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 MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài 

Việt nam ñang trong quá trình chuyển ñổi từ nền kinh tế kế 

hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường theo ñịnh hướng xã 

hội chủ nghĩa. Định hướng ñến năm 2020 thì Việt nam cơ bản trở 

thành một nước công nghiệp. Để thực hiện ñược mục tiêu chung của 

quốc gia thì mỗi ñịa phương cũng có những mục tiêu cụ thể nhằm 

phấn ñấu hoàn thành mục tiêu chung của ñất nước. Trong quá trình 

phát triển kinh tế thì việc hình thành các khu công nghiệp, khu chế 

xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp,… là một tất yếu. Trong 

ñó, việc phát triển các cụm công nghiệp (CCN) ở các ñịa phương 

bước ñầu ñã tạo nên những thành công ñáng kể nhằm góm phần hoàn 

thành mục tiêu của ñịa phương. 

Đại Lộc là một huyện trung du miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam, 

quá trình hình thành các CCN tại Đại Lộc ñã bước ñầu tạo sự chuyển 

biến rõ rệt về giá trị sản sản xuất công nghiệp trên ñịa bàn huyện Đại 

Lộc và nổi bật nhất là: 

 Thiết bị- quy trình công nghệ hiện ñại ñã hình thành và ngày 

càng có vị trí quan trọng trong việc tạo ra sản phẩm công nghiệp chất 

lượng cao. 

Tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp trên ñịa bàn tăng do có sự 

ñóng góp của các  doanh nghiệp trong các CCN  

Giá trị hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp trong CCN ngày 

càng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị xuất khẩu của ñịa phương 

Thu hút một lực lượng lao ñộng lớn, giải quyết ñược nhiều việc 

làm  cho lao ñộng ñịa phương 

Do ưu thế của các CCN là yêu cầu về mặt bằng sản xuất công 

nghiệp (ñặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân). Đồng thời góp phần giải 

quyết ô nhiễm môi trường - vấn ñề mang tính cấp bách của bất cứ ñịa 

phương nào hiện nay. Tuy nhiên, việc ñầu tư xây dựng và phát triển 
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các CCN còn gặp nhiều khó khăn, vướn mắc là vì  một mô hình sáng 

tạo, thí ñiểm. Mặt khác, lại chưa có quy chế của Nhà nước cho loại 

hình CCN này nên ñó còn là một vấn ñề phức tạp và còn nhiều ý 

kiến khác nhau.  

Xuất phát từ lý do ñó thì việc chọn ñề tài nghiên cứu cho khóa 

luận tốt nghiệp cao học của tác giả “Phát tri ển cụm công nghiệp 

huyện Đại Lộc  tỉnh Quảng Nam”  trở nên cần thiết và cấp bách 

nhằm tìm ra những thành công và hạn chế của việc phát triển các 

CCN tại ñịa phương. Từ ñó, gợi ý những chính sách góp phần phát 

triển CCN theo hướng  thân thiện với môi trường. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Tham khảo, tổng hợp các quan ñiểm về CCN của một số nhà 

nghiên cứu 

Tổng hợp, trình bày tình hình thực tiễn của quá trình ñầu tư xây 

dựng và phát triển CCN, ñánh giá nhận xét về kết quả và hiệu quả 

quá trình ñầu tư xây dựng, mở rộng các CCN Đại Lộc trong thời gian 

qua.  

Đề xuất phương hướng tiếp tục xây dựng và phát triển các CCN  

trên ñịa bàn huyện Đại Lộc.  

Đưa ra một số kiến nghị và giải pháp thực hiện cho giai ñoạn 

hiện nay. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là quá trình phát triển 

của các CCN Đại Lộc, trên cơ sở xem xét so sánh tổng thể hoạt ñộng 

sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các CCN. Đồng thời 

phân tích, ñánh giá vai trò của ban quản lý trong việc tăng cường thu 

hút các dự án ñầu tư cả về số lượng và vốn ñầu tư nhằm ñáp ứng yêu 

cầu tăng trưởng kinh tế kết hợp với ổn ñịnh và phát triển xã hội, ñảm 

bảo và hạn chế tác hại ñối với môi trường sinh thái. 
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4. Phương pháp nghiên cứu 

Trong luận văn tác giả sử dụng một số phương pháp nghiên cứu 

sau: 

Phương pháp phân tích, so sánh, thống kê, tổng hợp.  

Sử dụng những tài liệu, nguồn thông tin từ giáo trình, luận văn, 

báo, tạp chí  

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài  

Thứ nhất, tác giả ñã hệ thống và phân biệt ñược một số khái 

niệm liên quan ñến CCN 

Thứ hai, từ phân tích thực nghiệm quá trình hoạt ñộng của các 

CCN, tác giả ñã rút ra ñược những thành công và hạn chế trong quá 

trình phát triển các CCN Đại Lộc và những nguyên nhân dẫn ñến sự 

tồn tại ñó. 

Thứ ba, tác giả ñã ñề xuất những giải pháp mang tính tham khảo 

ñể góp phần pháp triển các CCN Đại Lộc. 

6. Cấu trúc nội dung của luận văn 

Ngoài phần mở ñầu, phần kết luận, nội dung luận văn chia thành 

3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển CCN 

Chương 2: Thực trạng phát triển các CCN Đại Lộc  

Chương 3: Giải pháp phát triển các CCN Đại Lộc 
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Chương 1 
CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ PHÁT TRI ỂN  CỤM CÔNG NGHI ỆP 
1.1 Khái niệm cụm công nghiệp 

CCN là  sự tập trung về mặt ñịa lý của các công ty và các tổ 

chức có liên quan với nhau trong một lĩnh vực cụ thể; gồm một loạt 

các ngành công nghiệp liên kết với nhau và các chủ thể khác có vai 

trò quan trọng ñối với cạnh tranh; gồm chính phủ và các tổ chức 

khác… cung cấp giáo dục, ñào tạo, thông tin, nghiên cứu và hỗ trợ 

kỹ thuật (theo Porter) 

