việc xây dựng môi trường đầu tư, các hoạt động 
thu hút đầu tư là nhiệm vụ chính trị trọng tâm được UBND tỉnh và 
BQL KKT Dung Quất hết sức quan tâm. Bước đầu xây dựng và thực 
hiện được nhiều chương trình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước như: 
Tổ chức gặp gỡ các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, 
tham gia xúc tiến đầu tư cùng đoàn của Thủ tướng Chính phủ tại Nhật 
Bản, Hàn Quốc, tham gia các đoàn xúc tiến đầu tư tại nhiều nước do 
VCCI, Cục đầu tư nước ngoài và các tổ chức khác tổ chức.  

Đã xây dựng được nhiều mối quan hệ trong công tác thu hút 
đầu tư. 
2.4.2. Những tồn tại và hạn chế 

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội và dịch vụ tiện ích tại khu vực 
miền Trung nói chung tỉnh Quảng Ngãi và KKT Dung Quất nói riêng 
vẫn chưa tốt, phát triển chưa đồng bộ, chưa đủ sức hấp dẫn đối với các 
nhà đầu tư. 

Môi trường đầu tư chưa thực sự được cải thiện mạnh mẽ.  
Đội ngũ cán bộ công chức Ban quản lý KKT Dung Quất còn 

thiếu và chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ đầu tư, phát triển KKT 
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Dung Quất trong giai đoạn mới.  
Công tác xúc tiến đầu tư chỉ quan tâm ở giai đoạn đầu của quá 

trình đầu tư. Chính sách marketing đầu tư chưa hoàn thiện, chỉ chú trong 
xúc tiến đầu tư mà chưa quan tâm đến chiến lược xây dựng thương hiệu. 
Công tác phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu trong xúc tiến đầu 
tư chưa được chú trọng, chưa chú ý đến vai trò của các kênh trung gian 
trong thu hút đầu tư khiến hiệu quả xúc tiến đầu tư không cao. 
2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế 

Cơ sở hạ tầng khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói chung, 
tỉnh Quảng Ngãi và KKT Dung Quất nói riêng còn nhiều hạn chế, 
thiếu đồng bộ; nằm trong vùng thường xảy ra bão lũ. 

Sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền từ tỉnh đến cơ sở còn một 
số mặt hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu trong tình hình mới, có 
lúc thiếu tập trung, thiếu sáng tạo, năng động. Việc tổ chức thực hiện 
các chủ trương, chính sách chưa tốt, thiếu kiểm tra đôn đốc, tổng kết 
rút kinh nghiệm; cơ chế chính sách đề ra và việc bố trí nguồn lực để 
thực hiện chưa đồng bộ. 

Chức năng nhiệm vụ giữa các ngành, các cấp còn chồng chéo, 
nhà đầu tư phải liên hệ với nhiều nơi. Năng lực trình độ của một bộ 
phận cán bộ thực thi công việc chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Một 
số chức danh cán bộ chủ chốt cấp tỉnh biến động, ảnh hưởng đến công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ chưa đáp ứng 
yêu cầu đổi mới. 

Các văn bản hướng dẫn dưới luật còn nhiều bất cập, hạn chế; 
nhiều điểm chưa phù hợp với thực tế.  

Chương 3 
MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HÚT V ỐN ĐẦU TƯ VÀO  

KKT DUNG QU ẤT, TỈNH QUẢNG NGÃI 
3.1. NHỮNG CĂN CỨ  
3.1.1. Quan điểm và định hướng phát triển KKT Dung Quất 
3.1.1.1. Quan điểm phát triển 

Hình thành và phát triển KKT Dung Quất phải được đặt trong 
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tổng thể phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, của quy 
hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi. Xây dựng KKT Dung 
Quất trở thành một trong những cửa ngõ phía Đông của Tây Nguyên 
và các nước Lào, Campuchia và Đông Bắc Thái Lan. 

Phát triển KKT Dung Quất trên quan điểm mở rộng và hội nhập 
thị trường các nước trong khu vực và thế giới. Xây dựng Dung Quất 
trở thành một KKT tổng hợp, phát triển theo hướng đa lĩnh vực, đa 
ngành. 
3.1.1.2. Định hướng phát triển đến năm 2025 

Mở rộng và nâng công suất Nhà máy lọc dầu Dung Quất lên 10 
triệu tấn/năm. Đồng thời, triển khai xây dựng một số nhà máy hóa dầu, 
- hoá chất như: LAB, Carbon Black, tốp cao su Radial... ; hình thành 
trung tâm lọc hoá dầu quốc gia.  

