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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài: Công nghiệp Quảng Ngãi trong những 

năm gần đây có bước phát triển khá cao nhưng chưa khai thác hết 

tiềm năng, chưa có sự phát triển vững chắc. Trong giai đoạn đến, 

phát triển công nghiệp tiếp tục là khâu đột phá của tỉnh. Để phát triển 

công nghiệp ổn định, đưa tỉnh thực sự trở thành một tỉnh công nghiệp 

thì cần có sự có những định hướng và giải pháp phù hợp thúc đẩy 

công nghiệp của tỉnh phát triển tương xứng với tiềm năng.  

2. Mục tiêu của đề tài: Khái quát được lý luận và thực tiễn về 

công nghiệp và phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi; Chỉ ra được 

mặt mạnh, yếu kém trong phát triển công nghiệp của tỉnh, xác định 

được tiềm năng, thế mạnh và các nguồn lực phát triển công nghiệp; 

Đề xuất các giải pháp phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận văn là 

nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến phát triển 

công nghiệp và phát triển công nghiệp Quảng Ngãi. 

- Phạm vi nghiên cứu: Về mặt không gian, giới hạn trong địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi. Về thời gian, phân tích đánh giá số liệu trong giai 

đoạn 2001-2010. 

4. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu này sử dụng các 

phương pháp cụ thể như phân tích thống kê, so sánh, đánh giá, tổng 

hợp và có kết hợp với nhau. 
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài: Đề tài là một tài 

liệu tham khảo tốt cho các nhà nghiên cứu và nhà hoạch định chính 

sách của địa phương.   

6. Nội dung nghiên cứu: Gồm 3 chương 
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Chương 1 

 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LU ẬN VỀ PHÁT TRI ỂN  

CÔNG NGHIỆP 

1.1. ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ C ỦA SX CÔNG NGHIỆP  

1.1.1  Khái niệm: Công nghiệp là một bộ phận của nền kinh tế, 

là lĩnh vực sản xuất vật chất mà sản phẩm được chế tạo, chế biến cho 

nhu cầu tiêu dùng hoặc phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp 

theo. Đây là hoạt động kinh tế, sản xuất quy mô lớn, được sự hỗ trợ 

thúc đẩy mạnh mẽ của tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công  nghệ. 

1.1.2 Đặc điểm của sản xuất công nghiệp  

- Quá trình sản xuất công nghiệp có thể chia làm nhiều công đoạn 

khác nhau, mỗi công đoạn có thể do một bộ phận trong hệ thống dây 

chuyền sản xuất hoặc do một bộ phận độc lập thực hiện.  

- Đặc điểm về công nghệ sản xuất: công nghệ sản xuất trong 

công nghiệp do con người tạo ra. 

- Đặc điểm về sự biến đổi của các đối tượng lao động sau mỗi 

chu kỳ sản xuất và sản phẩm tạo ra. 

- Sản xuất công nghiệp có khả năng tập trung với mật độ cao, có 

thể bố trí trong các nhà xưởng với điều kiện nhiệt độ, ánh sáng… 

nhân tạo. So với sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp ít bị ảnh 

hưởng của điều kiện tự nhiên (trừ ngành công nghiệp khai thác).  

1.1.3 Vị trí và vai trò của sản xuất CN với phát tri ển kinh tế  

1.1.3.1 CN sản xuất và cung cấp các tư liệu sản xuất có ý nghĩa 

quyết định đến việc trang bị cơ sở vật chất – kỹ thuật của toàn bộ 

nền kinh tế   

1.1.3.2 CN đóng góp vào sự tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân 

1.1.3.3 CN cung cấp đại bộ phần hàng tiêu dùng cho dân cư 



5 

1.1.3.4 CN cung cấp nhiều việc làm cho xã hội 

1.2 NỘI DUNG PHÁT TRI ỂN CÔNG NGHIỆP  

1.2.1 Khái niệm phát tri ển công nghiệp  

Phát triển công nghiệp thể hiện quá trình thay đổi của nền công 

nghiệp ở giai đoạn này so với giai đoạn trước đó và thường đạt ở mức 

độ cao hơn cả về lượng và về chất.  

Phát triển công nghiệp khác với tăng trưởng công nghiêp: Tăng 

trưởng công nghiệp chỉ thể hiện rằng ở thời điểm nào đó, nền công 

nghiệp có nhiều đầu ra so với giai đoạn trước, chủ yếu phản ánh sự 

thay đổi về kinh tế và tập trung nhiều về mặt lượng. Tăng trưởng 

công nghiệp thường được đo bằng mức tăng thu nhập quốc dân trong 

nước của công nghiệp, mức tăng về sản lượng và sản phẩm công 

nghiệp, số lượng doanh nghiệp, chủng loại sản phẩm, quy mô thị 

trường. Còn phát triển công nghiệp thể hiện cả về lượng và về chất. 

Phát triển công nghiệp không những bao hàm cả tăng trưởng mà còn 

phản ánh các thay đổi cơ bản trong cơ cấu công nghiệp, về trình độ 

sản xuất và tổ chức xã hội của sản xuất, sự thích ứng của công nghiệp 

với hoàn cảnh mới. 

1.2.2 Nội dung phát tri ển công nghiệp 

1.2.2.1 Tăng trưởng công nghiệp: Tăng trưởng về sản lượng là 

phát triển chiều rộng, tăng quy mô sản xuất, quy mô lao động. Để 

tăng trưởng công nghiệp cần chú trọng mở rộng quy mô sản xuất, đa 

dạng hóa ngành nghề, phát triển các loại hình doanh nghiệp, tăng số 

lượng lao động trong công nghiệp, phát triển các Khu công nghiệp 

tập trung, các khu kinh tế. 

Nhóm chỉ tiêu phản ánh tăng trưởng công nghiệp: đó là chỉ tiêu 

phản ánh quy mô và tốc độ tăng trưởng công nghiệp hàng năm hay 

bình quân hàng năm của một giai đoạn nhất định.  
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- Giá trị sản xuất: Chỉ tiêu thường được sử dụng để đo lường kết 

quả sản xuất công nghiệp của từng thời kỳ và tốc độ tăng công 

nghiệp là giá trị sản suất công nghiệp và tốc độ tăng của giá trị sản 

xuất đó. 