CCN là khu vực tập trung các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 

công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, cơ sở dịch vụ phục vụ sản xuất 

công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; có ranh giới ñịa lý xác ñịnh, 

không có dân cư sinh sống; ñược ñầu tư xây dựng chủ yếu nhằm di 

dời, sắp xếp, thu hút các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, các cá nhân, hộ gia ñình ở ñịa phương vào ñầu tư sản xuất, kinh 

doanh  (theo 105/2009/QĐ-TTg) 

1.2 Nhận ñịnh sự khác nhau giữa các quan ñiểm về CCN 

Các cách hiểu về CCN ở trên tuy khác nhau, nhưng ñều có 

ñiểm chung là: muốn nói ñến sự tập trung công nghiệp và mối liên 

kết giữa các doanh nghiệp trong CCN. Khái niệm CCN của Việt 

Nam không giống với những khái niệm ñã trình bày ở trên. Theo 

ñịnh nghĩa này (theo 105/2009/QĐ-TTg) ñược hiểu là một khu công 

nghiệp quy mô nhỏ. Do vậy, có thể nói khái niệm khu công nghiệp 

(industrial zone) và CCN (industrial cluster) ở Việt Nam ñược hiểu 

là một. 

Do cách hiểu về CCN như vậy nên ở Việt Nam hiện nay vẫn 

chưa có một nghiên cứu ñầy ñủ nào về CCN và các chính sách phát 

triển CCN cũng chưa ñược thực hiện một cách hệ thống, ñầy ñủ.   
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1.3 Các mô hình phát triển CCN 
1.3.1 Mô hình của Boekholt và Thuriaux  

Boekholt và Thuriaux (1999) phân loại thành bốn mô hình 

chính sách phát triển CCN khác nhau, gồm có: Thứ nhất, mô hình lợi 

thế quốc gia; Thứ hai, mô hình mạng lưới doanh nghiệp; Thứ ba, mô 

hình phát triển cụm vùng; Thứ tư: mô hình liên kết công nghiệp  

1.3.2 Mô hình của Kuchiki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khu công nghiệp 
 

Xây dựng năng lực ( I ) 
 
1 . Cơ sở hạ tầng 
2 . Thể chế 
3 . Nguồn nhân lực 
4 . Điều kiện sống 

Doanh nghiệp chủ ñạo 

Doanh nghiệp liên quan 

Trường ñại học /Viện nghiên cứu 

Xây dựng năng lực ( I I ) 

1 . Cơ sở hạ tầng 
2 . Thể chế 
3 . Nguồn nhân lực 
4 . Điều kiện sống 

Người có vai trò quyết ñịnh 
 

Bước 1: 
Tập trung 

 

Bước 2: 
Đổi mới 

 

(a) 
 

(b) 
 

(c) 
 
(d) 

 

(a) 
 

(c) 
 

(b) 
 

Cụm công nghiệp 

Hình 1.1: Mô hình phát triển CCN của Kuchiki 
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Theo nhận ñịnh của tác giả thì hiện nay tại một số ñịa phương 

của Việt Nam, việc phát triển CCN theo mô hình của Kuchiki từng 

bước ñược vận dụng và thực sự tạo ra hiệu ứng lan tỏa trong ñầu tư 

mà khu công nghiệp Thăng Long- Hà nội và khu kinh tế mở Chu lai 

là minh chứng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2: Hiệu ứng Canon tại khu công nghiệp Thăng Long-Hà Nội 

Cũng với cách nhìn nhận trên, có thể nói tại khu kinh tế mở 

Chu Lai Quảng Nam cũng có cách phát triển tương tự.  

1.3.3 Mô hình của METI 

Để hình thành một CCN, METI tiến hành bốn bước: 

Bước 1:  phân tích ñặc ñiểm của ñịa phương 

Bước 2:  xác ñịnh mạng lưới có thể có 

Bước 3:  mở rộng phạm vi mạng lưới 

Bước 4:  thúc ñẩy tập trung công nghiệp và ñổi mới.  

 

 

 

Xây dựng năng lực Khu công nghiệp 
Thăng Long 

Công ty chủ ñạo 

Cụm công nghiệp 

Công ty liên quan 

Hiệu ứng 
Canon 

+ 

Các công ty nước ngoài 
khác và cty củaViệt nam 

Canon 

- quốc lộ 5, cảng 
Hải Phòng 
- cải cách thể 
chế (dịch vụ 1 
cửa, thuế,…) 

Sự phát triển của Hà Nội 
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Hình 1.3: Mô hình phát triển CCN của METI 

1.3.4 Nội dung phát triển CCN 
Thứ nhất: Tập trung qui hoạch các CCN theo lợi thế của từng ñịa 

phương  

Thứ hai: Phát triển cơ sở hạ tầng trong và ngoài hành lang các 

CCN  

Thứ ba: Phát triển các chương trình hỗ trợ tài chính trong lĩnh 

vực cung cấp vốn,  

Thứ tư: Phát triển các trường dạy nghề, các viện nghiên cứu hay 

trường ñại học và các cơ quan nghiên cứu 

Thứ năm: Hoàn thiện cơ chế, chính sách trong thu hút ñầu tư ñể 

thu hút các nhà ñầu tư vào các CCN 

Chia 
sẽ kiến 
thức 

Nguồn: Tsukamoto 
(2005) 

Trường ñại học  
viện nghiên cứu 

Tổ chức khác: cung 
cấp vốn, quản lý,… 

Cơ quan nhà 
nước và chính 

sách hỗ trợ 

Doanh nhân 

Tích lũy của công ty 
 
 

cạnh 
tranh và 
hợp tác 

Công 
ty mới 

Đổi mới 

Ở gần nhau ñể có 
thể gặp gỡ t.tiếp 

Gia nhập ngành 

Chia 
sẽ 

kiến 



8 

1.4 Vai trò của việc phát triển CCN 

1.4.1 Huy ñộng vốn ñầu tư phát triển 

1.4.2. Giải quyết việc làm cho  lao ñộng 

1.4.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
1.4.4. Thúc ñẩy ứng dụng khoa học –công nghệ 