 Tiếp tục phát triển một số nhà máy CN nặng có quy mô lớn 
gắn với cảng biển nước sâu Dung Quất như: Nhà máy đóng và sửa 
chữa tàu biển mở rộng giai đoạn II, đóng loại tàu có trọng tải đến 
200.000 DWT và hình thành Cụm liên hợp CN tàu thủy (khoảng 300 
ha); triển khai xây dựng nhà máy luyện cán thép 4,5 - 6 triệu tấn/năm, 
nhà máy sản xuất - sửa chữa container, một số nhà máy lắp ráp Ô tô, 
hình thành Cụm công nghiệp thép (khoảng 400 ha). 

Về CN nhẹ: ưu tiên và thu hút mạnh các dự án đầu tư sản 
xuất hàng tiêu dùng, chế biến và xuất khẩu; đặc biệt là ưu tiên đầu tư 
các nhà máy chế biến gỗ, may mặc, giày da xuất khẩu, sản xuất mặt 
hàng nhựa, điện - điện tử công nghệ cao...  

Hoàn thành và khai thác khu du lịch Thiên Đàng 152 ha. Đầu tư 
phát triển một bước khu du lịch sinh thái biển Vạn Tường trên diện 
tích khoảng 250 ha. Khuyến khích thu hút đầu tư và từng bước phát 
triển các dịch vụ tài chính, ngân hàng, thương mại, viễn thông, dịch vụ 
hậu cần cảng... bảo đảm phục vụ và dịch vụ cho đầu tư phát triển toàn 
bộ KKT Dung Quất. 
3.1.2. Dự báo nhu cầu và nguồn vốn đầu tư cho KKT Dung Quất 
3.1.2.1. Nhu cầu vốn đầu tư  
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Ước tính tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng của 
Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2015 khoảng 40.525 tỷ đồng (1,84 tỷ 
USD)  
3.1.2.2. Nguồn vốn đầu tư 

Vốn ngân sách nhà nước, vốn huy động từ quỹ đất, vốn của 
doanh nghiệp đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác. 
3.1.3. Danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi vốn đầu tư vào KKT 
Dung Quất giai đoạn 2011 – 2015. 
3.1.4. Mục tiêu phát triển 
  Đẩy nhanh tốc độ đầu tư xây dựng và phát triển KKT Dung 
Quất để sau năm 2015, KKT này cùng với KKT Mở Chi Lai từng 
bước trở thành những hạt nhân tăng trưởng, trung tâm công nghiệp - 
đô thị - dịch vụ của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; là một đầu 
mối giao lưu quốc tế quan trọng, góp phần mở rộng thị trường khu vực 
miền Trung và Tây Nguyên và trở thành cầu nối với thị trường Nam 
Lào, Đông Bắc Thái Lan. Tạo việc làm, thúc đầy đào tạo và nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực trong vùng; góp phần tạo ra những sản 
phẩm có thương hiệu, chất lượng và khả năng cạnh tranh cao. 
3.1.5. Lựa chọn khách hàng mục tiêu 
3.1.5.1. Lựa chọn theo ngành nghề 
3.1.5.2. Lựa chọn theo quốc gia 
3.2. NHÓM GIẢI PHÁP QUẢNG BÁ VÀ XÚC TI ẾN ĐẦU TƯ 
3.2.1. Quảng bá hình ảnh KKT Dung Quất   
a. Website Dung Quất 
 Hoàn thiện giao diện, bố cục, không để bất kỳ đường dẫn nào bị 
lỗi. Xây dựng kế hoạch quảng bá website. Đưa tất cả các thông tin 
quảng bá lên website (danh mục các dự án gọi vốn đầu tư, quy hoạch 
một số phân khu, các văn bản pháp lý liên quan đến ưu đãi đầu tư... và 
các thông tin do khách truy cập trực tiếp yêu cầu). Bên cạnh các thông 
tin cập nhật, bắt đầu triển khai kế hoạch xây dựng bản tin kinh tế - đầu 
tư - thương mại tổng hợp hàng tuần (gồm các thông tin quốc tế, trong 
nước và tại Dung Quất).  
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 Đăng ký website với các chương trình tìm kiếm hàng đầu để 
đảm bảo kết quả truy xuất của chương trình khi có nhu cầu tìm kiếm 
địa chỉ website Dung Quất trên mạng. 
b. Các loại tài liệu quảng bá khác 
 Brochure giới thiệu 
   Bản tin cập nhật về tình hình đầu tư phát triển KKT Dung Quất 
 Nghiên cứu ngành. 
 Thư ngỏ 
 Bài diễn thuyết về cơ hội đầu tư 
 Đĩa CD hướng dẫn đầu tư 
3.2.2. Xúc tiến đầu tư 