- Số lượng, sản lượng sản phẩm công nghiệp 

- Tăng trưởng về số lượng và quy mô cơ sở sản xuất CN.  

1.2.2.2 Chất lượng tăng trưởng công nghiệp  

Chất lượng tăng trưởng công nghiệp thể hiện ở 3 yếu tố là giá trị 

gia tăng (VA), năng lực cạnh tranh và cơ cấu công nghiệp. 

- Giá trị gia tăng: giá trị gia tăng và tốc độ giá trị gia tăng công 

nghiệp phản ánh hiệu quả hoạt động sản xuất công nghiệptrong một 

thời kỳ. 

Có thể tính tốc độ gia tăng của chỉ tiêu này qua từng thời kỳ như 

chỉ tiêu về giá trị sản xuất trình bày ở trên và các chỉ tiêu như: 

+ Tỷ trọng giá trị gia tăng ngành công nghiệp trong GDP 

+ Tỷ lệ giá trị gia tăng/giá trị sản xuất ngành CN (VA/GO). 

-  Năng lực cạnh tranh phản ánh những giá trị lợi thế vô hình và 

hữu hình, những cơ hội tạo ra lợi nhuận của toàn bộ nền công nghiệp. 

Đối với ngành công nghiệp chế biến, công nghệ sản xuất đóng vai trò 

quan trọng quyết định khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Do đó 

người ta thường sử dụng chỉ tiêu về công nghệ chế biến để đánh giá 

trình độ phát triển của công nghiệp chế biến. Căn cứ vào công nghệ 

sản xuất các ngành sản phẩm, công nghiệp chế biến được chia ra 

công nghiệp công nghệ cao, ngành công nghiệp công nghệ trung 

bình, ngành công nghiệp công nghệ thấp. 

- Cơ cấu công nghiệp hợp lý: Cơ cấu công nghiệp là số lượng các 

bộ phận hợp thành hệ thống công nghiệp và mối quan hệ tương tác 

giữa các bộ phận ấy. Việc xác định số lượng các bộ phận hợp thành 
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hệ thống công nghiệp tùy thuộc vào các cách phân loại công nghiệp. 

Mối quan hệ tương tác giữa các bộ phận hợp thành hệ thống công 

nghiệp phản ánh mối liên hệ sản xuất và tình trạng phụ thuộc lẫn 

nhau giữa các bộ phận trong hệ thống thống nhất. Về mặt lượng, nó 

được xác định bằng tỷ trọng giá trị sản xuất của từng bộ phận trong 

tổng giá trị sản xuất của toàn bộ công nghiệp. Tỷ trọng này phản ánh 

vị trí của mỗi bộ phận trong tổng thể và mối liên hệ sản xuất giữa các 

bộ phận trong hệ thống công nghiệp. Những ngành công nghiệp giữ vị 

trí trọng yếu, then chốt thường được ưu tiên đầu tư phát triển. Có các 

loại cơ cấu công nghiệp như: cơ cấu ngành công nghiệp, cơ cấu theo 

thành phần kinh tế, cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ. 

Cơ cấu công nghiệp hợp lý là cơ cấu phản ánh được xu thế phát 

triển chung. Đó là cơ cấu đa dạng nhưng thống nhất và có khả năng 

hỗ trợ tốt cho nhau, cho phép tạo ra các giá trị gia tăng lớn nhất. 

Trong đó, hàm lượng công nghệ và chế biến sâu trở thành động lực 

chính của tăng trưởng, quyết định nội dung về chất của cơ cấu. 

1.2.2.3 Phát triển thị trường tiêu thụ 

Tác động của thị trường đến phát triển công nghiệp thể hiện: nó 

chỉ ra xu thế phát triển công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu ngành và cơ 

cấu sản phẩm công nghiệp; nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của sản 

xuất kinh doanh. Trong cơ chế thị trường, thị trường có vai trò đặc 

biệt quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thị 

trường vừa là động lực, là điều kiện, là thước đo kết quả hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp. 

1.2.3 Các lý thuyết và mô hình phát triển công nghiệp 

1.2.3.1. Lý thuyết cất cánh: Theo lý thuyết cất cánh của Waet 

Walt Rostow, chia quá trình phát triển kinh tế ra làm 5 giai đoạn: (1) 

giai đoạn xã hội truyền thống; (2) giai đoạn chuẩn bị cất cánh (3) giai 
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đoạn cất cánh; (4) giai đoạn trưởng thành; (5) giai đoạn tiêu dùng cao.  

1.2.3.2 Mô hình hai khu vực: mô hình Lewis và mô hình Harry 

T. Oshima. 

1.2.3.3 Mô hình: kết hợp phía trước và phía sau: Cả hai sự kết 

hợp phía trước và phía sau sẽ dẫn đến nhu cầu phát triển những 

ngành công nghiệp mới và các ngành này tạo ra nhu cầu mới nữa và 

cứ thế tiếp tục phát triển. 

1.2.3.4 Mô hình: 4 con đường phát triển công nghiệp 

Con đường phát triển thứ nhất: tăng trưởng công nghiệp phụ 

thuộc vào số lượng lao động và quy mô vốn. Con đường phát triển thứ 

hai: tăng trưởng công nghiệp phụ thuộc vào năng suất lao động. Con 

đường phát triển thứ ba: tăng trưởng công nghiệp phụ thuộc vào cả số 

lượng lao động, quy mô vốn và năng suất lao động. Con đường phát 

tri ển thứ tư: tăng trưởng công nghiệp phụ thuộc vào cả số lượng lao 

đông, quy mô vốn, năng suất lao động và dịch chuyển lao động. 

Con đường phát triển thứ tư là mô hình hiện thực và rất thực tế 

đối với quá trình phát triển công nghiệp từ một nền kinh tế lạc hậu 

lên nền công nghiệp hiện đại. 

1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRI ỂN 

CÔNG NGHIỆP  

1.3.1 Các nhân tố thuộc thị trường hàng hóa và thị trường các 

yếu tố: Thị trường hàng hóa là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến phát 

triển công nghiệp. Hạt nhân cơ bản của sản xuất công nghiệp là các 

doanh nghiệp công nghiệp. Hoạt động trong điều kiện nền kinh tế thị 

trường, mỗi doanh nghiệp phải hướng ra thị trường, xuất phát từ nhu 

cầu thị trường về các hàng hóa công nghiệp để hoạch định chương 

trình kinh doanh của mình. Sự phát triển của công nghiệp cũng phụ 

thuộc trực tiếp và rất lớn vào thị trường các yếu tố đầu vào như: thị 
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trường vốn, vật tư, thiết bị, lao động, khoa học và công nghệ.  