1.4.5. Nâng cao hiệu quả kinh tế 

1.5 Những nhân tố tác ñộng ñến sự phát tri ển của CCN 

1.5.1 Sự phát triển của lực lượng sản xuất 

1.5.2 Sự phát triển của khoa học công nghệ 
1.5.3 Tính ña dạng của sản xuất hàng hoá 

1.5.4 Vai trò của Nhà nước với các chính sách vĩ mô 

1.5.5 Sự phát triển của nền kinh tế thị trường 

1.5.6 Quá trình hội nhập và tác ñộng của hội nhập  

1.6 Các hình thức phát triển CCN ở ViệtNam 

Thứ nhất, ña số các làng nghề của Việt Nam hiện nay thuộc loại 

hình CCN tập trung thuần tuý  

Thứ hai, một số khu công nghiệp ñược quy hoạch theo loại hình 

CCN liên kết theo bảng cân ñối  liên ngành  

Thứ ba, một số CCN lại ñược quy hoạch theo cách tiếp cận của 

Porter  

1.7 Kết luận chương 1 

Để làm cơ sở cho việc phân tích thực trạng phát triển các CCN 

Đại Lộc, tác giả ñã hệ thống hóa ñược một số vấn ñề liên quan ñến 

CCN, cũng như những quan ñiểm tiên tiến của những học giả nổi 

tiếng làm tiền ñề cho việc so sánh, ñánh giá với quan ñiểm hiện tại 

của các cơ quan quản lý nhà nước ñối với sứ mệnh phát triển các 

CCN tại Việt Nam nói chung và của Đại Lộc nói riêng. 
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Chương 2  

THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN  CÁC CCN  ĐẠI L ỘC 

2.1. Tổng quan về CCN Đại Lộc 

2.1.1 Khái quát quá trình hình thành các CCN Đại Lộc 

UBND tỉnh thống nhất phê duyệt tại Quyết ñịnh số 4628/QĐ-UB 

ngày 24/10/2003 và Quyết ñịnh số 3652/QĐ-UBND ngày 29/9/2005 

thống nhất cho Đại Lộc quy hoạch 10 CCN, với quy mô 470 ha 

2.1.2 Một số nét ñặc trưng của các CCN Đại lộc 
2.1.2.1 Sự phát triển của các CCN Đại Lộc  

2.1.2.2 Về vị trí của các CCN Đại Lôc 

2.1.2.3 Về qui mô 

Theo qui hoạch thì huyện Đại lộc có 10 CCN. Tuy nhiên, theo 

kết quả ñiều tra thì hiện tại có 5 CCN ñã ñi vào hoạt ñộng , số còn lại 

là ñang trong quá trình triển khai như hoàn thành qui hoạch, giải 

phóng mặt bằng, keo gọi và thu hút các dự án ñầu tư. 

Bảng 2.1: Qui mô của các CCN 

STT Tên CCN 
Diện tích sử 

dụng (ha) 

Vốn ñăng  

Ký(tr. ñ)  

Vốn thực 

hiện  (trñ) 

Số lượng  

lao ñộng 

Số d.án 

h.ñộng 

1 CCN Đại Hiệp 46,530 411.128 187.128 1.212 12 

2 CCN Đ.Quang  43,120 741.290 58.600 1.378 7 

3 CCN Đại Tân 28,810 700.921 605.500 570 3 

4 CCN Đ.Đồng 47,920 1.134.800 1.112.000 1.570 3 

5 CCN Đại An 48, 08 1.017.000 557.200 670 6 

  Tổng 215,3 4.005.139 2.520.428 5.400 31 

(Nguồn: Số liệu ñiều tra các doanh nghiệp tháng 4 năm 2011) 
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2.2. Tình hình ñầu tư của doanh nghiệp vào các CCN Đại Lộc  

2.2.1 Thông tin chung về các doanh nghiệp khảo sát 

2.2.1.1  Về loại hình doanh nghiệp 

Bảng 2.2: Cơ cấu loại hình doanh nghiệp ñầu tư vào các CCN 

Loại hình doanh nghiệp Số DN Tỷ trọng (%) % tích lũy 

DN nhà nước 0 0 0 

Công ty TNHH 12 38,7 38,7 

Công ty cổ phần 18 58,1 96,7 

DN vốn ñầu tư nước ngoài 1  3,2 100 

Tổng 31 100  

(Nguồn: Số liệu ñiều tra các doanh nghiệp tháng 4 năm 2011) 

2.2.1.2  Về lĩnh vực sản xuất kinh doanh  

 Bảng 2.3: Lĩnh vực SXKD của các DN ñầu tư vào các CCN 
L ĩnh vực Số DN Tỷ trọng (%) % tích lũy 

Chế biến l.thực, thực phẩm 4 12,9 12,9 
Chế biến thức ăn gia súc 4 12,9 25,8 
Vật liệu xây dựng, nhiên liệu 6 19,4 45,2 
May mặc, hàng gia dụng 10 32,2 77,4 
Thủ công, mỹ nghệ 3 9,7 87,1 
Lĩnh vực khác 4 12,9 100 

Tổng 31 100  

(Nguồn: Số liệu ñiều tra các doanh nghiệp tháng 4 năm 2011) 

2.2.1.3 Về qui mô vốn hoạt ñộng 

 Bảng 2.4: Qui mô về vốn của các doanh nghiệp trong các CCN 
Số vốn (tỷñ) Số DN Tỷ trọng (%) % tích lũy 

Dưới 10  7 22,6 22,6 
từ 10-30 8 25,8 48,4 
Từ 30 – 50  2 6,5 54,9 
50 trở lên 14 45,1 100 

Tổng 31 100  

(Nguồn: Số liệu ñiều tra các doanh nghiệp tháng 4 năm 2011) 

 
 



11 

2.2.1.4 Về cơ cấu vốn hoạt ñộng 
     Bảng 2.5:  Cơ cấu về vốn theo loại hình doanh nghiệp   ĐVT: % 

L.hình DN 

Loại vốn 

DN nhà 

nước 

Công ty 

TNHH 

Công ty 

cổ phần 

DN vốn ñầu 

tư nước ngoài 

Vốn tự có 0 70  48 

Vốn cổ phần 0 0 60 - 

Vốn liên doanh 0 0 0 16 

Vốn vay 0 30 40 36 

Tổng  100 100 100 

(Nguồn: Số liệu ñiều tra các doanh nghiệp tháng 4 năm 2011) 

