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MỞ ĐẦU 
1.Tính cấp thiết của ñề tài 

KCN Việt Nam ñược hình thành vào những năm ñầu của thập niên 
cuối thế kỷ XX, bắt ñầu từ sự ra ñời của Khu chế xuất Tân Thuận vào năm 
1991, ñến nay ñã lan tỏa nhanh chóng thành một lực lượng kinh tế mạnh 
của ñất nước nhằm thu hút ñầu tư trong và ngoài nước, ña dạng hóa các 
nguồn lực ñặc biệt chú trọng thu hút ñầu tư nước ngoài, góp phần quan 
trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện ñại hóa, ña dạng hóa ngành nghề, nâng cao trình ñộ công nghệ,  khả 
năng cạnh tranh và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế. 
KCN Hoà Khánh mở rộng ñược thành lập từ năm 2004, tuy nhiên thực sự 
ñi vào hoạt ñộng từ tháng 11 năm 2005. Qua gần 05 năm hoạt ñộng ñã lấp 
ñầy chưa ñến 10% diện tích ñất thương phẩm, thu hút 07 doanh nghiệp FDI 
( 100% vốn ñầu tư nước ngoài) với tổng vốn ñầu tư là  31,74 triệu USD và 
02 dự án trong nước với tổng vốn ñầu tư  249,7 tỷ VNĐ. Với kết quả ñó 
thực sự chưa ñáp ứng ñược sự kỳ vọng của Chủ ñầu tư và nhiệm vụ của Uỷ 
Ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giao phó. 

Vì vậy, việc ñẩy nhanh tiến ñộ thu hút các doanh nghiệp ñầu tư vào 
KCN Hoà Khánh mở rộng trong thời gian sắp ñến là ưu tiên hàng ñầu. Chủ 
ñầu tư cần ñưa ra nhiều giải pháp. Việc ña dạng hoá các dịch vụ  cung cấp 
cho các doanh nghiệp trong KCN không những là giải pháp ñẩy nhanh việc 
thu hút các doanh nghiệp ñến với KCN Hoà Khánh mở rộng mà còn tạo ra 
lợi nhuận tăng thêm cho chủ ñầu tư từ các dịch vụ cung cấp. Đây cũng là lý 
do tôi chọn ñề tài: “ Đa dạng hoá cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp 
trong KCN Hoà Khánh Mở rộng- TP Đà Nẵng”  làm luận văn thạc sỹ. 

2. Mục ñích nghiên cứu 
- Khái quát ñược lý luận về KCN, dịch vụ trong KCN và ña dạng 

hoá dịch vụ cung cấp cho các doanh nghiệp trong KCN. 
- Đánh giá ñược thực trạng ña dạng hóa dịch vụ cung cấp tại KCN 

Hoà Khánh Mở rộng. 
- Đưa ra ñược một số giải pháp ña dạng hóa dịch vụ cung cấp cho 

các doanh nghiệp trong KCN Hoà Khánh Mở rộng. 
3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

- Đối tượng: Nghiên cứu các dịch vụ cung cấp cho các doanh nghiệp 
trong KCN. 

 - Phạm vi: Dịch vụ cung cấp cho các doanh nghiệp trong KCN Hoà 
Khánh mở rộng. 

4. Phương pháp nghiên cứu 
Các phương pháp nghiên cứu ñược sử dụng trong luận án là: sử 

dụng các phương pháp tổng hợp sau:  
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Phương pháp Phân tích, thống kê. 
Tổng hợp, so sánh và ñánh giá. 

5.Bố cục luận văn 
Luận án gồm 101 trang, 24 bảng, 4 hình và phụ lục 
Ngoài phần mở ñầu và kết luận, nội dung luận văn gồm 3 chương: 
Chương 1:   KCN và ña dạng hóa dịch vụ trong KCN. 
Chương 2: Thực trạng hoạt ñộng và ña dạng hóa dịch vụ trong KCN 

Hoà Khánh Mở rộng. 
Chương 3: Một số giải pháp ña dạng hóa dịch vụ cho các doanh 

nghiệp trong khu công nghiệp  Hoà Khánh mở rộng. 
 

CHƯƠNG 1 
KHU CÔNG NGHI ỆP VÀ ĐA DẠNG HÓA 
 DỊCH VỤ TRONG KHU CÔNG NGHI ỆP 

1.1. Khu công nghiệp – khái niệm, ñặc ñiểm, vai trò và cơ chế hoạt 
ñộng 

1.1.1. Khái niệm & ñặc ñiểm Khu công nghiệp  
1.1.1.1. Khái niệm Khu công nghiệp  

KCN là khu chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện các 
dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, có ranh giới ñịa lý xác ñịnh, ñược thành 
lập theo ñiều kiện, trình tự và thủ tục quy ñịnh của Chính phủ. 

1.1.1.2. Đặc ñiểm Khu công nghiệp  
a. Tính quy hoạch  
b. Tính tương thích của các doanh nghiệp 
c. Tính kết hợp và hiệu quả 
d. Bảo vệ môi trường và trật tự xã hội 

1.1.2. Vai trò của Khu công nghiệp ñối với phát tri ển kinh tế ñịa 
phương 

1.1.2.1. Thu hút vốn ñầu tư phát triển ñịa phương 
Các khu công nghiệp tập trung ñược xây dựng theo quy hoạch, ñã 

phân ñịnh rõ những ngành hàng sản xuất ñược ñầu tư vào từng khu công 
nghiệp cụ thể và ñiều ñặc biệt là cơ sở hạ tầng ñều ñược ñầu tư hoàn chỉnh. 
Cơ chế một cửa tại chỗ trong các khu công nghiệp cũng tạo ñiều kiện thuận 
lợi cho các nhà ñầu tư trong việc giải quyết các vấn ñề liên quan ñến các 
thủ tục xuất, nhập khẩu vật tư, hàng hóa cho sản xuất,thủ tục hải quan, thuế, 
tuyển dụng lao ñộng. Điều này ñã thực sự hấp dẫn và cuốn hút các nhà ñầu 
tư nước ngoài. Các doanh nghiệp trong nước mới thành lập hiện nay cũng 
ñầu tư vào các khu công nghiệp vì chủ trương của nhà nước không khuyến 
khích ñầu tư ngoài khu công nghiệp, ñồng thời có tiến hành di dời hàng loạt 
các doanh nghiệp trong nội thành gây ô nhiễm môi trường vào các khu công 
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nghiệp, do ñó nguồn ñầu tư trong nước cũng tăng nhanh trong các khu công 
nghiệp.  

1.1.2.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực 
Với cơ sở hạ tầng kỹ thuật có sẵn, các nhà ñầu tư có thể xây dựng 

ngay nhà máy, xí nghiệp, tiết kiệm ñược thời gian và tiền bạc, ñáp ứng kịp 
thời cơ hội ñầu tư của mình. Sự thuận lợi về ñiện, nước, giao thông, thông 
tin liên lạc và bố trí các cơ sở vật chất ñồng bộ hợp lý ñã thúc ñẩy quá trình 
hoạt ñộng sản xuất ñược nhanh chóng, nhịp nhàng, hạn chế thấp nhất sự 
gián ñoạn trong sản xuất do những ñiều kiện khách quan gây ra, ñảm bảo sự 
liên tục của quá trình sản xuất, công suất của máy móc thiết bị ñược sử 
dụng cao nhất, hàng hóa sản xuất ra cũng nhanh chóng ñược ñưa vào lưu 
thông, giảm thiểu chi phí vận chuyển và bảo quản. 

1.1.2.3. Giải quyết việc làm và ñô thị hóa 
Các khu công nghiệp tập trung sử dụng một lực lượng lao ñộng khá 

lớn. Với khả năng tiếp nhận một lượng lao ñộng lớn như vậy, các khu công 
nghiệp ñã ñóng góp phần lành mạnh hóa các quan hệ xã hội, tạo nên một thị 
trường sức lao ñộng. Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp cũng có 
sự cạnh tranh ñể thu hút lao ñộng có trình cao bằng cách cải thiện chế ñộ 
tiền lương, ñiều kiện làm việc và các chính sách thỏa  ñáng hơn trong tuyển 
dụng, sử dụng và ñào tạo người lao ñộng.   

1.1.2.4. Thúc ñẩy tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý 
Để ñảm bảo hoạt ñộng có hiệu quả, các nhà ñầu tư phải trang bị công 

nghệ tương ñối hiện ñại, ñồng bộ, bằng hoặc cao hơn các thiết bị tiên tiến 
ñã có trong nước chủ nhà và thuộc loại phổ biến ở các nước công nghiệp 
trong khu vực. Một số thiết bị ñã qua sử dụng cũng ñã ñược nâng cấp trước 
khi ñi vào hoạt ñộng. Điều này ñã góp phần nâng cao trình ñộ công nghệ 
của nền sản xuất trong nước.  