1.3.2. Nhân tố về nguồn lực và lợi thế của địa phương: Các 

nguồn lực phát triển công nghiệp bao gồm các loại tài nguyên thiên 

nhiên, dân số và lao động, vị trí địa lý kinh tế và điều kiện chính trị 

của đất nước. 

1.3.3. Nhân tố về khoa học công nghệ: Khoa học công nghệ là 

yếu tố cấu thành cơ sở vật chất và là phương pháp của sản xuất công 

nghiệp. Do đó, nó tác động trực tiếp tới tăng trưởng và phát triển 

công nghiệp.  

1.3.4 Nhân tố và sự phát tri ển của các ngành liên quan và hệ 

thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội: Trong hệ thống kinh tế quốc 

dân, các ngành các lĩnh vực có mối liên hệ mật thiết và phụ thuộc lẫn 

nhau, là điều kiện cho nhau phát triển. Sự phát triển của một ngành 

kinh tế hay của một doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn ở sự phát triển 

các ngành liên quan và hệ thống kết cấu hạ tầng xã hội. Vì vậy, khi 

lựa chọn một ngành hay một sản phẩm nào đó trong phát triển công 

nghiệp cần xem xét các ngành liên quan, cũng như sự phát triển của 

kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.  

1.3.5 Nhân tố vai trò của nhà nước 

1.3.5.1 Hoạch định chiến lược và quy hoạch phát triển 

a. Về xây dựng chiến lược 

b. Về xây dựng quy hoạch 

1.3.5.2 Xây dựng các chính sách phát triển công nghiệp 

Chính sách thu hút đầu tư cho phát triển công nghiệp 

Chính sách phát triển nguồn nhân lực 

Chính sách khoa học công nghệ 

Chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường 

Chính sách cải thiện môi trường kinh doanh  
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Chương 2  

THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH 

QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2001-2010 

2.1. ĐIỀU KI ỆN TỰ NHIÊN, KINH T Ế - XÃ HỘI T ỈNH 

QUẢNG NGÃI TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRI ỂN CÔNG 

NGHIỆP  

2.1.1. Vị trí địa lý: Quảng Ngãi nằm ở vị trí trung độ của cả 

nước, có Quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc - Nam chạy song song 

xuyên suốt theo chiều dài của tỉnh; quốc lộ 24 nối liền Quảng Ngãi 

với Tây Nguyên; cùng với hệ thống cảng biển lớn ở Khu kinh tế 

Dung Quất và sân bay Chu Lai, tạo điều kiện cho Quảng Ngãi mở 

rộng giao lưu kinh tế với các tỉnh, thành phố trong cả nước.  

2.1.2 Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 

2.1.2.1 Địa hình, địa chất, khí hậu, thủy văn: Quảng Ngãi nằm 

ở vùng nhiệt đới có 2 mùa mưa nắng nhưng thời tiết vô cùng khắc 

nghiệt, mùa mưa thường có lũ lớn, mùa nắng dễ xảy ra hạn hán kéo 

dài. Cũng như các tỉnh duyên hải miền Trung, Quảng Ngãi có địa 

hình nghiêng từ Tây sang Đông, hình thành nên 4 vùng sinh thái: 

miền núi, trung du, đồng bằng và hải đảo với đầy đủ núi, sông, biển.  

2.1.2.2 Tài nguyên, khoáng sản: Quảng Ngãi có tổng diện 

tích đất tự nhiên 515.267 ha, trong đó đất nông nghiệp có diện 

tích lớn nhất là 389.826 ha chiếm 75,6% tổng diện tích đất. Tài 

nguyên khoáng sản của Quảng Ngãi chủ yếu là khoáng sản 

phục vụ cho công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, gồm 

những khoáng sản chủ yếu như sau: Grafit, đá bazan, cao lanh, 

than bùn, cát thủy, đá xây dựng… 

2.1.3 Đặc điểm về kinh tế - xã hội: Quảng Ngãi là một tỉnh 

nghèo, nông nghiệp giữ vai trò quan trọng với gần 67% dân số sống 
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bằng nghề nông, xuất phát nền kinh tế thấp và quy mô nhỏ. Tuy 

nhiên, cùng với quan tâm của Trung ương và sự nỗ lực của nhân dân 

Quảng Ngãi với đức tính cần cù, chịu khó, nhẫn nại mà sáng tạo, 

kinh tế Quảng Ngãi không ngừng tăng trưởng và phát triển, công 

nghiệp dần dần chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế và trở thành 

ngành chủ lực trong phát triển kinh tế của tỉnh. Đặc biệt, với tốc độ 

phát triển khá nhanh của Khu kinh tế Dung Quất, bước đầu phát huy 

được vai trò động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, 

đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

của tỉnh, đang là lợi thế rất quan trọng của tỉnh trong thời gian tới. 

Tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Ngãi thể hiện qua sự gia tăng liên 

tục tổng sản phẩm của tỉnh từ năm 2001 đến 2010. Tổng sản phẩm 

trong tỉnh (giá so sánh năm 1994) trong những năm qua tăng bình quân 

hàng năm giai đoạn 2001-2010 là 14,2% (bình quân cả nước là 7,26%, 

vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là 11,6%), trong đó giai đoạn 

2001-2005 là 9,86%, giai đoạn 2006-2010 là 18,69%. Cơ cấu kinh tế 

năm 2010: khu vực công nghiệp-xây dựng 59,31%; Khu vực nông lâm 

nghiệp và thuỷ sản 18,62%; Khu vực dịch vụ 22,07%. 

Điểm nổi bật về kinh tế tỉnh Quảng Ngãi trong vài năm gần đây 

là sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp mà trọng tâm là nhà 

máy lọc dầu Dung Quất với công suất 6,5 triệu tấn/năm. Cùng với 

Nhà máy lọc dầu, tại Khu kinh tế DQ cũng đã thu hút nhiều ngành 

công nghiệp như đóng tàu, dệt, chế biến các sản phẩm sau hóa dầu, 

góp phần quan trọng vào tăng trưởng công nghiệp của tỉnh. 