2.2.1.5 Về thu hút lao ñộng 

Bảng 2.6: Lực lượng lao ñộng của DN trong các CCN 
Số lượng LĐ (người) Số DN Tỷ trọng (%) % tích lũy 
Dưới 100 9 29 29 
Từ 100-300 15 48,4 77,4 
Từ 300 trở lên  7 22,6 100 

Tổng 31 100  

(Nguồn: Số liệu ñiều tra các doanh nghiệp tháng 4 năm 2011) 

2.2.1.6 Về trình ñộ chuyên môn 

 Bảng 2.7: Cơ cấu trình ñộ lao ñộng chia theo loại hình doanh nghiệp  

ĐVT: % 
              Loại hình DN 

Cơ cấu trình ñộ 
DN nhà 

nước 
C.ty 

TNHH  
Công ty 
cổ phần 

DN vốn ñ.tư 
n.ngoài 

Chung 

Không có chuyên môn - 50.0 42.0 0 40.5 
Có chuyên môn nhưng 
không có bằng cấp 

- 14.0 6.0 2 7.3 

Sơ cấp kỹ thuật - 4.0 6.0 22 6.8 
Trung cấp - 21.0 8.0 40 12.9 
Cao ñẳng - 6.1 30.0 16 24.2 
Đại học trở lên - 5.0 8.0 20 8.3 

Tổng  100 100 100 100 

(Nguồn: Số liệu ñiều tra các doanh nghiệp tháng 4 năm 2011) 
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2.2.2 Đánh giá tính hấp dẫn của các CCN 

2.2.2.1 Tính an toàn và ổn ñịnh 

Bảng 2.8: Một số lý do DN chọn ñầu tư vào CCN            ĐVT: % 
              Loại hình DN 
Lý do  

DN nhà 
nước 

C.ty  
cổ phần 

C. ty 
TNHH 

DN vốn ñầu 
tư n.ngoài 

Ổn ñịnh lâu dài - 100 83 100 

Đảm bảo an ninh - 28 42 100 

Cơ sở hạ tầng ñầy ñủ - 0 17 0 

Có cơ hội SXKD - 28 50 0 

Được nhiều ưu ñãi - 33 33 100 

Vị trí thuận lợi - 83 83 100 

Không có m. bằng  SX - 22 42 0 

(Nguồn: Số liệu ñiều tra các doanh nghiệp tháng 4 năm 2011) 

2.2.2.2 Hệ thống ñiện phục vụ cho sản xuất kinh doanh 

Bảng 2.9: Đánh giá tổn thất do mất ñiện của DN trong các CCN 

Tổn thất Số DN Tỷ trọng (%) % Tích lũy 

Rất cao 5 16.1 16.1 

Cao 7 22.6 38.7 

Trung bình 12 38.7 77.4 

Thấp 4 12.9 90.3 

Không ñáng kể 3 9.7 100 

Tổng 31 100  

2.2.2.3 Hệ thống cung cấp nước cho SXKD 

Bảng 2.10: Đánh giá mức ñộ xử lý nước thải của các DN trong CCN 
Xử lý nước thải Số DN Tỷ trọng (%) % tích lũy 

Chưa qua xử lý 3 9.7 9,7 

Dn có xử lý 28 90.3 100 

DN và CCN cùng xử lý 0 0 100 

Tổng 31 100   

(Nguồn: Số liệu ñiều tra các doanh nghiệp tháng 4 năm 2011) 
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2.2.2.4 Chất lượng dịch vụ bưu chính viễn thông 
Bảng 2.11: Mức ñộ ñánh giá về chất lượng dịch vụ viễn thông 

Tốt Trung bình Kém Tổng Mức ñộ 
 

Chất lượng d.vụ 
Số 

lượng 
Tỷ 

trọng 
Số 

lượng 
Tỷ 

trọng 
Số 

lượng 
Tỷ 

trọng 
Tỷ 

trọng 

Đ.thoại tr. nước 8 25.81 17 54.84 6 19.35 100 

Đ. thoại quốc tế 3 9.68 21 67.74 7 22.58 100 

Mạng ĐTDĐ 13 41.94 13 41.94 5 16.13 100 

Dịch vụ internet 4 12.90 18 58.06 9 29.03 100 

Dịch vụ khác 6 19.35 16 51.61 9 29.03 100 

(Nguồn: Số liệu ñiều tra các doanh nghiệp tháng 4 năm 2011) 

2.2.2.5 Mong muốn của doanh nghiệp ñối với CCN 

 Bảng 2.12: Mức ñộ cần thiết sự hỗ trợ của CCN ñối với DN 
Rất cần 

thiết Cần thiết 
Tương ñối 
cần thiết 

Không cần 
thiết Tổng 

Mức ñộ 
 
Vấn ñề 
  

Số 
lượng 

Tỷ 
tr ọng 

Số 
lượng 

Tỷ 
tr ọng 

Số 
lượng 

Tỷ 
tr ọng 

Số 
lượng 

Tỷ 
tr ọng 

Tỷ 
tr ọng 

Thủ tục h.chính 25 80.6 6 19.4  - - -  - 100 

Chính sách thuế 28 90.3 3 9.7  - - -  - 100 

Vốn sản xuất 15 48.4 16 51.6  - - -  - 100 

Đào tạo Lñộng 12 38.7 10 32.3 5 16.1 4 12.9 100 

Thông tin t.trường 20 64.5 7 22.6 2 6.5 2 6.5 100 

(Nguồn: Số liệu ñiều tra các doanh nghiệp tháng 4 năm 2011) 