1.1.2.5. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ñịa phương 
Các khu công nghiệp, khu chế xuất với nhiều cơ sở sản xuất ñã góp 

phần nâng cao tỷ trọng thu nhập cho khu công nghiệp trong nền kinh tế, 
làm chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp nói riêng và cơ cấu kinh tế của 
cả nước nói chung. 

1.1.3. Cơ chế hoạt ñộng trong Khu công nghiệp  
1.1.3.1. Vụ quản lý KCN thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư 

Theo nghị ñịnh 36/CP của Chính phủ ban hành ngày 24 tháng 4 
năm 1997, quy ñịnh rõ các khu Công nghiệp, khu chế xuất Việt Nam do 
Ban quản lý các khu công nghiệp Việt nam chịu trách nhiệm ñiều hành, là 
cơ quan ñặt dưới sự chỉ ñạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ ñể giúp Thủ 
tướng Chính phủ chỉ ñạo việc quy hoạch, ñầu tư xây dựng , phát triển và 
quản lý các khu công nghiệp ñã ñược quy hoạch và phê duyệt. Từ năm 
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2000, Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam ñã ñược chuyển giao về Bộ 
kế hoạch & Đầu tư, sắp xếp ñầu mối này vào Vụ quản lý các khu công 
nghiệp, khu chế xuất. 

1.1.3.2. Ban quản lý các KCN cấp tỉnh, Thành phố 
Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh, Thành phố là cơ quan quản lý 

trực tiếp các khu công nghiệp, khu chế xuất trong phạm vi ñịa lý hành chính 
của một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương , do Thủ tướng Chính phủ 
quyết ñịnh thành lập. Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh là cơ quan trực 
tiếp quản lý các Khu công nghiệp. 

1.1.3.3. Doanh nghiệp phát triển hạ tầng khu công nghiệp 
Công ty phát triển hạ tầng KCN là doanh nghiệp Việt Nam thuộc 

các thành phần kinh tế trong nước, các công ty liên doanh với nước ngoài 
hoặc công ty 100% vốn ñầu tư nước ngoài có chức năng ñầu tư, xây dựng 
và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công, tùy theo quy mô một KCN có thể có 
một hay nhiều công ty phát triển hạ tầng KCN tham gia, các doanh nghiệp 
này có nhiệm vụ quản lý khai thác hạ tầng bên trong KCN trong suốt thời 
gian các doanh nghiệp ñầu tư vào KCN thuê ñất. 

1.1.3.4. Các doanh nghiệp hoạt ñộng trong khu công nghiệp 
a. Doanh nghiệp Sản xuất kinh doanh thông thường: Là doanh 

nghiệp ñược thành lập và hoạt ñộng trong KCN, gồm doanh nghiệp sản 
xuất và doanh nghiệp dịch vụ 

b. Doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu( ñược gọi là doanh 
nghiệp chế xuất): Trong KCN có thể có doanh nghiệp chế xuất: “ Doanh 
nghiệp chế xuất là doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện 
các dịch vụ chuyên cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt ñộng xuất khẩu”. 

1.2. Dịch vụ và ña dạng hóa dịch vụ cung cấp trong Khu công nghiệp  
1.2.1. Dịch vụ cung cấp trong Khu công nghiệp 

1.2.1.1. Khái niệm và ñặc ñiểm của dịch vụ 
a. Khái niệm:  
Theo Philip Kotler: “Dịch vụ là mọi hoạt ñộng và kết quả mà một 

bên có thể cung cấp cho bên kia, về cơ bản nó có tính vô hình và không dẫn 
ñến sự chuyển giao sở hữu. Sản phẩm của nó có thể có hay không gắn liền 
với một sản phẩm vật chất” 

b. Dịch vụ có những ñặc trưng cơ bản sau: 
- Tính vô hình: Theo TS Nguyễn Thị Mơ (2005) ñịnh nghĩa rằng 

‘D ịch vụ là các hoạt ñộng của con người ñược kết tinh thành các loại sản 
phẩm vô hình và không thể cầm nắm ñược’1. TS. Hồ Văn Vĩnh ñưa ra ñịnh 

                                           
1 Nguyễn Thị Mơ (2005), Lựa chọn bước ñi và giải pháp ñể Việt Nam mở cửa về 
dịch vụ thương mại, NXB Lý luận chính trị, tr.14. 
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nghĩa ‘Dịch vụ là toàn bộ các hoạt ñộng nhằm ñáp ứng nhu cầu nào ñó của 
con người mà sản phẩm của nó tồn tại dưới hình thái phi vật thể’2.  

- Tính không tách rời giữa sản xuất, cung cấp và tiêu dùng dịch vụ: 
dịch vụ thường ñược sản xuất ra và tiêu dùng ñi ñồng thời. Điều này không 
ñúng ñối với hàng hóa vật chất ñược sản xuất ra nhập kho, phân phối thông 
qua nhiều nấc trung gian mua bán, rồi sau ñó mới ñến ñược người tiêu 
dùng. 

- Tính không ñồng ñều về chất lượng: dịch vụ không thể ñược cung 
cấp hàng loạt, tập trung như sản xuất hàng hoá. Do vậy, nhà cung cấp khó 
kiểm tra chất lượng theo một tiêu chuẩn thống nhất. 

- Tính không lưu trữ ñược: dịch vụ tồn tại trong thời gian mà nó 
ñược cung cấp. Do vậy, dịch vụ không thể sản xuất hàng loạt ñể cất vào kho 
dự trữ, khi có nhu cầu thị trường thì ñem ra bán. 

- Tính không sở hữu ñược: Khi mua một hàng hoá, khách hàng 
ñược chuyển quyền sở  hữu và trở thành chủ  sở hữu hàng hoá mình ñã 
mua. Khi mua dịch vụ, khách hàng chỉ ñược quyền sử dụng dịch vụ và 
ñược hưởng lợi ích từ dịch vụ mang lại trong một thoài gian nhất ñịnh mà 
thôi. 

1.2.1.2. Các dịch vụ chủ yếu cung cấp trong khu công nghiệp  
a. Dịch vụ cơ bản 

- Cho thuê ñất ñã hoàn thiện cơ sở hạ tầng 
- Cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt 
- Cung cấp ñiện phục vụ sản xuất kinh doanh và chiếu sáng 
- Thu gom và xử lý nước thải 

b. Dịch vụ tiện ích và gia tăng 
- Dịch vụ kho bãi, kho ngoại quan 
- Dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin 
- Cung cấp suất ăn công nghiệp 
- Cho thuê nhà xưởng, văn phòng xây sẵn 
- Nhà ở cho công nhân và các dịch vụ giải trí cho công nhân 
- Dịch vụ ñào tạo 
- Dịch vụ tư vấn, cung cấp lao ñộng 
- Dịch vụ vệ sinh, bảo vệ 
- Dịch vụ logistics 

1.2.2. Sự cần thiết phát tri ển ña dạng hóa dịch vụ cung cấp trong 
khu công nghiệp 

1.2.2.1. Khái niệm và mục ñích ña dạng 

                                           
2 Hồ Văn Vĩnh (2006), ‘Thương mại dịch vụ: Một số vấn ñề lý luận và thực tiễn’, 
Tạp chí Cộng sản ñiện tử: www.tapchicongsan.org.vn, số 108. 
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a. Khái niệm: Đa dạng hóa dịch vụ là cách thức mà Công ty lựa 
chọn ñể mở rộng phạm vi kinh doanh nhằm tạo nên những cặp dịch vụ - thị 
trường mới cho công ty. 
 Chiến lược ña dạng hóa cho phép công ty sử dụng các nguồn lực cơ 
bản và cốt lõi của nó ñể theo ñuổi các cơ hội phong phú từ môi trường bên 
ngoài và vì vậy phát triển ña dạng hóa các dịch vụ cung cấp trở thành xu 
hướng khách quan và hiệu quả của các Tổng công ty và tập ñoàn kinh tế 
lớn, trong ñó có loại hình KCN, khu chế xuất. 

b. Mục ñích của ña dạng hóa 
 - Gia tăng giá trị cho công ty nhờ tăng thu nhập và giảm chi phí:  
 Chiến lược ña dạng hóa thường hướng tới mục tiêu tăng giá trị. 
Công ty sử dụng ña dạng hóa ñể làm gia tăng khả năng sinh lợi là thông qua 
khả năng của họ ñể chuyển năng lực cốt lõi hiện tại thành hoạt ñộng kinh 
doanh trong một ngành khác. Việc chuyển ñổi này phải liên quan ñến năng 
lực có vai trò  quan trọng ñối với lợi thế cạnh tranh trong ngành kinh doanh 
ñó. Một cách khác của việc gia tăng sinh lợi là công ty thúc ñẩy năng lực 
cốt lõi hiện tại bằng cách sử dụng chúng ñể tạo ra hoạt ñộng kinh doanh 
mới trong một ngành khác. Sự ña dạng hóa cũng có thể làm gia tăng khả 
năng sinh lợi bằng cách cho phép công ty quản lý sự cạnh tranh tốt hơn 
thông qua sự cạnh tranh ña ñiểm, và có thể gia tăng thông qua năng lực tổ 
chức chung vượt trội của các nhà quản trị cao cấp trong công ty.   