Về xã hội: tính đến cuối năm 2009, dân số tỉnh Quảng Ngãi là 

1.220.973 người, tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn 85,4%, khu 

vực thành thị 14,6%; trong đó dân số trong độ tuổi lao động là 

800.347 người (65,55% dân số). Nguồn lao động này chủ yếu là trẻ, 
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khoẻ đáp ứng được nhu cầu về nguồn nhân lực cho tỉnh. Cơ cấu lao 

động theo lĩnh vực kinh tế là: nông nghiệp 62,2%; công nghiệp - xây 

dựng 16,7%; dịch vụ 21%. 

2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH 

QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2001-2010 

2.2.1 Tổng quan về tình hình phát tri ển công nghiệp 

2.2.1.1 Giá trị sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công 

nghiệp (theo giá năm 1994) của tỉnh vào năm 2000 đạt 968,6 tỷ đồng, 

năm 2005 đạt 1.793,4 tỷ đồng, năm 2010 ước đạt 17.759,72 tỷ đồng, 

tăng 156% so với năm 2009.  

Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm giai 

đoạn 2001-2010 là 33,76%, trong đó giai đoạn 2006-2010 có tốc độ 

tăng bình quân hàng cao hơn tốc độ tăng giai đoạn 2001- 2005. 

Nguyên nhân là do sự tăng trưởng của toàn ngành mà chủ yếu là sự 

tăng trưởng nhảy vọt vào năm 2009 và 2010 từ kết quả hoạt động của 

công nghiệp lọc hóa dầu. 

Bảng 2.6. So sánh tốc độ tăng trưởng GTSX CN bình quân giai 

đoạn so với khu vực và cả nước (%) 

Giai đoạn 
Quảng 

Ngãi 

Vùng 

KTT Đ miền 

Trung 

Cả nước 

1996-2000 12,1 15,4 13,9 

2001-2005 13,11 17,2 16,0 

2006-2010 58,18 23,1 13,8 

Nguồn niên giám thống kế Quảng Ngãi các năm 2001-2010; các 

Website: gso.gov.vn, thuathienhue.gov.vn, danang.gov.vn, 

quangnam.gov.vn, binhdinh.gov.vn 
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2.2.1.2 Giá trị gia tăng ngành công nghiệp: Tốc độ tăng bình 

quân hàng năm giai đoạn 2001-2010 là 28,3%, trong đó giai đoạn 

2001-2005 tăng bình quân hàng năm là 13,1%, giai đoạn 2006-2010 

tăng bình quân hàng năm là 45,5%. 

2.2.1.3 Tỷ trọng giá trị gia tăng ngành công nghiệp trong tổng 

sản phẩm của tỉnh: Tỷ trọng giá trị gia tăng công nghiệp trong tổng 

sản phẩm của tỉnh (theo giá hiện hành) tăng mạnh, năm 2000 đạt 

14,39%, năm 2005 đạt 17,1%, đến năm 2010 đạt 52,92% . Chính việc 

tăng dần tỷ trọng giá trị gia tăng công nghiệp trong GDP đã làm dịch 

chuyển cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa.  

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

(VA/GO): Chỉ tiêu này phản ánh chất lượng tăng trưởng công nghiệp 

của tỉnh. Tỷ lệ này đạt trên 35% từ năm 2000-2008, năm 2009 và 

2010 tỷ lệ này giảm do đây là thời gian mới bắt đầu hoạt động của 

nhà máy lọc dầu Dung Quất nên khấu hao và chi phí trung gian lớn. 

Bình quân chung cả nước tỷ lệ này đạt khoảng 25-30%. Như vậy, so 

với cả nước thì tỷ lệ này tương đối cao thể hiện hiệu quả sản xuất 

công nghiệp của tỉnh trong giai đoạn 2001-2010 khá cao. 

2.2.1.6 Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu giai đoạn 2000-

2010: Các sản phẩm chính trong sản xuất công nghiệp của tỉnh có 

sản lượng lớn như trong năm 2010, sản lượng đường RS đạt 52,6 

ngàn tấn, bánh kẹo 11 ngàn tấn, sữa 46,7 triệu lít, bia 42,8 triệu lít, 

nước khoáng 45,2 triệu lít, nước ngọt 10,5 triệu lít, tinh bột mì 106,4 

ngàn tấn, quần áo may sẵn 6,3 triệu sản phẩm, tủ bàn ghế 120,1 ngàn 

cái, gạch nung 335,7 triệu viên, chế biến thủy sản 7,3 ngàn tấn… Các 

sản phẩm mới như đóng mới tàu thuyền 14 sản phẩm, sản phẩm 

propylen 30 ngàn tấn, sản phẩm từ dầu mỏ 5,7 triệu tấn. Trong đó, 
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các sản phẩm được xuất khẩu như sản phẩm bằng gỗ, tinh bột mỳ, 

hàng dệt may, dăm gỗ, hàng thủy sản, …. Năm 2009 và 2010 có 

thêm sản phẩm propylene của Công ty Doosan và dầu KO, dầu FO, 

xăng Jet A1 từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất, làm cho kim ngạch xuất 

khẩu của tỉnh tăng lên đáng kể.  

2.2.2 Về cơ cấu công nghiệp 

2.2.2.1 Về cơ cấu ngành: Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi có các 

ngành sản xuất khá đa dạng, dựa trên ưu thế tự nhiên, gắn với quá 

trình sản xuất lâu đời của các làng nghề truyền thống. Các nhóm 

ngành chính bao gồm: công nghiệp khai thác; công nghiệp chế biến; 

sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước. Trong đó ngành công 

nghiệp chế biến chiếm tỷ trọng chủ yếu, trên 90% và là ngành có các 

sản phẩm công nghiệp xuất khẩu chính của tỉnh. 

2.2.2.2 Về cơ cấu thành phần kinh tế: Cơ cấu giá trị sản xuất 

phân theo thành phần kinh tế có sự biến động lớn qua các năm  

-  Khu vực kinh tế nhà nước: Khu vực kinh tế nhà nước giai đoạn 

2000-2005 chiếm tỷ trọng xấp xỉ khoảng 50% trong cơ cấu công 

nghiệp của tỉnh, nhưng năm 2006 còn 9,5%, 2007 còn 10,4% , 2008 

là 17,1%, đến năm 2009 tỷ trọng này tăng lên 74,4% và năm 2010 là 

90,9% do sự đóng góp của sản phẩm nhà máy lọc dầu Dung Quất với 

giá trị lớn đã làm thay đổi cơ cấu công nghiệp khu vực nhà nước 

thuộc khối Trung ương.  