2.3 Kết quả phát tri ển các CCN  

2.3.1 Yếu tố tăng trưởng 

2.3.1.1 Thu hút các doanh nghiệp chủ ñạo  

Tại một số CCN như Đại An, Đại Quang và  Đại Tân ñã thành 

công 1 ñiều ñó là: tạo tính hấp dẫn ñối với doanh nghiệp chủ ñạo, cụ 

thể là công ty TNHH Groz-Beckert (VN) tại CCN Đại An, công ty 

tập ñoàn Prime tại CCN Đại Quang, công ty cổ phần Đồng Xanh tại 

CCN Đại Tân ñã có quyết ñịnh ñầu tư vào các CCN nêu trên.   
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2.3.1.2 Mối liên kết giữa các doanh nghiệp trong CCN 

Nếu xét theo mô hình Kuchiki thì việc phát triển các 
CCN Đại Lộc mang tính tự phát.Theo mô hình của METI thì 
dường như các doanh nghiệp hoạt ñộng trong các CCN mang 
tính ñộc lập  
2.3.1.3 Vốn ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 

          Bảng 2.13: Vốn ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng      ĐVT: trñ 
2009 SS 2008 2010 SS 2009 

STT Tên CCN 2008 2009 2010 
Tuyệt ñối % Tuy ệt ñối % 

1 CCN Đ.Hiệp 1290 1900 3400 610 47.3 1500 78.9 

2 CCN Đ.Quang 2010 2590 4200 580 28.9 1610 62.2 

3 CCN Đại Tân 608 1500 3000 892 146.7 1500 100.0 

4 CCN Đ.Đồng 1300 2000 2800 700 53.8 800 40.0 

5 CCN Đại An 800 1387 1630 587 73.4 243 17.5 

  Tổng 6008 9370 13230 3362 56.0 3860 41.2 

(Nguồn:: Ban quản lý CCN Đại Lộc) 

2.3.1.4 Về kết quả thu hút và triển khai các dự án  
 Bảng 2.14: Kết quả thu hút và triển khai các dự án 

2009 SS  2008 2010 SS  2009 Năm 
Chỉ tiêu 

2008 2009 2010 
C.lệch % C.lệch % 

1. Số dự án mới 3 5 5 2 66.67 0 0 

- Vốn ñ.tư d.án mới (tỷñ) 960 428 564 -532 -55.42 136 31.78 

2. Số DN t.vốn m.rộng s. xuất 0 1 0 1  -1 -100 

- Vốn ñ.tư m.rộng s.xuất (tỷñ) 0 150 0 150  -150 -100 

3. Số dự án ñ.tư n.ngoài 1 0 0 -1 -100 0 0 

- Tổng vốn ñ.tư ñ. ký (tỷñ) 930 0 0 -930 -100 0 0 

4. Số d. án ñang tr. Khai 26 29 31 3 11,5 2 6.90 

- Số diện tích thuê (ha) 240 225 215.3 -15 -6,25 -9,72 -4,32 

-Tổng vốn ñ. Ký (tỷ ñ) 3650 3610 4005 -39,90 -1,09 394,91 10,94 

Tổng vốn thực hiện 1920 2239 2520 318,87 16,61 281,33 12,56 

% vốn t.hiện/vốn ñăng ký 52,6 62,02 62,93 9.41  0,91  

(Nguồn: Số liệu ñiều tra các doanh nghiệp tháng 4 năm 2011) 
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2.3.1.5 Các chương trình hỗ trợ phát triển  

- Thứ nhất: công tác xúc tiến keo gọi ñầu tư 

- Thứ hai: công tác cải cách thủ tục hành chính. 

Từ những nhận ñịnh trên, có thể thấy việc phát triển các CCN Đại 

Lộc trong thời gian quan ñã ñạt ñược những thành công sau: 

Thứ nhất: Một số CCN của Đại Lộc (như CCN Đại Quang, Đại An, 

Đại Tân) ñã thu hút ñược các dự án có tầm ảnh hưởng lớn cả qui mô 

vốn ñầu tư và chủng loại sản phẩm sản xuất 

Thứ hai: Vốn ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong các CCN ñược 

bố trí  thường xuyên  

Thứ ba: Các dự án ñầu tư vào các CCN không ngừng tăng qua các 

năm cả về qui mô và tốc ñộ giải ngân 

Thứ tư: Tỷ lệ lấp ñầy diện tích ñất tại các CCN dường như là gần 

ñạt 100% 

Thứ năm: Công tác xúc tiến keo gọi ñầu tư và thiện hiện thủ tục cải 

cách hành chính ñược thực hiện một cách nghiêm túc. 

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển các CCN Đại Lộc theo yếu tố 

tăng trưởng vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế cần khắc phục: 

Thứ nhất: Việc xem xét và cấp phép cho các dự án ñầu tư vào các 

CCN không ưu tiên hay phân chia theo lĩnh vực ngành nghề 

Thứ hai: Chất lượng và hiệu quả hoạt ñộng của một số CCN kém  

(CCN Địa Nghĩa, Đông Phú, Mỹ An)  

Thứ ba: Các doanh nghiệp trong các CCN không tạo ñược liên 

kết, không tạo ñược lợi thế cạnh tranh chung.  

Thứ tư: Tại các CCN không tồn tại các trung tâm nghiên cứu, 

trường dạy nghề  

Thứ năm: Qui mô vốn ñầu tư chỉ tập trung hạng mục lưới ñiện 

cho sản xuất 

Thứ sáu: Vẫn còn một số hạn chế nhất ñịnh trong sự phối hợp 

của các phòng ban chức năng liên quan trong việc thẩm ñịnh cấp 
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phép và quản lý ñầu tư tại các CCN 

Thứ bảy: Công tác xúc tiến ñầu tư chỉ dừng lại ở hình thức tổ 

chức ñịnh hướng  

Thứ tám: Quyết ñịnh số 40/2003/QĐ–UB ngày 13/5/2003 của 

UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành cơ chế ưu ñãi khuyến khích ñầu 

tư ñược ban hành cách ñâu gần thập kỹ chưa thật sự theo sát tâm tư, 

nguyện vọng của các doanh nghiệp khi ñầu tư vào CCN 

2.3.2 Yếu tố  ổn ñịnh xã hội 

2.3.2.1 Đào tạo và giải quyết việc làm cho người lao ñộng 

Bảng 2.15: Kết quả thu hút lao ñộng làm việc tại các CCN ĐVT: (ng) 
2009 / 2008 2010/ 2009 Năm  