Ngoài ra, sử dụng chiến lược ña dạng thông qua việc chia sẻ nguồn 
lực xuyên suốt nhiều hoạt ñộng kinh doanh nhằm ñạt ñược sự giảm chi phí. 
 - Làm tăng sức mạnh thị trường tương ñối so với ñối thủ 
 - Mở rộng phạm vi của tổ hợp các ñơn vị kinh doanh và giảm bớt 
rủi ro  

- Tạo ñộng lực bên trong thúc ñẩy các nhà quản trị: bởi vì ña dạng 
hóa có thể làm tăng quy mô của công ty và theo ñó làm tăng thù lao của các 
nhà quản trị, nên nó cũng trở thành ñộng lực bên trong của các nhà quản trị. 

1.2.2.2. Sự cần thiết ña dạng hóa dịch vụ cung cấp trong KCN 
Trong nền kinh tế thị trường, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng 

vậy, mục tiêu cuối cùng của họ cần phải ñạt ñược ñó là lợi nhuận, mà muốn 
ñạt ñược mục tiêu lợi nhuận thì doanh nghiệp phải ñạt ñược mục tiêu trung 
gian là thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Do ñó doanh nghiệp cần phải chú 
trọng “ Bán khách hàng cần chứ không bán cái doanh nghiệp có”, với quan 
ñiểm này doanh nghiệp khi tiến hành hoạt ñộng sản xuất kinh doanh luôn 
phải xuất phát từ nhu cầu của khách hàng, do vậy sản phẩm dịch vụ của 
doanh nghiệp luôn luôn phải phát triển phù hợp với nhu cầu khách hàng. Vì 
vậy việc triển khai ña dạng hóa các dịch vụ cung cấp trong KCN nhằm mục 
tiêu phục vụ tốt hơn các nhà ñầu tư hiện có ñồng thời tạo ñiều kiện thu hút 
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các nhà ñầu ñến ñầu tư vào KCN và quan trọng hơn là tạo thêm nguồn thu 
và lợi nhuận cho chủ ñầu tư. 

Mặt khác trong nền kinh tế thị trường, nhu cầu sử dụng dịch vụ của 
khách hàng luôn luôn thay ñổi, do vậy ñổi mới và nâng cao chất lượng dịch 
vụ nhằm ñáp ứng nhu cầu của khách hàng là vấn ñề tất yếu ñặt ra cho các 
doanh nghiệp. 

1.3. Nội dung và nhân tố ảnh hưởng ña dạng hóa cung cấp dịch vụ 
trong trong khu công nghiệp   

1.3.1. Nội dung và hình thức ña dạng hóa trong khu công nghiệp  
1.3.1.1. Đa dạng hóa liên quan 

 Là việc ña dạng hóa vào hoạt ñộng kinh doanh mới mà có liên quan 
với hoạt ñộng hay các hoạt ñộng kinh doanh hiện tại, bằng sự tương ñồng 
một hay nhiều bộ phận trong chuỗi giá trị của mỗi hoạt ñộng. Thông thường 
các liên kết này dựa trên sự tương ñồng về chế tạo, marketing hay công 
nghệ. Đa dạng hóa liên quan có thể tạo giá trị bởi việc chia sẻ các nguồn lực 
và chuyển giao năng lực giữa những ñơn vị kinh doanh. Nó có thể thực hiện 
trong một vài quá trình tái cấu trúc. 
 Các công ty hướng vào ña dạng hóa liên quan khi: 

 - Các kỹ năng cốt lõi của công ty là thích hợp với một phạm vi rộng 
rãi các tình thế thương mại công nghiệp khác nhau. 

 - Chi phí quản lý của việc thực thi không vượt quá giá trị có thể 
ñược tạo ra nhờ chia sẻ nguồn lực và chuyển giao kỹ năng. 

1.3.1.2. Đa dạng hóa không liên quan 
Là ña dạng hóa vào lĩnh vực kinh doanh mới, mà không có liên 

quan rõ ràng với bất kỳ các lĩnh vực kinh doanh hiện có. Vì không có tính 
tương ñồng giữa chuỗi giá trị của các hoạt ñộng kinh doanh không liên 
quan nên việc ña dạng hóa không liên quan không thể tạo ra giá trị bằng 
cách chia sẻ nguồn lực hay chuyển giao năng lực. Đa dạng hóa không liên 
quan có thể tạo giá trị chỉ bởi việc theo ñuổi một chiến lược mua lại và tái 
cấu trúc. 
 Các công ty tập trung vào ña dạng hóa không liên quan khi: 
 - Các kỹ năng hoạt ñộng cốt lõi của công ty ñược chuyên môn hoá 
cao và ít có ứng dụng ra ngoài chức năng cốt lõi của công ty. 
 - Quản trị cao cấp của công ty có kinh nghiệm trong việc mua và 
xoay chuyển các ñơn vị kinh doanh yếu kém. 

- Chi phí quản lý của việc thực thi không vượt quá giá trị ñược tạo 
ra bởi việc theo ñuổi một chiến lược tái cấu trúc. 

1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng ña dạng hóa trong khu công nghiệp 
1.3.2.1. Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp 
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Các doanh nghiệp ñầu tư vào KCN hầu hết ñều phải sử dụng các dịch 
vụ cơ bản và dịch vụ tiện ích như: thuê ñất ñã hoàn thiện cơ sở hạ tầng, sử 
dụng nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt, ñiện phục vụ sản xuất kinh 
doanh và chiếu sáng, dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin .. Vì vậy 
việc triển khai ña dạng hóa một số dịch vụ phụ thuộc vào nhu cầu của các 
doanh nghiệp, cụ thể là phụ thuộc vào số lượng, quy mô và ngành nghề 
hoạt ñộng của các doanh nghiệp KCN. Ngoài ra, ý thức chấp hành ñiều lệ 
quản lý của KCN và sự ủng hộ của doanh nghiệp trong KCN cũng ảnh 
hưởng ñến việc ña dạng hoá dịch vụ trong KCN.  

1.3.2.2. Đối thủ cạnh tranh 
Đối với hoạt ñộng ñầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, các ñối thủ cạnh 

tranh trực tiếp ở ñây là các Công ty ñầu tư kinh doanh hạ tầng KCN khác 
trên ñịa bàn ñịa phương, khu vực và trên cả nước. Các doanh nghiệp kinh 
doanh hạ tầng KCN thường cạnh tranh với nhau về giá cả và chất lượng 
cung ứng dịch vụ nhằm lôi kéo các nhà ñầu tư ñến thuê ñất tại KCN của 
mình và sẽ phát sinh nhu cầu  sử dụng các dịch vụ khác trong KCN. 

1.3.2.3. Năng lực của Chủ ñầu tư  
a. Năng lực tài chính của chủ ñầu tư:  
Một nguồn lực quan trọng ñể thực hiện ña dạng hoá dịch vụ là 

tiềm năng về tài chính của doanh nghiệp vì vậy phải ñánh giá ñầy ñủ về 
nguồn vốn, tính chất và khả năng khai thác các nguồn. Thực hiện ña dạng 
hoá dịch vụ liệu doanh nghiệp có phải ñầu tư thêm không hay ñầu tư mới? 
Đầu tư vốn cố ñịnh hay vốn lưu ñộng? Tỉ lệ giữa vốn cố ñịnh và vốn lưu 
ñộng là bao nhiêu? Liệu kết quả thực hiện ña dạng hoá dịch có bù ñắp ñược 
chi phí hay không? Sau ña dạng hoá mức doanh lợi là bao nhiêu, vòng quay 
vốn cố ñịnh, vốn lưu ñộng như thế nào? 

b. Yếu tố con người:  
Trong tất cả các yếu tố ñể tạo ra cơ sở vật chất: lao ñộng, ñối tượng 

lao ñộng, tư liệu lao ñộng thì nhân lực là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng 
trực tiếp ñến quá trình kinh doanh của công ty. Một chiến lược ña dạng hoá 
dịch vụ có ñược thiết lập và mang lại hiệu quả hay không phụ thuộc vào 
thái ñộ của ban lãnh ñạo sự gắn bó phối hợp của các cấp và trình ñộ năng 
lực của nhân viên, do ñó khi tính ñến chiến lược ña dạng hoá dịch vụ thì 
không thể bỏ qua nhân tố này. 