Tổ chức hoặc tham gia các cuộc hội thảo kêu gọi đầu tư trong 
nước và nước ngoài. Thông qua các cuộc hội thảo, hình ảnh của KKT 
Dung Quất sẽ được giới thiệu một cách rõ ràng đến các nhà đầu tư. Ưu 
điểm của hình thức này là cùng một lúc chúng ta có thể tiếp cận và cung 
cấp được nhiều thông tin cho một số lượng nhà đầu tư nhất định. Những 
thắc mắc, những điều còn chưa rõ của nhà đầu tư về môi trường đầu tư 
sẽ được giải đáp ngay tại chỗ nên mang lại hiệu quả nhất định. 

Nghiên cứu, phân tích các nhà đầu tư có qui mô vốn lớn, có tiềm 
năng, các tập đoàn các công ty đa quốc gia nằm trong nhóm khách hàng 
mục tiêu đã đầu tư hiệu quả tại Việt Nam và các quốc gia trong khu vực. 
Từ đó sử dụng những hình thức xúc tiến thích hợp như thư mời, điện 
thoại, email, gặp trực tiếp hoặc gián tiếp qua các trung gian, kết hợp tổ 
chức hội thảo trực tiếp với các nhà đầu tư đó và khuyến khích, kêu gọi 
họ đầu tư vào KKT Dung Quất. Ngoài ra, còn phải mở một số văn 
phòng đại diện để xúc tiến đầu tư tại một số thành phố lớn trong và 
ngoài nước như: thành phố Hồ Chí Minh, các nước thuộc nhóm khách 
hàng mục tiêu: Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản. Đây là một 
hình thức xúc tiến tuy phải tốn một lượng kinh phí lớn để duy trì hoạt 
động của các văn phòng, song lại rất hữu hiệu trong việc giúp nhà đầu 
tư tiếp cận gần hơn môi trường đầu tư của Dung Quất. 
3.3. NHÓM GIẢI PHÁP TẠO MÔI TR ƯỜNG ĐẦU TƯ 
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3.3.1. Nâng cao chất lượng các chỉ số thành phần trong chỉ số cạnh 
tranh cấp tỉnh PCI 
 Để nâng cao chất lượng các chỉ số thành phần trong chỉ số cạnh 
tranh cấp tỉnh PCI, tỉnh Quảng Ngãi cần phải chỉ đạo quyết liệt các Sở, 
Ban, Ngành địa phương tập trung đưa ra các giải pháp cải thiện nhanh 
chóng môi trường đầu tư tại tỉnh. Cụ thể: 
 - Văn phòng UBND tỉnh tham mưa giải pháp về tính năng động, 
tiên phong của lãnh đạo các cấp thuộc tỉnh. 
  - Sở Tài nguyên – Môi trường tham mưu giải pháp về qui trình 
thủ tục đất đai. 
 - Sở Lao động – TBXH tham mưu giải pháp về đào tạo lao động 
cung ứng cho doanh nghiệp. 
 - Sở Xây dựng tham mưu giải pháp về qui trình thủ tục hành 
chính về qui hoạch và xây dựng. 
 - Sở Tư pháp tham mưu giải pháp về thiết chế pháp lý. 
 - Sở Công thương tham mưu về cơ chế quản lý và thủ tục đầu tư 
vào KCN, cụm CN. 
 - Ban quản lý KKT Dung Quất tham mưu về thủ tục hành chính 
liên quan đến dự án đầu tư vào KKT Dung Quất. 
 - Trung tâm xúc tiến đầu tư tham mưu về tính minh bạch và thủ 
tục đầu rư vào khu vực ngoài qui hoạch. 
3.3.2. Tạo lập và hoàn thiện môi trường pháp lý 

Xúc tiến việc xây dựng một mặt bằng luật pháp cho các loại 
hình doanh nghiệp, theo đó tất cả các doanh nghiệp sản xuất kinh 
doanh đều bị điều chỉnh bởi một luật chung (Luật doanh nghiệp), 
không để tản mạn như hiện nay. 