Chỉ tiêu 2008 2009 2010 Chênh 
lệch 

% Chênh 
lệch 

% 

1. S.lượng l.ñộng hiện có 3920 4900 5400 980 25 500 10 

     Trong ñó: lao ñộng 
trực tiếp sản xuất 

3312 4450 4960 1138 34 510 11 

2. Số lượng lao ñộng thu 
hút mới trong năm 

420 1120 780 700 167 -340 
-

30 
3. Số lượt lao ñộng ñược 
ñào tạo 

500 940 550 440 88 -390 
-

41 
Trong ñó:- Đ. tạo lại tại 
DN 
               - Gửi ñi ñào tạo 

380 
120 

800 
140 

420 
130 

420 
20 

111 
17 

-380 
-10 

-
48 
-7 

(Nguồn: Số liệu ñiều tra các doanh nghiệp tháng 4 năm 2011) 

2.3.2.2 Giải quyết chỗ ở cho người lao ñộng 

Trong tương lai thì các CCN Đại Lộc ñã và ñang thu hút lực 

lượng lao ñộng phổ thông và lao ñộng có trình ñộ tay nghề cao về 

sống và làm việc tại ñây thì việc mở rộng loại hình nhà ở do doanh 

nghiệp xây dựng cho người lao ñộng ở là ñiều cần thiết và cấp bách. 

2.3.3 Yếu tố bảo vê môi trường sinh thái 

Trong số 31 doanh nghiệp ñược ñiều tra thì có 28 doanh 

nghiệp xả nước thải ra môi trường ñã qua xử lý (chiếm 90,3%). công 

nghệ xử lý mỗi doanh nghiệp là khác nhau, mức ñộ loại bỏ chất thải 

nguy hại là khác nhau và thường không theo 1 qui chuẩn nào, có 3 
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doanh nghiệp xả trực tiếp nước thải ra môi trường không qua xử lý 

(chiếm 9,7%).  

2.4 Kết luận chương 2 

Để có kết quả ñánh giá khách quan hơn về thực trạng phát triển 

các CCN Đại Lộc thì tác giả ñã sử dụng phiếu ñiều tra các DN hoạt 

ñộng trong các CCN Đại Lộc cũng như phản hồi từ cơ quản quản lý 

nhà nước ñể từ ñó nhận ñịnh những thành công và hạn chế trong quá 

trình phát triển các CCN Đại Lộc  

Các CCN Đại lộc cũng khá thành công trong việc thu hút số 

lượng và qui mô các dự án ñầu tư, giải quyết việc làm cho lao ñộng 

tại ñịa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện, từng 

bước công nghiệp hóa, hiện ñại hóa nông thôn nhằm hoàn thành  

mục tiêu chung cả nước trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 

Tuy nhiên, ñể phát triển các CCN theo hướng hiện ñại, lâu dài 

và hướng ñến bền vững thì ñã ñến lúc cần quan tâm, chú ý phát triển 

các CCN theo chiều sâu, không phải mở rộng ngày càng nhiều số 

lượng các CCN, thu hút nhiều dự án ñầu tư bất kể qui mô vốn với 

các ngành nghề thâm hụt lao ñộng như trong thời gian vừa qua (vì 

nguồn lao ñộng phổ thông ngày càng khan hiếm) 

Tuy các dự án ñầu tư vào các CCN ñều ñược hưởng những ưu 

ñãi nhất ñịnh, việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, áp dụng cơ 

chế 1 cửa nhưng thực tế hiệu quả mang lại chưa như mong muốn 

Vấn ñề ñào tạo nguồn nhân lực ñáp ứng nhu cầu tuyển dụng 

ngày càng cao của các doanh nghiệp trong các CCN có ý nghĩa quyết 

ñịnh, ñảm bảo sự phát triển theo chiều sâu vẫn chưa ñược chú trọng 

ñúng mức. Điều này sẽ là nhân tố hạn chế sự phát triển của các CCN  

Việc phát triển các CCN là phát triển cần ñi ñôi với bảo vệ môi 

trường sinh thái. Điều này vẫn chưa ñược chú trọng và là một trong 

những hạn chế mà trước mắt và lâu dài ñã và sẽ ảnh hưởng lớn ñến 

ñời sống người dân, ñến yếu tố kinh tế của doanh nghiệp. 
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Chương 3 

GIẢI PHÁP PHÁT TRI ỂN CÁC CCN  ĐẠI LỘC 

3.1. Định hướng và mục tiêu phát triển các CCN của huyện Đại Lộc 

3.1.1. Định hướng phát triển các CCN của huyện Đại Lộc 

Hình thành hệ thống các CCN chủ ñạo, ñóng vai trò dẫn dắt các 

ngành công nghiệp của huyện phát triển, nhằm chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế, nâng cao tỷ trọng công nghiệp trong GDP.  

3.1.2 Mục tiêu  

- Giai ñoạn ñến năm 2015: Phấn ñấu cơ bản hoàn thiện các công 

trình kết cấu hạ tầng và lấp ñầy 5 CCN ñã xây dựng 

- Giai ñoạn ñến năm 2020: Quản lý tốt và có quy hoạch sử dụng 

hợp lý diện tích ñất dự trữ cho xây dựng CCN; Tiếp tục hoàn thiện 

về cơ bản mạng lưới CCN trên toàn huyện 

3.2. Quan ñiểm ñề xuất các giải pháp pháp triển các CCN Đại lộc 

3.2.1. Phát triển các CCN là công cụ hữu hiệu ñể thực hiện quá 

trình CNH, HĐH của huyện Đại Lộc 

3.2.2. Phát triển các CCN huyện Đại Lộc phù hợp với xu thế hội 

nhập kinh tế quốc tế 

3.2.3. Nâng cao hiệu quả hoạt ñộng các CCN của huyện Đại Lộc 

ñể phục vụ tốt và kịp thời quá trình phát triển  

3.3. Giải pháp phát tri ển các CCN Đại Lộc 

Nhóm giải pháp cho việc phát triển các CCN hiện có và xúc tiến 

hình thành các CCN mới; Nhóm giải pháp ñẩy nhanh tăng trưởng kinh 

tế; Nhóm giải pháp ổn ñịnh và phát triển xã hội; Nhóm giải pháp hạn 

chế ô nhiễm và bảo vệ môi trường 

3.3.1 Nhóm giải pháp cho việc phát triển các CCN hiện có và xúc 

tiến hình thành các CCN mới tại Đại Lộc 

- Bổ sung, hoàn thiện công tác xây dựng năng lực (Cơ sở hạ tầng, 

thể chế, nguồn nhân lực, ñiều kiện sống) 
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- Chủ ñộng xem xét mô hình của METI về các ñiều kiện trong 