- Khu vực ngoài quốc doanh: chiếm tỷ trọng trên 50% từ năm 

2000 đến 2005, đến năm 2006 tăng lên 90,3%, năm 2010 giảm còn 

23,3% và năm 2010 còn 8,2%.  

- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài: khu vực này chiếm tỷ lệ 

thấp trong cơ cấu công nghiệp của tỉnh, từ năm 2001 đến năm 2008 

dưới 1%, đến năm 2009 tăng lên 2,2%. 
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2.2.3 Hiện trạng cơ sở sản xuất công nghiệp 

2.2.3.1. Số lượng cơ sở sản xuất công nghiệp: Năm 2010, 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 14.871 cơ sở sản xuất công 

nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Trong đó khu vực công nghiệp 

địa phương 14.864 cơ sở; Khu vực công nghiệp trung ương 5 

cơ sở; Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 2 cơ sở. Số doanh 

nghiệp sản xuất công nghiệp năm 2009 (chưa có số liệu năm 

2010) là 383 doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp nhà nước 16 

doanh nghiệp, ngoài quốc doanh 365 doanh ngiệp, khu vực có 

vốn đầu tư nước ngoài 02 doanh nghiệp.   

2.2.3.2. Lao động công nghiệp: Tổng số lao động công nghiệp 

của tỉnh năm 2010 là 72.433 lao động gấp trên 2,1 lần so với 

năm 2000. Trong đó ngành công nghiệp chế biến có 66.120 lao 

động chiếm 91%, tiếp theo là nhóm ngành công nghiệp khai 

thác chiếm 5,7%, ngành sản xuất phân phối điện, nước chiếm 

3%. Tại thời điểm năm 2010, tổng số cơ sở sản xuất công 

nghiệp như đã trình bày là 14.871 cơ sở với 72.433 lao động, 

vậy bình quân một cơ sở sản xuất công nghiệp có 4,9 lao động. 

2.2.4 Hiện trạng phân bố công nghiệp theo vùng, lãnh thổ: 

Phát triển công nghiệp phụ thuộc khá lớn vào điều kiện hạ tầng phục 

vụ lưu thông vận chuyển hàng hóa, do đó trên địa bàn tỉnh công 

nghiệp chủ yếu phát triển ở các huyện đồng bằng nằm dọc theo Quốc 

lộ 1 A, trong đó tập trung lớn nhất ở thành phố Quảng Ngãi và Khu 

kinh tế Dung Quất thuộc huyện Bình Sơn. 

2.2.5. Hiện trạng các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp và 

Khu kinh t ế Dung Quất: Trên địa bàn tỉnh hiện có 01 Khu kinh tế, 

02 Khu công nghiệp đang hoạt động, 01 Khu công nghiệp mới quy 

hoạch và 16 cụm công nghiệp do các huyện, thành phố quản lý.  
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2.2.5.1 Khu kinh tế Dung Quất: Theo quy hoạch giai đoạn I, 

Khu kinh tế có tổng diện tích 10.300 ha, diện tích đất khu công 

nghiệp trong Khu kinh tế có trên 2.330 ha, đã lấp đầy 84,7%. Theo 

quy hoạch mở rộng đã được phê duyệt, Khu kinh tế Dung Quất có 

diện tích 45.332 ha. 

Về các kết quả đạt được: tính đến cuối năm 2010, tại Khu 

kinh tế Dung Quất đã có 113 dự án được cấp giấy chứng nhận 

đầu tư (có 54 dự án sản xuất công nghiệp), tổng vốn đăng ký 

khoảng 8,85 tỷ USD; vốn thực hiện 4,8 tỷ USD đạt 52,1%. Có 

60/113 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh (38 dự án sản 

xuất công nghiệp). Giá trị sản lượng công nghiệp, dịch vụ năm 

2010 đạt khoảng 68.000 tỷ đồng; trong đó sản lượng của Nhà 

máy lọc dầu Dung Quất là 55.000 tỷ đồng. Giá trị kim ngạch xuất 

nhập khẩu năm 2010 ước đạt trên 260 triệu USD. Có khoảng 12.000 

lao động đang làm việc tại Khu kinh tế Dung Quất. Hàng hóa 

thông qua cảng Dung Quất đạt 7,5 triệu tấn (không tính dầu thô). 

2.2.5.2 Các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp 

- Khu công nghiệp Tịnh Phong (huyện Sơn Tịnh): diện tích quy 

hoạch giai đoạn I là 141,7 ha (sau năm 2010 mở rộng 350,7ha), trong 

đó diện tích đất công nghiệp là 100,8ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 60%. Tổng 

số dự án đã cấp phép là 35 dự án, với tổng vốn đăng ký là 753,3 tỷ 

đồng. Đến nay, có 31 dự án đi vào hoạt động với số vốn thực tế là 

450 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 2.300 lao động. Các nhóm 

ngành chủ yếu gồm vật liệu xây dựng, chế biến khoáng sản, chế biến 

gỗ, lâm sản, may mặc, cơ khí, thép ... 

- Khu công nghiệp Quảng Phú (thành phố Quảng Ngãi): diện 

tích quy hoạch mở rộng 120,4 ha. trong đó diện tích đất công nghiệp 

là 92,56ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 70%. Tổng số dự án đã cấp phép là 40 dự 
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án, với tổng vốn đăng ký là 2.887 tỷ đồng. Đến nay, có 34 dự án đi 

vào hoạt động với số vốn thực tế là 892,7 tỷ đồng, giải quyết việc 

làm cho 5.700 lao động. Các nhóm ngành chủ yếu gồm chế biến hải 

sản, thực phẩm, chế biến lâm sản, đồ gỗ… 

- Khu công nghiệp Phổ Phong (huyện Đức Phổ): diện tích 

157,382 ha. Khu công nghiệp chưa đi vào hoạt động. 