Ban hành kịp thời, đầy đủ và đồng bộ hơn các văn bản dưới luật 
và các văn bản hướng dẫn để luật đã ban hành sớm đi vào cuộc sống. 

Trong thời gian tới Nhà nước cần nâng cao trình độ của các 
chuyên gia trong nước về luật pháp, tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ 
chức quốc tế và Chính phủ các nước phát triển để bổ sung và hoàn 
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thiện hệ thống pháp luật kinh tế, kết hợp các luật khác nhau hòa nhập 
lại trong hệ thống pháp luật thống nhất của Việt Nam. 
3.3.3. Đổi mới và hoàn thiện cơ chế tài chính 

Nhà nước cần nâng cao năng lực và hiệu quả sử dụng chính sách 
tài chính như một công cụ sắc bén và quan trọng nhất trong quản lý 
kinh tế vĩ mô đối với kinh tế thị trường. 

Để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội thời gian tới, cần 
phải tiếp tục đổi mới và hoàn thiện cơ chế tài chính theo các nội dung 
cơ bản sau: 

Tăng cường vai trò điều tiết vĩ mô của công cụ tài chính đối với 
nền kinh tế, trong đó đặc biệt là công cụ thuế, ngân sách, tín dụng... 

Động viên, khai thác và sử dụng tối đa các nguồn nội lực để tập 
trung cho phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả và sức 
cạnh tranh của nền kinh tế, đảm bảo cho nền kinh tế phát triển đi vào 
chiều sâu chất lượng. 

Coi trọng nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, hợp lý trong phân bổ 
và sử dụng các nguồn lực của đất nước, nhất là nguồn vốn ngân sách 
nhà nước.  

Chủ động và tích cực tham gia hội nhập kinh tế quốc tế trong 
lĩnh vực tài chính nhằm khai thác tối đa các nguồn ngoại lực, phát huy 
nội lực trên cơ sở coi trọng độc lập, tự chủ và đảm bảo an ninh tài 
chính quốc gia. 
3.3.4. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 

Sự nỗ lực chủ quan từ UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng như ban 
quản lý KKT Dung Quất có tác động rất lớn để thu hút đầu tư, trong 
nhiều trường hợp có tính vượt trội hơn cả chính sách ưu đãi, những hỗ 
trợ cụ thể hay cơ sở hạ tầng hiện đại. Nhất quán trong tư tưởng và 
hành động về quan điểm thu hút vốn đầu tư. Xem đây là trách nhiệm 
của mọi cán bộ lãnh đạo, nhân viên các ngành, các cấp. Khi giải quyết 
công việc cụ thể có liên quan đến việc đầu tư phải đặt quyền lợi nhà 
đầu tư lên trên hết. Điều cần thiết là thái độ rõ ràng, dứt khoát của các 
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nhà lãnh đạo địa phương, có như vậy mới xóa được những rào cản vô 
hình từ những tắc trách, nhũng nhiễu của cấp dưới. 

Nâng cao năng lực, thái độ làm việc của cán bộ, cơ quan thừa 
hành, phải xây dựng cho được một đội ngũ cán bộ có đủ năng lực giải 
quyết các công việc cụ thể có liên quan đến hoạt động thu hút đầu tư.  
3.3.5. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng 

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật cũng như hạ tầng xã hội là điểm đặc biệt quan trọng quyết định 
một phần môi trường đầu tư ở KKT Dung Quất có thuận lợi hay 
không. Vì vậy, Nhà nước cần bố trí kinh phí phù hợp để đáp ứng được 
yêu cầu tối thiểu cho đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng, dịch vụ của 
KKT Dung Quất. 