việc hình thành CCN mới tại Đại Lộc  

3.3.2. Nhóm giải pháp ñẩy mạnh tăng trưởng kinh tế 

3.3.2.1. Quy hoạch tổng thể phát triển các CCN của huyện 

- Kết hợp quy hoạch ñầu tư các CCN với quy hoạch phát triển 

KTXH của huyện  theo hướng phát triển có chiều sâu 

- Có biện pháp hữu hiệu quy hoạch phát triển các cơ sở sản xuất 

công nghiệp vào các CCN 

- Tránh tình trạng ñầu tư dãn trãi, ñối nghịch trong quy hoạch nội 

bộ từng CCN 

- Quy hoạch CCN phải gắn với truyền thống văn hóa 

- Nâng cao hiệu quả công tác ñiều hành thực hiện quy hoạch 

CCN 

- Xác ñịnh ngành nghề ưu tiên khuyến khích ñầu tư vào các CCN 

Đại Lộc 

3.3.2.2. Cải thiện môi trường ñầu tư vào các CCN Đại Lộc 

- Tăng cường công tác tuyên truyền vận ñộng xúc tiến ñầu tư  

- Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính 

- Cải tiến chính sách ưu ñãi khuyến khích ñầu tư vào các CCN 

3.3.2.3. Tăng cường ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong các CCN 

- Chú trọng ñầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trong và ngoài hàng 

rào các CCN 

- Hoàn chỉnh hệ thống bưu chính viễn thông song song với hệ 

thống giao thông 

- Hỗ trợ cơ chế xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng 

Tác giả xin ñề xuất một số phương án sau: 

+ Giám sát chặt chẽ thi công, thực hiện "ñầu tư cuốn chiếu" một 

cách khoa học nhất. 
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+ Cơ quan chức năng cần có chính sách cho vay vốn dài hạn vỡi 

lãi suất ưu ñãi ñối với các chủ ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong 

và ngoài hàng rào các CCN. Bởi vì, việc giải tỏa ñền bù, di dời dân 

theo phương thức "Cuốn chiếu" ngày càng phức tạp, không còn tác 

dụng tích cực nữa. Do ñó, phải có vốn ñủ ñể giải tỏa toàn bộ diện 

tích theo quy hoạch cùng một lúc ñể xây dựng cơ sở hạ tầng. 

+ Xây dựng cơ chế ñể mạnh dạn cho các nhà ñầu tư thuê ñất với 

diện tích lớn, giá ưu ñãi. Vì những nhà ñầu tư này với lợi thế vốn lớn, 

có ñầu mối giao dịch rộng. 

Thực tế quá trình xây dựng và phát triển các CCN Đại Lộc ñã và 

ñang nẩy sinh những vấn ñề xã hội ñáng quan tâm, như: Tái ñịnh cư, 

việc làm cho nông dân, nhà ở cho công nhân, ... Trong khi, chi phí 

ñào tạo lao ñộng có tay nghề kỹ thuật ñể chuyển sang công nghiệp, 

dịch vụ vẫn ñang còn là vấn ñề nan giải, thì có trên 65% lao ñộng 

trong các CCN Đại Lộc ñến từ các vùng nông thôn, có ñộ tuổi rất trẻ 

chiếm trên 90% từ 18 ñến 35 tuổi, với lao ñộng nữ chiếm gần 60%, 

có tay nghề thấp. Do ñó, việc ñào tạo, tuyển dụng và giải quyết chỗ ở 

cho người lao ñộng ñang gặp nhiều khó khăn, ñòi hỏi phải có những 

giải pháp ñồng bộ. 

3.3.3 Nhóm giải pháp ổn ñịnh và phát triển xã hội 

3.3.3.1. Đào tạo cung ứng nguồn nhân lực 

- Đại Lộc cần có chính sách hỗ trợ ñầu tư mở rộng các trường 

ñào tạo, trung tâm dạy nghề  

- Quan tâm công tác ñào tạo và ñào tạo lại ñội ngũ lao ñộng 

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục ñể huy ñộng mọi nguồn 

lực cho ñào tạo phát triển nguồn nhân lực 
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3.3.3.2. Tập trung các nguồn lực ñể giải quyết việc làm 

Đại Lộc cần gắn kết thường xuyên và chặt chẽ trên cùng một 

chương trình hành ñộng thống nhất của ba nhóm tổ chức có liên quan 

ñến giải quyết việc làm cho người lao ñộng, gồm:  trung tâm giới 

thiệu việc làm, cơ sở dạy nghề và DN theo sự phân công của từng 

nhóm như sau: 

- Nhóm trung tâm giới thiệu việc làm 

- Nhóm cơ sở dạy nghề (các trường ñào tạo, trung tâm dạy nghề) 

- Nhóm các doanh nghiệp (các dự án ñầu tư, chủ ñầu tư...) 

3.3.4 Nhóm giải pháp hạn chế ô nhiễm và bảo vệ môi trường 

3.3.4.1 Tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường  

3.3.4.2 Tập trung xử lý chất thải công nghiệp 

3.4 Một số kiến nghị 

3.4.1 Đối với trung ương 

- Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ cho vay tín dụng ưu ñãi ñể 

ban quản lý có thể thực hiện dự án xử lý nước thải chung trong CCN 

góp phần bảo vệ môi trường sinh thái trong phát triển các CCN 

- Hoàn thiện hệ thống pháp lý theo hướng ñảm bảo thu hút ñầu 

tư tăng trưởng kinh tế, ổn ñịnh xã hội và quản lý việc bảo vệ môi 

trường.  