1.3.2.4. Cơ chế và hỗ trợ của cơ quan Nhà nước 
 Trong cơ chế thị trường mỗi doanh nghiệp công nghiệp là một chủ 
thể kinh doanh ñộc lập vì vậy doanh nghiệp có  quyền thực sự trong việc 
xác ñịnh phương hướng sản xuất kinh doanh của mình thông qua việc xây 
dựng một cơ cấu và danh mục sản phẩm có hiệu quả. Chính sách kinh tế 
của nhà nước có thể mang lại thuận lợi cho hoạt ñộng ña dạng hoá khi 
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doanh nghiệp sản xuất loại sản phẩm ñược nhà nước khuyến khích và 
ngược lại có thể mang ñến sự thất bại cho doanh nghiệp khi sản phẩm ñó bị 
hạn chế hoặc nghiêm cấm sản xuất. 

CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG  VÀ ĐA DẠNG HÓA DỊCH VỤ 

TRONG KHU CÔNG NGHI ỆP  HÒA KHÁNH M Ở RỘNG 
2.1. Tổng quan về KCN Hòa Khánh mở rộng 

2.1.1. Khái quát về KCN Hoà Khánh Mở rộng 
2.1.1.1. Chủ ñầu tư 
Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng là thành viên của Tập 

ñoàn ñầu tư Sài Gòn. Hoạt ñộng chủ yếu trên các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng 
và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, kinh doanh các dịch vụ trong KCN… 
Tổng vốn ñiều lệ ñăng ký là 200 tỷ ñồng.  

2.1.1.2 Cơ cấu tổ chức  
Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm : Hội ñồng quản trị, Ban kiểm soát, 

Ban tổng giám ñốc và 5 phòng ban nghiệp vụ. 
2.1.1.3. Quá trình hình thành và phát triển 
KCN Hòa Khánh mở rộng ñược thành phố Đà Nẵng quy hoạch trình 

Thủ tướng Chính phủ và ñược Chính phủ ñồng ý chủ trương thành lập tại 
văn bản số 270/CP-CN ngày 27 tháng 02 năm 2004. Ngày 25 tháng 3 năm 
2004 KCN Hòa Khánh mở rộng ñược  thành lập theo quyết ñịnh số 
2101/QĐ-UB của UBND TP Đà Nẵng. Ban ñầu do Công ty Phát triển và 
Khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng làm chủ ñầu tư và ñến ñầu năm 2006 ñược 
bàn giao lại cho Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng tiếp tục làm 
chủ ñầu tư cho ñến nay. 

2.1.2. Khái quát kết quả hoạt ñộng 
2.1.2.1 Tình hình ñầu tư xây dựng 

Bảng 2.2. Giá trị ñầu tư KCN Hoà Khánh mở rộng 
 giai ñoạn 2006-2009 

       ( ñvt: triệu ñồng) 
TT Hạng mục 2006 2007 2008 2009 Tổng Cộng 

1 Đền bù 15.586 60.299 61.063 14.814 151.762 

2 Xây lắp 11.444 5.874 15.985 24.341 57.644 

3 Khác 827 5.289 12.588 12.197 30.901 

 Tổng cộng 27.857 71.462 89.636 51.352 240.307 

Nguồn: Báo cáo tình hình xây dựng cơ bản SDN ñến 31/12/2009 
2.1.2.2. Tình hình hoạt ñộng kinh doanh 
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Doanh thu chủ yếu của Công ty trong năm 2008 và 2009 dựa trên 
hoạt ñộng cho thuê hạ tầng KCN Hòa Khánh MR và KCN Liên Chiểu, thu 
phí sử dụng hạ tầng tại hai KCN, kinh doanh nước sạch phục vụ sản xuất tại 
KCN Liên Chiểu và khai thác cát trắng trong KCN Hòa Khánh mở rộng. 

Doanh thu và lợi nhuận của Công ty năm sau có tăng hơn năm 
trước, tốc ñộ tăng doanh thu tương ñối cao 228,56%, tốc ñộ tăng lợi nhuận 
ñạt 186,11%. Trong ñó tỷ trọng lợi nhuận của hoạt ñộng chính là kinh 
doanh kết cấu hạ tầng KCN năm 2009 chiếm 51,15%, hoạt ñộng khai thác 
cát trắng chiếm 48,85%. Trong thời gian sắp ñến, khi hoạt ñộng khai thác 
cát trắng chấm dứt thì  doanh thu và lợi nhuận của Công ty sẽ bị ảnh hưởng 
lớn, sẽ ảnh hưởng ñến dòng tiền hoạt ñộng của Công ty.  

 2.1.2.3. Tình hình tài chính 
 Tổng tài sản công ty qua các năm tăng nhanh, cuối năm 2009 ñạt 
386.947,30 tỷ ñồng tăng 31,6% so với năm 2008. Nguồn vốn ñầu tư của 
công ty bao gồm nguồn góp vốn của các cổ ñông, vốn vay ngân hàng và 
tiền thu ñược từ hoạt ñộng kinh doanh. Trong ñó tỷ trọng nợ năm 2008 
chiếm 44,5%  trên tổng nguồn vốn và năm 2009 chiếm 55,18% ñó là sức ép 
khá lớn ñối với Công ty. Tổng số nợ phải trả ñến cuối năm 2009 là 
213.520,30 triệu ñồng, trong ñó nợ dài hạn 178.049,24 triệu. Tuy nợ ngắn 
hạn chiếm tỷ trọng không lớn trong tổng số nợ nhưng với tổng số nợ phải 
trả tương ñối lớn nên áp lực trả nợ trong năm 2010 của Công ty sẽ rất lớn.  

2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng ñến việc ña dạng hóa dịch vụ 
cung cấp trong KCN Hòa Khánh mở rộng 

2.2.1. Môi trường pháp lý và cơ chế quản lý nhà nước ñịa phương 
Được ñánh giá là một khu vực, ñịa phương năng ñộng nhất miền 

Trung và cả nước, thông qua hoạt ñộng thu hút ñầu tư, Đà Nẵng ñã trở 
thành ñịa chỉ tin cậy cho các nhà ñầu tư trong và ngoài nước ñến hợp tác, 
làm ăn. Trong 10 tiêu chí ñánh giá của Phòng thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI),  4 tiêu chí thuộc về 
cải cách hành chính ñã giúp PCI Đà Nẵng liên tục xếp thứ hạng cao và 
ñứng thứ nhất 2 năm liền. Đây là một trong những thuận lợi ñể các doanh 
nghiệp yên tâm ñể tìm hiểu và ñầu tư lâu dài tại ñịa phương nói chung và 
các KCN nói riêng.  

2.2.2. Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp 
KCN Hoà Khánh mở rộng hiện nay với tổng số lượng doanh nghiệp 

ñang hoạt ñộng là 09 doanh nghiệp, hoạt ñộng chủ yếu trong một số lĩnh 
vực sản xuất công nghiệp như may mặc, sản xuất linh kiện ñiện tử, linh 
kiện ôtô và vật liệu xây dựng...  Như vậy nhu cầu hiện tại về một số dịch vụ 
như xử lý nước thải, cung cấp nước sạch, cấp ñiện, dịch vụ viến thông… 
Theo thống kê của phòng lao ñộng thuộc BQL KCN &CX Đà Nẵng thì hơn 
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80% lao ñộng ở các doanh nghiệp trong KCN là người ngoại tỉnh và sẽ tăng 
lên vài chục ngàn người khi KCN ñã ñược lấp ñầy, vì vậy nhu cầu xuất ăn 
CN, nhà cho công nhân KCN và dịch vụ khác trong tương lai rất lớn. 