Bên cạnh đó cần phải khai thác mọi nguồn vốn đầu tư để sớm 
hoàn thiện hạ tầng, tiện ích của KKT Dung Quất với tốc độ cao và 
mang lại hiệu quả thiết thực. 
3.3.6. Đảm bảo và phát triển nguồn nhân lực 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động thu hút đầu 
tư, đặc biệt đầu tư trực tiếp nước ngoài cần phải chú trọng công tác 
đào tạo cán bộ, phát triển nguồn nhân lực. Cần tổ chức đào tạo cho cán 
bộ theo nhiều hình thức như tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, luật 
pháp, ngoại ngữ,... nhằm nâng cao trình độ hiểu biết chuyên môn, tinh 
thần trách nhiệm trong công việc và đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu 
cầu của tình hình mới.  
3.4. NHÓM GIẢI PHÁP VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI 
ĐẦU TƯ  
3.4.1. Hỗ trợ sau cấp phép đầu tư 

Sau khi các dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, định kỳ 
lãnh đạo của Ban quản lý KKT Dung Quất và lãnh đạo địa phương 
phải sắp xếp chương trình đến làm việc với DN, kịp thời tháo gỡ 
những khó khăn, vướng mắc, giúp doanh nghiệp yên tâm trong quá 
trình sản xuất kinh doanh. Đây là cơ hội để nhà đầu tư trình bày tâm 
tư, nguyện vọng của mình. Ban quản  lý KKT Dung Quất phải xây 
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dựng kênh thông tin phản hồi thường xuyên từ nhà đầu tư đến lãnh 
đạo của Ban quản  lý để có biện pháp giải quyết kịp thời những thắc 
mắc, khó khăn đột xuất của nhà đầu tư chứ không phải chờ đến cuộc 
gặp gỡ tiếp xúc đinh kỳ. Kênh thông tin này có thể là một đường dây 
điện thoại nóng, hộp thư email và giao cho những chuyên viên giỏi 
tiếng Anh, có năng lực trực tiếp quan lý. Có những biện pháp hỗ trợ 
sau đầu tư tích cực cũng là một trong những giải phải để thu hút đầu tư 
vào KKT Dung Quất ngày càng nhiều hơn. 
3.4.2. Về chính sách thuế 

Đối với thuế thu nhập DN thì chỉ nên thực hiện chính sách ưu 
đãi thuế để khuyến khích đầu tư vào một số sản phẩm công nghiệp 
trọng điểm, khuyến khích đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế khó 
khăn, đặc biệt khó khăn. Đồng thời chỉ nên áp dụng ưu đãi đối với các 
dự án đầu tư sản xuất hàng xuất khẩu, dự án đầu tư công nghệ cao. 

Đối với thuế thu nhập cá nhân cần được sớm ban hành để thay 
thế  cho thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, cần hạ thấp mức 
khởi điểm chịu thuế và đơn giản hóa các mức thuế suất. Đối với các 
sắc thuế khác, cần khẩn trương xây dựng thành Luật, Pháp lệnh để tạo 
cơ sở pháp lý cao.  
3.4.3. Chính sách đất đai 

Phải hướng tới tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp và có 
nhiều ưu đãi hơn như: có thể miễn, giảm tiền thuê đất trong một số 
năm, kéo dài hơn thời hạn cho thuê đất, giải quyết nhanh và dứt điểm 
những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Tạo điều kiện thuận lợi 
về giao đất, mặt bằng cho các nhà đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng, 
cần có sự linh hoạt trong điều chỉnh giá đất nhằm phù hợp với mục 
tiêu của từng dự án. Cần đẩy mạnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất để DN có thể dùng tài sản này thế chấp vay tiền tại Ngân 
hàng, làm tăng thêm khả năng tiếp cận tài chính và cơ hội phát triền 
của nhà đầu tư.  
3.4.4. Chính sách tín dụng 

Xóa bỏ các chính sách phân biệt đối xử trong tín dụng giữa các 
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DN thuộc các thành phần kinh tế; thực hiện bình đẳng cho mọi DN về 
nghĩa vụ, quyền lợi tài chính trong việc vay vốn, hưởng các chế độ ưu 
đãi về tài chính tiền tệ và các dịch vụ tài chính khác.  

Đồng thời UBND tỉnh Quảng Ngãi cần phải xem xét và ban 
hành áp dụng các cơ chế - chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư một số 
lĩnh vực.  