- Cụm công nghiệp: toàn tỉnh có 16 cụm công nghiệp được đầu 

tư và hoạt động, với 60 dự án đang hoạt động, vốn thực hiện khoảng 

175,5 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 1.600 lao động.  

2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG V Ề SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 

QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2001-2010 

Từ phân tích thực trạng phát triển công nghiệp Quảng Ngãi giai 

đoạn 2001-2010, có những nhận xét sau: 

2.3.1. Những thành tựu đạt được 

2.3.1.1 Sản xuất tăng trưởng cao và có hiệu quả 

2.3.1.2 Chuyển dịch cơ cấu theo hướng tích cực 

2.3.2. Những mặt hạn chế ngành công nghiệp của tỉnh 

Tuy những năm gần đây tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ 

tăng lên, ngành nông nghiệp giảm còn 18,6% vào năm 2010 nhưng 

vẫn lao động nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng rất lớn (62,2%), sản 

phẩm nông lâm thủy sản của tỉnh khá đa dạng nhưng phát triển công 

nghiệp chế biến nông sản thực phẩm còn chậm và hiệu quả chưa cao. 

Những cơ sở công nghiệp chế biến hiện tại mới chỉ đáp ứng được 

một phần trong tiềm năng phát triển nông nghiệp của tỉnh, trong khi 

đó công nghệ chế biến lại lạc hậu, chủ yếu là sơ chế và chỉ trong mộ 

số loại rau quả.  
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Những ngành có hàm lượng công nghệ cao chưa phát triển, chỉ 

chiếm  4% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp chế biến và chưa 

có hướng tăng lên trong thời gian tới. 

Số cơ sở sản xuất công nghiệp tăng lên nhưng quy mô phổ biến 

là nhỏ và trình độ công nghệ thấp, bình quân một cơ sở năm 2010 chỉ 

có 4,9 lao động.  

Lực lượng lao động công nghiệp chiếm tỷ lệ còn thấp, trình độ 

lao động cũng  chưa đáp ứng được yêu cầu của các nhà máy. 

Hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư đồng bộ, nhất là hạ tầng kỹ 

thuật các Khu công nghiệp và Khu kinh tế, chưa đáp ứng kịp yêu cầu 

của nhà đầu tư.  

Vùng nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến, nhất là chế 

biến nông, lâm, thủy sản còn hạn chế cả về mặt năng suất và chất 

lượng, chịu nhiều ảnh hưởng của thời tiết và biến động của thị 

trường, thiếu tính ổn định. 

Mặc dù tỉnh đã có nhiều chính sách hấp dẫn, ưu đãi đầu tư nhưng 

sức thu hút còn thấp... Chỉ số PCI chậm được cải thiện, năm 2009 

xếp hạng 58/63 tỉnh, thành phố, năm 2010 xếp hạng 55/63 (Bình 

Định 20/63, Quảng Nam 26/63). 

Các công trình xử lý nước thải tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế 

chưa xây dựng kịp thời với hoạt động sản xuất của các nhà máy, nên đã xuất 

hiện tình trạng ô nhiễm môi trường ở các khu vực này. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2: Mặc dù còn những hạn chế, yếu kém 

không phải nhỏ của ngành công nghiệp của tỉnh, nhưng những kết 

quả đem lại từ 10 năm qua là giá trị nền tảng cho phát triển trong 

tương lai, đó là: 
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- Cơ sở vật chất kỹ thuật của nhiều ngành công nghiệp đã đạt 

được ở mức đáng kể, đã hình thành các Khu công nghiệp tập trung, 

Khu kinh tế có tầm cỡ khu vực. Năng lực sản xuất nhiều ngành tương 

đối lớn, một số ngành đạt tới công nghệ khá và tiên tiến như công 

nghệ đóng tàu, công nghệ lọc hóa dầu… Đó là tiềm năng hiện thực 

cho sự phát triển trong tương lai. 

- Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện đáng kể, cơ chế, 

chính sách thu hút thông thoáng có sức hấp dẫn với các nhà đầu tư 

trong và ngoài nước, lòng tin đối với các doanh nghiệp và các nhà 

đầu tư được nâng lên. 

- Từ thực tế đối mặt với nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc 

tế thời gian qua, đã tích lũy kinh nghiệm và bài học quý báu không 

chỉ cho điều hành vĩ mô của Nhà nước, mà còn nâng cao rất nhiều kỹ 

năng, tính năng động và kinh nghiệm quản lý vi mô của đội ngũ 

doanh nhân trên địa bàn tỉnh, kể cả trong quan hệ kinh tế quốc tế. 

Tất cả những yếu tố nói trên sẽ là điều kiện đảm bảo cho ngành 

công nghiệp tỉnh trong những năm tới vẫn có thể duy trì được nhịp 

độ tăng trưởng cao và ổn định hơn thời kỳ vừa qua. 

Chương 3 

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRI ỂN CÔNG NGHIỆP 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

3.1 QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT 

TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NGÃI 

3.1.1 Bối cảnh trong nước và quốc tế 

- Bối cảnh quốc tế: Toàn cầu hóa kinh tế tiếp tục được phát triển 

về quy mô, mức độ và hình thức biểu hiện với những tác động tích 

cực và tiêu cực, cơ hội và thách thức đan xen rất phức tạp.  
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- Trong nước: Phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đặt ra 

trong bối cảnh đất nước vận hành với nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa, theo xu hướng mở cửa và hội nhập kinh tế 

quốc tế.  

3.1.2. Định hướng phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi 

đến năm 2020 

3.1.2.1 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi 

đến năm 2020: Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, mục tiêu cụ thể phát triển kinh tế - 

xã hội tỉnh đến năm 2020: “.... Phấn đấu đạt nhịp độ tăng trưởng kinh 

tế bình quân 14% giai đoạn 2011 - 2015; và khoảng 12 - 13%/năm 

giai đoạn 2016 - 2020. GDP bình quân đầu người của tỉnh tính theo 

giá năm 2007 đạt khoảng 2.000 - 2.200 USD/người vào năm 2015 và 

4.300 - 4.500 USD/người vào năm 2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch 

theo hướng tăng công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông 

nghiệp trong GDP. Tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ đạt khoảng 85 - 

90% vào năm 2015 và trên 90% năm 2020....” 