2.2.3. Đối thủ cạnh tranh 
 Đến hết năm 2009 trên cả nước ñã có 249 KCN ñược thành lập 

trong ñó 162 KCN ñã ñi vào hoạt ñộng, tại khu vực thành phố Đà Nẵng và 
các tỉnh lân cận là tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế hiện cũng ñã có 12 
KCN, riêng tại thành phố Đà Nẵng hiện có 05 KCN. Trong ñó một số KCN 
do ngân sách ñầu tư hoặc các doanh nghiệp quốc doanh làm chủ ñầu tư. Các 
KCN này ñược hỗ trợ một phần vốn ñầu tư từ ngân sách trung ương ñể giải 
phóng mặt bằng nên giá thành KCN thường thấp hơn và tạo lợi thế cạnh 
tranh trong việc thu hút các doanh nghiệp ñầu tư và nhanh chóng ñược lấp 
ñầy nhờ vào giá cho thuê rẻ. Bên cạnh ñó, khi triển khai ña dạng hoá một số 
dịch vụ trong KCN Công ty còn chịu sự cạnh tranh của một số doanh 
nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ bên ngoài hiện ñang cung cấp một số dịch 
vụ cho các doanh nghiệp trong KCN HKMR. 

2.2.4. Chủ ñầu tư  
2.2.4.1. Về công tác ñầu tư hạ tầng 

Cơ sở hạ tầng KCN Hòa Khánh mở rộng ñược qui hoạch phù hợp 
với quy hoạch của thành phố và ñược xây dựng một cách ñồng bộ bao gồm 
hệ thống ñường giao thông, hệ thống cung cấp ñiện, hệ thống cấp thoát 
nước. Ngoài ra, còn có các công trình hỗ trợ khác ngoài KCN như hệ thống 
cấp thoát nước, cấp ñiện, ñiện chiếu sáng, hệ thống giao thông ngoài KCN, 
bưu chính viễn thông, ngân hàng... tạo ñiều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho 
KCN trong quá trình hoạt ñộng và phát triển. 

2.2.4.2. Về nguồn nhân lực 
 Tính ñến cuối năm 2009, tổng số cán bộ nhân viên của Công ty là 

35 người. So với quy mô hiện nay của Công ty số lượng này tạm thời chưa 
ñủ ñảm bảo vận hành hoạt ñộng kinh doanh trong thời gian sắp ñến. Trình 
ñộ nhân lực tại Công ty tương ñối cao. Nhưng một thực tế phải nhìn nhận là 
hiện nay Công ty thiếu ñội ngũ quản lý ñiều hành giỏi, tác phong làm việc 
của nhân viên không chuyên nghiệp.  

Theo chức năng hoạt ñộng của các phòng ban thì việc bố trí nhân 
sự hiện nay chưa thật phù hợp với chức năng nhiệm vụ qui ñịnh. Số lượng 
nhân viên còn thiếu so với nhu cầu hiện tại và sắp tới của công ty làm ảnh 
hưởng không nhỏ ñến kế hoạch kinh doanh ñầu tư xây dựng và kinh doanh 
của Công ty cũng như kế hoạch ña dạng hoá dịch vụ của Công ty trong thời 
gian ñến.  

2.2.4.3. Về nguồn lực tài chính 
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Nhìn chung tổng vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài 
Gòn – Đà Nẵng có chiều hướng tăng lên trong những năm qua (2008-2009), 
từ 293.886,92 triệu ñồng năm 2008 tăng lên 386.947,30 triệu ñồng năm 
2009 (tăng 131,67%). Trong ñó, tỷ trọng vốn cố ñịnh và vốn lưu ñộng ñều 
có xu hướng tăng lên. Có thể thấy rõ ñiều này thông qua bảng sau:  

Bảng 2.9: Cơ cấu vốn của Công ty SDN  (Đơn vị: tri ệu ñồng) 

Năm 2008 Năm 2009 
Chỉ tiêu 

Số tiền % Số tiền % 

Tổng vốn theo cơ cấu 293.886,92 100,00 386.947,30 100,00 

Vốn lưu ñộng 16.243,00 5,53 33.935,00 8,77 

Vốn cố ñịnh 277.643,92 94,47 353.012,30 91,23 

Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty SDN năm 2008 và 2009 
Như vậy có thể thấy trong những năm qua Công ty ñã chú trọng 

ñầu tư vào tài sản cố ñịnh, chủ yếu Công ty ñã ñầu tư vốn vào việc xây 
dựng cơ sở hạ tầng nhằm ñẩy mạnh thực hiện mục tiêu kinh doanh chính là 
cho thuê ñất tạo tiền ñề cho công tác ña dạng hóa dịch vụ sắp tới của Công 
ty.  

Khả năng hiện tại về vốn của Công ty là tương ñối lớn, tuy nhiên 
với l ĩnh vực hoạt ñộng kinh doanh và chiến lược ña dạng hoá sản dịch vụ 
trong KCN trong thời gian sắp ñến thì Công ty cần số lượng vốn tương ñối 
lớn, với khả năng vốn hiện tại của Công ty chưa thể ñáp ứng ñược nhu cầu 
ñó. Vì vậy, trong thời gian ñến Công ty cần có kế hoạch  huy ñộng thêm 
vốn từ nhiều nguồn khác nhau: từ các cổ ñông thông qua phát hành cổ 
phiếu, phát hành trái phiếu, tranh thủ nguồn vốn từ các quỹ tín dụng, ngân 
hàng..., thậm chí là các nhà ñầu tư nước ngoài.  

2.3. Thực trạng cung cấp và ña dạng hoá dịch vụ trong KCN Hòa 
Khánh mở rộng 

2.3.1. Thực trạng cung cấp và ña dạng hoá dịch vụ 
2.3.1.1. Dịch vụ cơ bản  

a. Cho thuê ñất ñã hoàn thiện cơ sở hạ tầng: 
Đến tháng 3 năm 2010 Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng 

ñã tiến hành ñền bù và xây dựng hạ tầng ñạt 57% diện tích ñất KCN ñược 
qui hoạch. Tổng diện tích ñất sẵn sàng cho thuê là 65,5 ha/ 157,73 ha ñất 
thương phẩm. 
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Tiêu chuẩn cho dịch vụ mặt bằng sản xuất ñược xác ñịnh bởi các 

tiêu chuẩn sau:  
• Mặt bằng ñất và nền ñất cho xây dựng 
• Các dịch vụ gia tăng 
• Thuận lợi cho giao thông 
• Không bị ảnh hưởng tiêu cực từ doanh nghiệp bên cạnh 
• Thuận tiện cho giao dịch với ñối tác 
• Thuận tiện sinh hoạt cho công nhân 
• Giá cả  

 Cho tới thời ñiểm này ñã có 09 doanh nghiệp ñã ñầu tư xây dựng 
nhà máy sản xuất, trong ñó 06 doanh nghiệp ñã ñi vào hoạt ñộng, 03 doanh 
nghiệp ñang triển khai xây dựng như bảng 2.12 bên dưới. Với tổng diện tích 
thuê 24,28 ha ñạt 15,4%, tổng doanh thu ñến hết năm 2009 của dịch vụ này 
ñạt 5.014.898 USD. Đơn giá cho thuê dao ñộng từ 25 USD ñến 35 USD/m2/ 
thời gian còn lại của dự án. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Hình 2.3. Đánh giá chất lượng dịch vụ mặt bằng sản xuất 
Kết quả như hình 2.3 cho thấy có 100% khách hàng hài lòng và 

ñánh giá thuộc tính mặt bằng ñất và nền ñất cho xây dựng khá và tốt. Và ña 
số các doanh nghiệp hài lòng về mức giá cho thuê hiện nay. 

Thuộc tính các dịch vụ gia tăng ñược ñánh giá kém nhất, việc phân 
bố các doanh nghiệp vì nhiều lý do mà vẫn còn những bất hợp lý khiến 
54,55% doanh nghiệp ñánh giá trung bình và kém do họ bị ảnh hưởng từ 
các doanh nghiệp liền kề.   

 Về giá cả, một phần không nhỏ vẫn là 30% cho rằng giá cao mà 
theo họ cần phải nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ và mở rộng ña dạng 
hóa dịch vụ ñể thuận tiện cho họ.     

b. Cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt 

Hình 2.2. Hiện trạng ñất KCN Hoà Khánh mở rộng 
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Nguồn nước cấp cho KCN Hòa Khánh mở rộng ñược lấy từ nhà máy 
nước Sân bay. KCN có hệ thống cung cấp nước hoàn chỉnh ñến từng nhà 
máy, công trình không những nhằm phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh 
của các doanh nghiệp và công tác chữa cháy tại khu. Việc bán nước cho các 
doanh nghiệp ñược thực hiện bởi Công ty cấp nước Đà Nẵng với ñơn giá 
bán là 6.060 ñồng/m3  ñối với kinh doanh dịch vụ và 4.460 ñồng/m3 ñối với 
hoạt ñộng sản xuất vật chất. Với tổng số 06 doanh nghiệp ñã ñi vào hoạt 
ñộng, lượng nước tiêu thụ bình quân hơn 5.600 m3 nước. Với mức giá như 
vậy có thể nói là thấp nhất hiện nay trong các KCN của cả nước và ña số 
các doanh nghiệp ñang sản xuất ñều hài lòng với chất lượng nước cũng như 
giá cả cung cấp.  

c. Cung cấp ñiện phục vụ sản xuất kinh doanh 
Hệ thống ñiện của KCN ñược xây dựng khá ñồng bộ ngay từ khâu 

san lắp mặt bằng và xây dựng ñường xá, ñảm bảo ñiện luôn sẵn sàng ñược 
cung cấp tới tận hàng rào doanh nghiệp. Điện sản xuất kinh doanh ñược 
cung cấp bởi Công ty Điện lực Đà Nẵng, với ñơn giá dao ñộng từ 496 ñồng 
ñến 1.938 ñồng/Kwh theo quy ñịnh của thông tư số 08/2010/TT-BCT ngày 
24/02/2010 của Bộ Công thương.  