Trên đây là một số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư vào KKT 
Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. Các nguồn vốn đầu tư chỉ được huy 
động và sử dụng một cách có hiệu quả khi các giải pháp trên được 
thực hiện đồng bộ có sự kết hợp chặt chẽ với việc hoàn thiện môi 
trường kinh tế vĩ mô, môi trường luật pháp, đổi mới cơ chế tài chính, 
tăng cường công tác thu hút, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ 
công chức. 
3.5. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT KI ẾN NGHỊ 
3.5.1. Đối với t ỉnh Quảng Ngãi 

Xây dựng và trình Chính phủ cơ chế tài chính đặc thù cho tỉnh 
Quảng Ngãi trong những năm đầu Nhà máy Lọc dầu vận hành. Theo 
đó, sẽ ưu tiên nguồn kinh phí để tập trung đầu tư hạ tầng và giải quyết 
các vấn đề bức xúc về an sinh xã hội tại KKT Dung Quất để trình 
Trung ương cho chủ trương thực hiện. 

Rà soát, điều chỉnh những bất hợp lý về cơ chế, chính sách bồi 
thường - GPMB; chỉ đạo các Sở - Ngành và chính quyền địa phương 
giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường 
- giải phóng mặt bằng; xử lý những vi phạm về lấn chiếm đất đai; khai 
thác tài nguyên, làm nhà và mồ mả trái phép tại KKT Dung Quất.  

Cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường hấp dẫn đầu tư.  
3.5.2. Đối với Trung ương 

Nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp đang là vấn đề bức 
xúc cho các KKT và của toàn xã hội; vì vậy, đề nghị có chính sách 
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng các khu nhà ở cho người 
lao động có thu nhập thấp theo hướng Nhà nước hỗ trợ kinh phí bồi 
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thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ kinh phí san nền, cho vay vốn tín 
dụng ưu đãi với thời hạn cho vay là 10 năm ... 

Cần sớm triển khai đầu tư hạ tầng chung như: đường cao tốc 
Quảng Ngãi - Đà Nẵng, đường ven  biển Dung Quất - Sa Huỳnh và 
nâng cấp sân bay Chu Lai nhằm tạo động lực tác động cho sự phát triển 
của KKT Dung Quất và Khu vực lân cận.  
  
 

KẾT LUẬN 
Để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

Quảng Ngãi từ nay đến năm 2015, phát triển KKT Dung Quất được 
coi là phương hướng chiến lược quan trọng, góp phần quyết định đến 
việc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, phát triển kinh tế và chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Thu hút vốn đầu tư vào KKT Dung Quất là một yêu cầu hết 
sức bức thiết, đòi hỏi phải có những giải pháp khác nhau. Trong phạm 
vi của luận văn chủ yếu đề cập đến các giải pháp thu hút vốn đầu tư 
vào KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn từ năm 2011 - 
2015. 

Với 3 chương thể hiện chủ đề nghiên cứu, luận văn đã tập 
trung phân tích một số vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn sau: 

- Phân tích và làm rõ khái niệm, đặc điểm của KKT, các loại 
hình KKT, sự cần thiết thu hút vốn đầu tư vào KKT với tư cách là một 
trong những yếu tố có vị trí quan trọng, quyết định đối với hoạt động của 
nền kinh tế.  

- Phân tích, đánh giá tình hình thực tế biến động vốn đầu tư 
vào KKT Dung Quất và thực trạng triển khai các chính sách thu hút 
vốn đầu tư vào KKT Dung Quất trong giai đoạn vừa qua, kể từ năm 
2006 đến nay.  

- Tổng hợp một số phương hướng, cơ chế, chính sách lớn 
của Nhà nước và của tỉnh Quảng Ngãi về thu hút vốn đầu tư vào KKT 
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Dung Quất trong tiến trình thực hiện sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. 

- Trình bày một cách có hệ thống các giải pháp thu hút vốn 
đầu tư vào KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi từ nay đến năm 2015. 

Do thời gian và điều kiện nghiên cứu có hạn, nội dung luận 
văn phải đề cập, đăng tải một vấn đề rộng lớn, phức tạp nên không 
tránh khỏi những thiếu sót. Trong quá trình nghiên cứu tác giả đã nhận 
được sự nhiệt tình hướng dẫn của PGS, TS. Nguyễn Thị Như Liêm và 
ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo. Bản thân là người nghiên cứu đề 
tài tác giả rất mong nhận được những  đóng góp ý từ các thầy cô giáo 
và bạn bè để đề tài hoàn thiện hơn./.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