- Ban hành các cơ chế, chính sách riêng phù hợp với xu thế tăng 

tốc phát triển và thu hút ñầu tư của những ñịa phương vùng núi   

3.4.2 Đối với Tỉnh Quảng Nam 

Có chính sách hỗ trợ ñầu tư, nâng cấp trung tâm dạy nghề của 

huyện theo hướng ñào tạo nghề chuyên sâu trong các lĩnh vực khoa 

học công nghệ 

Có chính sách miễn giảm lãi suất ñối với doanh nghiệp ñầu tư xây 

dựng nhà ở cho người lao ñộng ñồng thời xem xét giảm phí mục ñích 
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sử dụng ñất từ ñất sản xuất nông nghiệp sang ñất dùng phát triển công 

nghiệp  

Trong quá trình phê duyệt các dự án ñầu tư vào các CCN  thì 

phải kiên quyết bắt buộc các doanh nghiệp hoàn tất các hạng mục 

công trình xử lý nứơc thải mới ñược phép hoạt ñộng 

Thực hiện thường xuyên công tác kêu gọi, thu hút ñầu tư vào các 

CCN của huyện bằng các chương trình như: hội thảo thu hút ñầu tư, 

…hỗ trợ công tác xúc tiến ñầu tư cho ban quản lý 

3.4.3 Đối với các doanh nghiệp 

- Không nên vì mục tiêu lợi nhuận mà lãng quên tác hại của việc 

sản xuất kinh doanh ñến môi trường sinh thái xung quanh, cần nâng 

cao ý thức bảo vệ môi trường ñối với tập thể cán bộ công nhân viên 

của doanh nghiệp. Đồng thời, thực hiện nghiêm các qui ñịnh, luật 

ñịnh bảo vệ môi trường. 

- Chủ ñộng phối hợp với các cơ sở ñào tạo ñể sớm có kế hoạch 

ñăng ký ñào tạo lao ñộng   

3.5 Kết luận chương 3 

Phát triển các CCN là một chiến lược lâu dài của Việt Nam, 

nhằm ñẩy nhanh tốc ñộ tăng trưởng kinh tế, thực hiện ñi tắt ñón ñầu 

trong tiếp nhận, chuyển giao công nghệ, rút ngắn khoản cách chênh 

lệch với các nước trong khu vực và thế giới. Xuất phát từ mục ñích 

ñó, chương 3 này tác giả ñã nêu lên một số giải pháp nhằm phát triển 

các CCN Đại Lộc trong tương lai với 4 nhóm giải pháp cơ bản:  

Thứ nhất: Nhóm giải pháp cho việc phát triển các CCN hiện có 

và xúc tiến hình thành các CCN mới  

Thứ hai: Nhóm giải pháp ñẩy nhanh tăng trưởng kinh tế 

Thứ ba: Nhóm giải pháp ổn ñịnh và phát triển xã hội 

Thứ tư: Nhóm giải pháp hạn chế ô nhiễm và bảo vệ môi trường 
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KẾT LUẬN 

Có thể nói, vai trò của việc xây dựng và phát triển hệ thống các 

cụm công nghiệp ñối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện ñại hoá 

ñất nước nói chung và của huyện Đại Lộc nói riêng. Trong khuân 

khổ luận văn thạc sỹ này, tác giả ñã sử dụng các phương pháp duy 

vật biện chứng, duy vật lịch sử, phương pháp phân tích hệ thống và 

thống kê so sánh, ñồng thời, kết hợp sử dụng những kết quả của các 

công trình nghiên cứu khoa học ñể khảo sát thực tế nhằm giải quyết 

các vấn ñề ñặt ra với cụm công nghiệp huyện Đại Lộc 

Luận văn ñã khái quát vai trò, vị trí và những vấn ñề có tính quy 

luật của việc hình thành và phát triển các cụm công nghiệp. Đồng 

thời, ñã nghiên cứu quá trình hình thành phát triển một số mô hình 

cụm công nghiệp ở một số ñịa phương khác ñể rút ra những ưu ñiểm, 

nhược ñiểm trên cơ sở phân tích ñánh giá sự phát triển các cụm  công 

nghiệp Đại Lộc trong ñiều kiện kinh tế xã hội hiện tại của huyện 

trong những năm qua, liên hệ với những vấn ñề có tính quy luật 

chung và bài học rút ra từ phát triển các Cụm công nghiệp ở một số 

ñịa phương. 

Luận văn cũng ñưa ra dự báo về việc phát triển các CCN Đại 

Lộc trong tương lai sẽ góp phần ñưa Đại lộc trở thành huyện công 

nghiệp trong vùng kinh tế phía bắc tỉnh Quảng nam. Với những ñịnh 

hướng ñó, luận văn ñề xuất các nhóm giải pháp chủ yếu ñể hoàn 

thiện CCN trong giai ñoạn truớc mắt từ nay ñến năm 2010, vừa tạo 

tiền ñề ñể bổ sung phát triển nâng cao và hoàn thiện CCN Đại Lộc 

vào các giai ñoạn sau. 

Luận văn cũng nêu lên một số kiến nghị ñể các cơ quan chức 

năng có thể nghiên cứu, bổ sung, sửa ñổi các quy ñịnh pháp luật hiện 

hành liên quan ñến vấn ñề quản lý các CCN ñược hoàn thiện hơn. 
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Tuy nhiên, luận văn chưa có ñiều kiện ñi sâu vào luận giải chi 

tiết cho từng vấn ñề nên chưa hệ thống và khái quát hoá bằng các 

phương pháp ñịnh lượng, phương pháp mô hình hoá. Vấn ñề xây 

dựng và phát triển cụm công nghiệp trong quá trình công nghiệp hoá 

hiện ñại hoá ñất nước là vấn ñề mới, ñặc biệt là ñối với tỉnh Quảng 

Nam còn phức tạp ñang trong giai ñoạn hình thành.   

 

  
 

 

 

 

 