2.3.1.2 Dịch vụ tiện ích và gia tăng 
a. Dịch vụ tư vấn ñăng ký kinh doanh và thủ tục hành chính 
Dịch vụ này ñang ñược Công ty cung cấp miễn phí cho các nhà ñầu 

tư từ giai ñoạn nghiên cứu tìm hiểu ñầu tư vào KCN. Sau khi quyết ñịnh 
ñầu tư, các doanh nghiệp ñược hỗ trợ tư vấn thủ tục thành lập doanh 
nghiệp, ñăng ký xin thẩm ñịnh và cấp chứng nhận ñầu tư dự án. 

b. Nhà ở cho công nhân 
Hiện tại dịch vụ này chủ yếu là do các hộ gia ñình bên ngoài KCN 

cung cấp. Do chi phí ñầu tư lớn, hiệu quả thấp, thời gian thu hồi vốn chậm 
nên chưa có doanh nghiệp nào ñầu tư vào lĩnh vực này trên ñịa bàn KCN.  

Hiện nay 95,7% lao ñộng nhập cư có nơi cư trú phân bố khắp trong 
toàn thành phố mặc dù việc làm của những người này chỉ tập trung tại các 
KCN, khu chế xuất. 87,3% người thuê nhà chỉ chấp nhận ñược mức thuê từ 
400.000 ñồng trở xuống.  

c. Cung cấp suất ăn công nghiệp 
Suất ăn ñược cung cấp bởi 2 nguồn (1) Bếp ăn tập thể của doanh 

nghiệp và (2) Cơ sở bên ngoài KCN như Công ty Cổ phần An Tâm, Công 
ty Đại Kim Sơn, Doanh nghiệp tư nhân Trọng Hoa … 

Thực tế rất khó kiểm soát và trong một số trường hợp khi sự cố xảy 
ra thường là do các cơ sở cung cấp bỏ qua những quy ñịnh về vệ sinh an 
toàn thực phẩm. Đa số các doanh nghiệp chưa hài lòng với chất lượng của 
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các bữa ăn của công nhân, với nhận xét khách quan thì một phần cũng do 
mức giá tài trợ cho mỗi suất ăn còn thấp.  

d. Dịch vụ viễn thông 
Hệ thống viễn thông và công nghệ thông tin ñược cung cấp bởi các nhà 

cung cấp như VNPT, Viettel, chiếm ña số vẫn là VNPT với 70% khách 
hàng trong KCN Hoà Khánh mở rộng sử dụng dịch vụ của họ. Tuy nhiên 
hiện trạng các nhà cung cấp chỉ dừng lại ở việc cung cấp ñường truyền ñiện 
thoại, internet tốc ñộ cao ... nhưng chất lượng chưa ñược ñảm bảo. Hiện nay 
việc triển khai cung cấp này không thông qua chủ ñầu tư mà nhà cung cấp 
làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp. Việc này có thể gây ảnh hưởng ñến 
qui hoạch và quản lý của chủ ñầu tư. 

2.3.2. Nhu cầu dịch vụ tiện ích và gia tăng trong KCN Hoà Khánh 
mở rộng 

   
 

 
 
 
 

Hình 2.4. Tỷ lệ ñánh giá cần thiết có các dịch vụ tiện ích và gia tăng 
Trừ nhóm 3 dịch vụ vệ sinh bảo vệ, dịch vụ ñào tạo và dịch vụ kho 

bãi nho ngoại quan có tỷ lệ doanh nghiệp cần thiết dưới 50%. Các dịch vụ 
còn lại ñều có tỷ lệ doanh nghiệp cần thiết từ 57% trở lên. Dịch vụ tư vấn 
và cung cấp lao ñộng ñược cho là cần thiết nhất với doanh nghiệp ở ñây. 
Thực tế thị trường lao ñông thành phố Đà Nẵng trong những năm qua 
thường thiếu lao ñộng nhất là công nhân vì lao ñộng người ñịa phương 
không muốn làm nguồn cung ứng chủ yếu từ lao ñộng nhập cư, hơn nữa hệ 
thống ñào tạo nghề cũng chỉ ñào tạo ñược một số nghề nhất ñịnh mà các 
doanh nghiệp cần. 

2.4. Đánh giá thực trạng ña dạng hóa dịch vụ trong KCN Hòa Khánh 
mở rộng 

2.4.1. Kết quả ñạt ñược 
Tuy ñã có nhiều cố gắng, tuy nhiên với thực tế về quy mô, số lượng 

những dịch vụ ñã cung cấp nêu trên chưa ñủ ñể ñáp ứng nhu cầu của các 
nhà ñầu tư ñến hợp tác làm ăn. Tuy nhiên so với các KCN trên ñịa bàn 
thành phố Đà Nẵng thì KCN Hoà Khánh mở rộng ñang dần phát triển tương 
ñối ñồng bộ, hệ thống hạ tầng của khu công nghiệp ñược ñầu tư ñồng bộ 
phục vụ cho nhu cầu phát triển dịch vụ trong thời gian ñến .  

2.4.2. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của hạn chế tồn tại 
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2.4.2.1. Hạn chế, tồn tại 
Do số lượng doanh nghiệp thuê ñất hiện nay còn hạn chế nên doanh 

thu từ thuê ñất ñể ñầu tư hoàn chỉnh và mở rộng các loại hình dịch vụ tại 
ñơn vị còn khó khăn. Công tác ñền bù, giải toả tuy có nhiều cố gắng song 
do nhiều lý do khác nhau nên tiến ñộ không ñáp ứng ñược nhu cầu ñầu tư 
hạ tầng theo tiến ñộ ñăng ký. Hệ thống cấp nước tuy ñã ñầu tư, nhưng  chưa 
ñáp ứng ñược yêu cầu của KCN. Việc ñầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước 
thải tập trung tại KCN tuy ñược ñưa ra, nhưng do nhiều yếu tố khách quan 
nên chậm thực hiện, ñiều ñó cũng là một nguyên nhân làm kém sức hấp dẫn 
của KCN Hoà Khánh. 

2.4.2.2. Nguyên nhân của hạn chế, tồn tại 
Thứ nhất, Công tác ñền bù giải toả còn chậm làm ảnh hưởng ñến 

quá trình ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. 
Thứ hai, tình hình kinh tế thế giới trong năm 2008 và 2009 gặp 

khủng hoảng trầm trọng nên ảnh hưởng ñến việc thu hút các doanh nghiệp 
ñầu tư vào KCN, các ngân hàng ñồng loạt áp dụng chính sách thắt chặc tín 
dụng, chi phí sử dụng vốn tăng…  

Thứ ba, chưa có sự hỗ trợ từ phía Lãnh ñạo Tập ñoàn ñầu tư Sài 
Gòn (Công ty mẹ của SDN).  

Thứ tư, Quản lý các vấn ñề xã hội còn yếu kém: Đời sống công 
nhân lao ñộng còn thiếu về nơi ăn chốn ở và các dịch vụ phục vụ ñời, chính 
sách tiền lương cho công nhân lao ñộng trong KCN còn rất thấp... 

Thứ năm, Việc cung cấp nguồn nhân lực cho KCN còn thiếu về số 
lượng và yếu về chất lượng. 

 
 

CHƯƠNG 3 
MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐA DẠNG HOÁ DỊCH VỤ CHO CÁC DOANH 
NGHIỆP TRONG KHU CÔNG NGHI ỆP HOÀ KHÁNH M Ở RỘNG 
3.1. Đánh giá nhu cầu sử dụng một số dịch vụ trong KCN Hòa Khánh 

mở rộng thời gian ñến 
3.1.1. Nhu cầu dịch vụ cơ bản 

Do ñặc thù của KCN, nên các doanh nghiệp khi ñầu tư vào  KCN các 
chắn phải sử dụng gói dịch vụ cơ bản bao gồm: thuê ñất ñã hoàn thiện hạ 
tầng, dịch vụ cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, dịch vụ cấp ñiện phục 
vụ sản xuất, thu gom xử lý nước thải. 