3.1.2.2 Những cơ hội và thách thức trong phát triển công 

nghiệp tỉnh Quảng Ngãi: Trên cơ sở hiện thực phát triển công 

nghiệp, các điều kiện phát triển trong tương lai, bối cảnh quốc tế, xu 

hướng phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung và Quảng Ngãi 

nói riêng, trong thời gian đến phát triển công nghiệp Quảng Ngãi gặp 

những cơ hội, lợi thế và thách thức nhất định. 

3.1.2.3 Quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển công 

nghiệp Quảng Ngãi đến năm 2020 

a. Xác định mô hình chiến lược phát triển công nghiệp: Trong 

giai đoạn tới, xu hướng phát triển bền vững được quan tâm hàng đầu, 

do đó cần phát triển công nghiệp theo mô hình 4 con đường phát triển 
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trong đó sử dụng con đường phát triển thứ 4: kết hợp vừa tận dụng 

lợi thế tiềm năng vừa tranh thủ các nguồn vốn thu hút và tiến bộ khoa 

học công nghệ để tăng năng xuất lao động, thực hiện mạnh mẽ cơ 

giới hóa ngành nông nghiệp để chuyển dần lao động sang ngành công 

nghiệp. Hướng đến sản xuất sản phẩm có chất lượng cao tiêu thụ 

rộng rãi trong nước và xuất khẩu. 

b. Quan điểm phát triển: Khai thác triệt để tiềm năng về lợi 

thế so sánh của Quảng Ngãi trong phát triển công nghiệp với 

nhịp độ cao, tạo bước đột phá trong phát triển và chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế của tỉnh. 

c. Mục tiêu phát triển 

- Giai đoạn 2011 - 2015: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình 

quân đạt 17-18%. 

- Giai đoạn 2016 - 2020: Giữ vững sự ổn định trong phát triển, 

phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp là 

9-10%, tỷ trọng công nghiệp – xây dựng trong GDP trên 60% vào 

năm 2020, trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. 

d. Định hướng phát triển một số nhóm ngành công nghiệp chủ 

yếu 

- Công nghiệp hóa chất, lọc hóa dầu: Xây dựng ngành công 

nghiệp hóa chất trở thành ngành quyết định tăng trưởng kinh tế của 

tỉnh và đưa công nghiệp của tỉnh phát triển ngang tầm với các tỉnh 

mạnh trong vùng.  

- Công nghiệp gia công kim loại, đóng tàu và điện tử tin học 

 - Công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản  

- Ngành công nghiệp vật liệu xây dựng, gốm sứ, thủy tinh 

- Ngành công nghiệp khai khoáng 

- Công nghiệp dệt may - da giầy 
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e. Phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế Dung Quất 

3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRI ỂN CÔNG NGHIỆP 

TỈNH QUẢNG NGÃI  

Trên cơ sở hiện thực phát triển công nghiệp Quảng Ngãi giai 

đoạn 2001-2010 như đã trình bày ở chương 2, cùng với định hướng 

phát triển công nghiệp đến năm 2020, để khắc phục những tồn tại, 

hạn chế, tranh thủ cơ hội và đẩy mạnh phát triển công nghiệp tỉnh 

Quảng Ngãi ổn định và bền vững, cần thực hiện các giải pháp sau 

đây: 

3.2.1 Phát triển nguồn nhân lực phục vụ sản xuất công 

nghiệp: Xuất phát từ thực trạng lực lượng lao động trẻ, đông nhưng 

hạn chế về trình độ năng lực lao động với công nghệ cao, do đó phải 

có con người phù hợp, đủ năng lực, trình độ mới đáp ứng được quá 

trình phát triển, nhất là phát triển công nghiệp. Vì vậy, sớm hoàn 

thành quy hoạch phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020 làm cơ sở 

cho việc xây dựng kế hoạch đào tạo lao động, bồi dưỡng nhân tài 

phục vụ cho phát triển công nghiệp. Tiếp tục hỗ trợ kinh phí từ ngân 

sách để đào tạo cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật, thu hút cán bộ và 

lao động có trình độ cho một số ngành công nghiệp chủ lực. Phát 

triển một số cơ sở đào tạo lao động trên địa bàn, đồng thời phát triển 

xuất khẩu lao động theo hướng tu nghiệp nhằm đào tạo lực lượng lao 

động. 

3.2.2 Thu hút đầu tư phát tri ển công nghiệp: 

3.2.2.1 Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển công nghiệp 

Áp dụng mọi hình thức khuyến khích để huy động vốn nhàn rỗi 

trong dân. Thành lập Quỹ Khuyến công, Quỹ Hỗ trợ các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ để thu hút và khuyến khích các doanh nghiệp đầu 

tư vào các cụm công nghiệp, phát triển các ngành công nghiệp phụ 
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trợ, trở thành những vệ tinh phục vụ các dự án đầu tư trong các khu 

công nghiệp và Khu kinh tế Dung Quất. 

Xây dựng các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp sử 

dụng hình thức thuê-mua tài chính với mức chi phí không cao hơn 

vốn vay và có thể thuê mua cùng một lúc tại nhiều nơi để tái đầu tư 

mở rộng công suất hoặc đổi mới công nghệ sản xuất. 

Tiếp tục thực hiện chính sách phát triển công nghiệp nhiều thành 

phần kinh tế. Thực hiện chính sách khuyến khích mọi thành phần kinh 

tế tham gia sản xuất.  

3.2.2.2 Đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư 

Để thu hút được những dự án đầu tư quy mô lớn, có tiềm lực về 

công nghệ, thương hiệu mạnh... nhằm góp phần cải thiện cơ cấu nội 

bộ ngành công nghiệp của tỉnh và nâng cao chất lượng phát triển, 

công tác xúc tiến đầu tư cần được đầu tư và đổi mới cả về hình thức 

và nội dung. Đây cũng là một giải pháp quan trọng bên cạnh giải 

pháp hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhằm thu hút đầu tư của các 

thành phần kinh tế.  

3.2.3 Mở rộng thị trường tiêu thụ  

Xây dựng chính sách phát triển thị trường không chỉ tập trung 

vào phát triển thị trường trong nước mà cả thị trường nước ngoài, 

thực hiện nền kinh tế mở cửa cho mọi thành phần kinh tế. 

3.2.4 Cải tiến khoa học công nghệ  

Sở Khoa học-Công nghệ cần hỗ trợ, cung cấp thông tin công 

nghệ để doanh nghiệp làm chỗ dựa cân nhắc, trước khi đưa ra quyết 

định đầu tư, đổi mới sản xuất. Có chính sách tăng cường đào tạo 

nguồn nhân lực quản lý nhà nước để thực sự là chỗ dựa tổ chức, tư 

vấn hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển trong việc tìm kiếm thị trường 

công nghệ, chọn lựa công nghệ phù hợp, hỗ trợ đàm phán các hợp 
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đồng chuyển giao công nghệ. 

Hỗ trợ ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ. Xây dựng các 

chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng công nghệ hiện đại và 

thân thiện với môi trường. Xây dựng các mối quan hệ giữa doanh 

nghiệp và các cơ quan nghiên cứu khoa học để phát triển sản xuất. 

Dành một phần ngân sách hỗ trợ nghiên cứu triển khai áp dụng công 

nghệ mới. Có biện pháp hạn chế việc sử dụng các thiết bị, máy móc, 

phương tiện sản xuất quá cũ nát với trình độ công nghệ lạc hậu và tác 

động xấu cho môi trường. 

3.2.5 Phát triển đô thị và dịch vụ: Sự xuất hiện của các cơ sở 

sản xuất công nghiệp nặng lớn trên địa bàn và định hướng phát triển 

Quảng Ngãi trở thành một trung tâm công nghiệp lớn của 

VKTTĐMT và của cả nước đòi hỏi các khu đô thị và ngành dịch vụ 

phải phát triển tương ứng.  

3.2.6 Xây dựng đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

3.2.6.1 Xây dựng các trục giao thông quan trọng 

3.2.6.2 Xây dựng hoàn thiện hạ tầng Khu kinh tế, khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp:Sớm xây dựng đồng bồ hạ tầng tại các 

KCN, KKT Dung Quất để thu hút đầu tư. Đối với KKT Dung Quất 

vấn đề mấu chốt trong xây dựng hạ tầng và tạo đất sạch cho nhà đầu 

tư là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Cần thực hiện các 

chính sách nhất quán về bồi thường, kê khai giá trị bồi thường sát 

đúng với thực tế. Xây dựng khu tái định cư phải được xây dựng đồng 

bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trước một bước trên cơ sở 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phù hợp với phong tục tập quán 

của cộng đồng dân cư bị thu hồi đất. Quy hoạch xây dựng các khu tái 

định cư phải tính đến yếu tố trong tương lai sẽ kết nối thành các khu đô 

thị mới phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị. Luôn luôn đảm bảo 
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đủ quỹ đất để bố trí tái định cư cho các hộ dân phải di dời từ các dự 

án trước khi thực hiện giải phóng mặt bằng, xây dựng dự án.  

3.2.7 Phát triển vùng nguyên liệu: Hỗ trợ công nghiệp chế biến 

nông lâm sản nhằm tận dụng lợi thế của tỉnh để phát triển công 

nghiệp đồng thời thực hiện mục tiêu giảm nghèo và chương trình 

nông thôn mới. Xây dựng quy hoạch vùng nguyên liệu gắn với các 

nhà máy chế biến, hướng dẫn nhân dân về thời vụ, hỗ trợ công nghệ 

sản xuất, giống mới, hỗ trợ về vốn để tạo nguồn nguyên liệu đảm bảo 

phục vụ công nghiệp chế biến. Hỗ trợ xây dựng các tuyến đường giao 

thông đến vùng nguyên liệu, thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm giá 

sản phẩm nông sản để tạo vùng nguyên liệu ổn định. 

3.2.8 Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Bên cạnh việc phát triển 

các ngành công nghiệp chủ lực, trong giai đoạn tới để tăng giá trị sản 

phẩm công nghiệp cần phải chú trọng đến phát triển công nghiệp hỗ 

trợ như công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp lọc hóa dầu, công nghiệp 

cơ khí.  

3.2.9 Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường: Phát triển 

công nghiệp phải đảm bảo theo quy hoạch đã được phê duyệt. Phải 

thực hiện các nội dung về bảo vệ môi trường trong Khu công nghiệp, 

Khu kinh tế đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật 

về bảo vệ môi trường. Tập trung các cơ sở sản xuất vào các khu, cụm 

công nghiệp. Di dời các cơ sở sản xuất ô nhiễm môi trường không thể 

khắc phục được ra khỏi các khu dân cư, thành phố và thị trấn.   

Thành lập Quỹ bảo vệ môi trường của tỉnh và có chính sách hỗ 

trợ lãi vay cho các dự án vay vốn đầu tư hệ thống xử lý ô nhiễm của 

các doanh nghiệp. 
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Cùng với xu hướng phát triển chung của đất nước, kinh tế Quảng 

Ngãi với những lợi thế và thách thức cho một thời kỳ phát triển để 

đến năm 2020 trở thành một tỉnh công nghiệp, là nền tảng cơ bản để 

thực hiện mục tiêu xã hội công bằng dân chủ văn minh. Tận dụng 

những lợi thế, vượt qua những khó khăn, đưa công nghiệp Quảng 

Ngãi phát triển ổn định, bền vững, từ đó tạo ra nguồn lực để phát 

triển kinh tế, thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc và bảo 

đảm an sinh xã hội. 

 

KẾT LUẬN 

Vận dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, luận văn đã 

trình bày những luận cứ khoa học, các giải pháp cơ bản phát triển 

công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.  

Mặc dù luận văn đã cố gắng bám sát đối tượng cũng như phạm vi 

nghiên cứu, song do năng lực của bản thân có hạn nên một số nội 

dung luận văn mới dừng lại ở mức nêu lên tính lôgíc, tính hệ thống 

của vấn đề. Những đề xuất trong các giải pháp chỉ là bước đầu cần 

được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và cụ thể hóa hơn nhằm nâng 

cao tính khả thi của các giải pháp. Bởi vậy, luận văn không thể tránh 

khỏi thiếu sót và hạn chế. Tác giả xin chân thành cảm ơn và trân 

trọng sự chỉ dẫn của các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế nhằm 

nâng cao hơn nữa trình độ nhận thức của bản thân về lĩnh vực phát 

triển công nghiệp nói chung và phát triển công nghiệp Quảng Ngãi 

nói riêng./. 

 

 

 