3.1.2. Nhu cầu sử dụng dịch vụ tiện ích và gia tăng 
3.1.2.1. Nhu cầu thuê, mua nhà xưởng, văn phòng xây sẵn  

Do các doanh nghiệp có sẵn trong KCN Hòa Khánh mở rộng không 
có nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh và việc khảo sát ñối với các doanh 
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nghiệp dự kiến ñầu tư vào KCN Hòa Khánh mở rộng gặp khó khăn do số 
lượng ít, nên việc ñánh giá nhu cầu trong tương lai gần của dịch vụ cho thuê 
nhà xưởng văn phòng chủ yếu dựa vào tình hình thực tế diện tích nhà 
xưởng văn phòng cho thuê tại một số KCN ở Việt Nam. 

 
 
 

Bảng 3.2. Dự kiến nhu cầu văn phòng, nhà xưởng cho thuê, bán 
tại KCN Hoà Khánh mở rộng 

Diện tích ñã cho thuê 

T

T 

Khu 

công 

nghiệp 

Diện tích 

ñã cho 

thuê 

( m2) 

Nhà 

xưởng 

(m2) 

Văn 

phòng 

(m2) 

Tỷ lệ 

DT NX 

/ ñất ñã 

cho 

thuê 

Tỷ lệ 

DT VP 

/ ñất ñã 

cho 

thuê 

Dự 

kiến 

DT NX 

XD tại 

KCN 

HKMR 

Dự kiến 

DT VP 
xây dựng 

tại KCN 

HKMR 

1 
Tân 
Phú 

Trung 
2.168.000 150.000 9.000 6,92% 0,42% 16.799 1.008 

2 Quế Võ 2.310.000 170.000 9.000 7,36% 0,39% 17.868 946 

3 
Quang 
Châu 675.000 50.000 3.000 7,41% 0,44% 17.985 1.079 

3.1.2.2. Nhu cầu các dịch vụ khác 
Để dự báo nhu cầu của một số dịch vụ gia tăng của các khách hàng 

trong KCN Hoà Khánh mở rộng và các doanh nghiệp ñang nghiên cứu ñầu 
tư vào KCN Hoà Khánh mở rộng, căn cứ vào số liệu tổng hợp thu ñược từ 
phiếu khảo sát gởi cho 11 doanh nghiệp ñang hoạt ñộng và xây dựng nhà 
máy và 19 doanh nghiệp ñang nghiên cứu ñầu tư tại KCN Hoà Khánh mở 
rộng, số liệu thu về ñược như sau: 

Bảng 3.3. Dự kiến nhu cầu các dịch vụ tiện ích, gia tăng tại  
KCN Hoà Khánh mở rộng 

Rất cần Cần 
Có hay 
không  

ñều ñược 
Không cần 

Dịch vụ 

SL T.Lệ SL T.Lệ SL Tỷ lệ SL T.Lệ 

Dịch vụ kho ngoại quan 12 40% 0 0% 0 0% 18 60% 

DVụ viễn thông và CNTT 7 23% 7 23% 10 33% 6 20% 

Cung cấp suất ăn công nghiệp 20 67% 10 33% 0 0% 0 0% 

Nhà ở cho công nhân  23 77% 7 23% 0 0% 0 0% 

 

 

20 

Dịch vụ ñào tạo 14 47% 7 23% 2 7% 7 23% 

Dvụ tư vấn, cung cấp LĐ 17 57% 11 37% 2 7% 0 0% 

Dịch vụ vệ sinh, bảo vệ 5 17% 7 23% 8 27% 10 33% 

Nguồn: thống kê từ phiếu khảo sát 
 
 
3.2. Định hướng và mục tiêu phát triển ña dạng hóa dịch vụ 

3.2.1. Định hướng phát triển KCN Hòa Khánh mở rộng thành 
KCN ki ểu mẫu với dịch vụ phong phú, chất lượng 
 Hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội KCN Hòa Khánh mở 
rộng theo hướng hiện ñại, hoàn chỉnh. Ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ 
hỗ trợ trong KCN. Mở rộng công năng của KCN Hòa Khánh mở rộng theo 
hướng phát triển các hoạt ñộng dịch vụ. Thu hút ñầu tư nước ngoài hướng 
vào các tập ñoàn kinh tế ña quốc gia với các dự án có quy mô vốn lớn, công 
nghệ cao; sử dụng ít ñất, hiệu quả sử dụng ñất cao.  

3.2.2. Mục tiêu phát triển  
 Nâng cao chất lượng dịch vụ hiện có, ñồng thời ña dạng và phát 
triển các dịch vụ cung cấp khác trong KCN nhằm ñáp ứng tiêu chí phục vụ 
cho các nhà ñầu tư và gia tăng lợi nhuận cho chủ ñầu tư. 

3.2.3. Mục tiêu cụ thể 
- Hoàn thiện cung cấp gói dịch vụ cơ bản nhằm ñảm bảo cơ sở ñể 

triển khai ña dạng hoá một số dịch vụ khác. 
- Triển khai ña dạng hoá một số dịch vụ tiện ích và gia tăng như: xây 

dựng nhà xưởng, văn phòng cho thuê và bán; dịch vụ về công nghệ thông 
tin; nhà ở cho công nhân; cung cấp xuất ăn công nghiệp; dịch vụ ñào tạo; 
kho ngoại quan 

3.3. Giải pháp ña dạng hóa dịch vụ trong KCN Hòa Khánh mở rộng 
3.3.1 Giải pháp ñối với chủ ñầu tư 

3.3.1.1. Hoàn thiện và triển khai một số dịch vụ cơ bản trong KCN 
a. Cho thuê ñất ñã hoàn thiện cơ sở hạ tầng 
Đa dạng hoá các hình thức thanh toán: Công ty nên hình thành 

cơ chế thanh toán thông thoáng cho các doanh nghiệp như ña dạng về hình 
thức thanh toán như: hình thức thanh toán nhiều lần, hình thức cho nợ và 
tính lãi. 

 + Hình thức thanh toán nhiều lần: doanh nghiệp KCN ñược 
quyền thanh toán trong nhiều năm, nhưng tối ña là không quá 05 năm.  

 + Hình thức cho nợ và tính lãi: giá cho thuê ñất thỏa thuận ñược 
cố ñịnh ngay ban ñầu và ấn ñịnh thời gian trả nợ theo mốc nhưng tối ña 
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không quá 05 năm. Phần nợ sẽ ñược tính lãi theo trung bình cộng của lãi 
suất vay và gởi tiền USD tại ngân hàng thương mại cổ phần. 

+Tổ chức quy hoạch việc bố trí các doanh nghiệp theo ngành 
nghề hoạt ñộng nhằm không gây ảnh hưởng từ sự tác ñộng ảnh hưởng qua 
lại của các doanh nghiệp nằm liền kề nhau. 

+ Tổ chức xây dựng hệ thống các biển báo tên ñường và biển chỉ 
dẫn sơ ñồ vào các doanh nghiệp trong KCN nhằm tạo thuận tiện cho các ñối 
tác, khách hàng của các doanh nghiệp thuận lợi khi ñến liên hệ, giao dịch. 

b. Cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt 
+ Hiện nay Công ty ñang quản lý khai thác và vận hành nhà máy 

nước Hải Vân công suất 5.000 m3 ngày ñêm ñóng tại KCN Liên Chiểu Đà 
Nẵng cách KCN Hòa Khánh mở rộng 7 km, nhà máy nước này phục vụ 
cung cấp nước cho KCN Liên Chiểu Đà Nẵng với nhu cầu 1.000 m3 ngày 
ñêm và có thể nâng mức công suất lên 10.000m3 ngày ñêm. Công ty có thể 
tận dụng công suất dư thừa của nhà máy nước này ñể phục vụ cho KCN 
Hòa Khánh mở rộng bằng cách ñầu tư tuyến ống cấp nước từ KCN Liên 
Chiểu về KCN Hòa Khánh mở rộng.   

c. Thu gom và xử lý nước thải 
 Vấn ñề thu gom và xử lý nước thải trong KCN là một trong những 

hạng mục công việc bắt buộc phải có ñối với hoạt ñộng ñầu tư kinh doanh 
kết cấu hạ tầng KCN.  

+ Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thu gom nước thải theo quy hoạch 
ñược duyệt. 
 + Phối hợp với Công ty TNHH Khoa học công nghệ Môi trường 
Quốc Việt ñầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải có công suất 2.000m3/ 
ngày ñêm theo hình thức BO xây dựng - kinh doanh. Theo ñó, Công ty sẽ 
bàn giao cho Công ty Quốc Việt khu ñất dự diện tích 02 ha, mọi kinh phí 
ñầu tư xây dựng nhà máy sẽ do bên công ty Quốc Việt chịu. Sau khi ñi vào 
vận hành, Công ty Quốc Việt sẽ chịu toàn bộ chi phí vận hành và khai thác 
nhà máy và quản lý khách hàng, ñồng thời toàn bộ chịu trách với cơ quan 
chức năng về chất lượng nước thải sau khi xử lý tập trung. Sau 24 tháng kể 
từ ngày bàn giao khu ñất, Công ty Quốc Việt sẽ phải chia sẻ số tiền thu 
ñược bằng 5% trên tổng số tiền thu ñược từ việc xử lý nước thải.  

3.3.1.2. Đa dạng hoá một số dịch vụ tiện tích và gia tăng  
a. Cho thuê nhà xưởng, văn phòng xây sẵn cho thuê và bán  
Căn cứ vào bảng 3.2 ta có thể ñưa ra phương án ñầu tư xây dựng 

nhà xưởng cho thuê và bán. 
Tên dự án: Đầu tư kinh doanh nhà xưởng văn phòng cho thuê, bán 

tại KCN Hoà Khánh mở rộng. 
Tổng diện tích nhà xưởng xây dựng: 16.000m2  
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Số lượng nhà xưởng: 04 nhà xưởng, trong ñó 02 nhà xưởng có diện 
tích 3.500 m2 , 01 nhà xưởng có diện tích 4.000m2 , 01 nhà xưởng có diện 
tích 5.000m2 . 

Số lượng văn phòng: 02 văn phòng, diện tích mỗi văn phòng 250m2 
X 2 tầng. 

Tổng diện tích ñất sử dụng: 23.000m2 ( tỷ lệ xây dựng 70% theo 
quy hoạch ñược duyệt) 

Thời gian tính toán của dự án là 10 năm ( không kể 01 năm thời 
gian xây dựng), tổng chi phí ñầu tư dự kiến là 37.764 triệu ñồng ( ñã bao 
gồm chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng) 

Nguồn vốn ñầu tư bao gồm vốn tự có của doanh nghiệp 11.329 
triệu ñồng  chiếm 30% và nguồn vốn vay 26.435 triệu ñồng chiếm 70% 
tổng vốn ñầu tư. Chi phí lãi vay dự kiến 14%/ năm, thời gian vay 07 năm, 
thời gian ân hạn 02 năm.  

Các chỉ tiêu chính về hiệu quả kinh tế − xã hội và hiệu quả tài chính 
của dự án : 
 Tổng doanh thu của Dự án :                            96.131 triệu ñồng. 
 Thuế thu nhập doanh nghiệp:                  5.701 triệu ñồng. 
 Hiện giá Thu nhập thuần          NPV@14% =  2.887 triệu ñồng  > 0. 
 Tỷ suất thu hồi nội tại  IRR =          16,1 %  > 14% 
 Thời gian hoàn vốn  PBP =                           6,1 năm. 
Phân tích ñộ nhạy cho thấy dự án vẫn còn hoà vốn khi : 
 − Giá cho thuê nhà xưởng giảm xuống dưới 2,3 USD/m2/tháng. 

− Tỷ lệ cho thuê nhà xưởng năm 1 giảm xuống dưới 35%. 
b.  Cung cấp xuất ăn công nghiệp 

Xác ñịnh ñây là một dịch vụ tiện ích gia tăng ñể giúp cho KCN 
Hoà Khánh mở rộng nhằm tăng tính cạnh tranh so với các KCN khác và 
không lấy lợi nhuận làm mục tiêu. Với 73% các doanh nghiệp sử dụng suất 
ăn công nghiệp ñược cung cấp từ bên ngoài và ñể ñảm bảo cho việc kiểm 
soát chất lượng dịch vụ này. Công ty ñề xuất quy ñịnh cung cấp xuất ăn 
công nghiệp trình BQL các KCN và chế xuất Đà Nẵng ban hành nhằm kiểm 
soát chất lượng của dịch vụ này. Quy trình ñề xuất như sau: 

 

Công việc Thời gian Đơn vị thực hiện 

- Xác ñịnh nhu cầu 

và ñăng ký dịch vụ 

- Ký kết hợp ñồng thuê ñất 

-  Xin cấp giấy CN ñầu tư 

- Công ty sử dụng dịch vụ 

- Chủ ñầu tư KCN 

- BQL KCN & CX ĐN 
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- Ký kết hợp ñồng 

cung cấp dịch vụ 

- Sau khi ñược chấp thuận 

ñầu tư 

- Công ty sử dụng dịch vụ 

- Công ty cung cấp dịch vụ 

- BQL KCN & CX ĐN xác 

nhận hợp ñồng. 

- Kiểm soát chất 

lượng dịch vụ 

- Bất kỳ thời ñiểm nào khi 

cung cấp 

- Chủ ñầu tư KCN và BQL 

KCN & CX ĐN kết hợp với 

trung tâm vệ sinh môi 

trường Đà Nẵng 
 
Hợp ñồng cung cấp dịch vụ sẽ ñược ký kết giữa hai bên sử dụng 

và cung cấp có sự chứng nhận của Ban quản lý các KCN & chế xuất Đà 
Nẵng. Bất kỳ trong thời ñiểm nào, Chủ ñầu tư KCN và Ban quản lý các 
KCN & chế xuất Đà Nẵng kết hợp với trung tâm vệ sinh môi trường Đà 
Nẵng sẽ kiểm tra chất lượng của suất ăn tại nơi chế biến của doanh nghiệp 
cung cấp.  

c. Dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin 
 Phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn là 
thành viên của Tập ñoàn ñầu tư Sài Gòn ñể cung cấp dịch vụ viễn thông và 
công nghệ thông tin trong KCN Hòa Khánh mở rộng, Công ty Cổ phần 
Công nghệ viễn thông Sài Gòn ñang triển khai cung cấp hệ thống hạ tầng 
dịch vụ viễn thông trong KCN Quế Võ, Đại Đồng Hoàn Sơn ở Bắc Ninh… 
Các dịch vụ ñang cung cấp bao gồm: dịch vụ thoại, dịch vụ ñiện thoại cố 
ñịnh, dịch vụ IP Centrex, các dịch vụ internet băng thông rộng, cung cấp 
ñường truyền leased line, cung cấp VNP, dịch vụ kênh thuê riêng, dịch vụ 
Email hosting ... Giải pháp ñầu tư hạ tầng mà Công ty Cổ phần Công nghệ 
viễn thông Sài Gòn là sử dụng kết nối vô tuyến . 

d. Dịch vụ ñào tạo và cung ứng lao ñộng 
Xác ñịnh ñây là một sản phẩm bổ sung cho các doanh nghiệp ngoài 

dịch vụ chính. Với tư cách là chủ ñầu tư KCN Công ty làm ñầu mối trung 
gian gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp. Gắn kết giữa nhà trường và 
doanh nghiệp có nhiều ưu ñiểm là: người học nghề ñược học những nghề 
phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Người học nghề ngoài việc 
học lý thuyết nghề, ñược thực tập ngay trên các máy móc, thiết bị ñang sử 
dụng tại doanh nghiệp. Các cơ sở ñào tạo sau khi dạy xong lý thuyết, gửi 
học sinh vào các doanh nghiệp ñể thực tập trên các thiết bị ñang sử dụng 
của doanh nghiệp, làm cho người học có thể vận dụng ñược những kiến 
thức ñã học, ñồng thời nâng cao ñược kỹ năng nghề. Về phía doanh nghiệp 
họ có thể lựa chọn ñược những người lao ñộng có kỹ thuật tương lai cho 
mình.  

 

 

24 

e. Kho ngoại quan 
- Thành lập kho ngoại quan với diện tích 20.000m2 , mục tiêu của 

việc ra ñời của kho ngoại quan KCN Hoà Khánh mở rộng là nhằm phục vụ 
cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trong KCN Hoà 
Khánh nói riêng, các KCN lân cận như KCN Hoà Khánh, KCN Liên Chiểu 
nói chung, giúp tiết kiệm ñược chi phí và thời gian làm tăng sức cạnh tranh 
cho các doanh nghiệp trong KCN. Kho ngoại quan ñược ñề xuất dự kiến ñặt 
tại lô T12 trên trục ñường chính ñi vào KCN, khu ñất này hiện nay hạ tầng 
ñã hoàn thiện và có thể sớm triển khai ñưa vào xây dựng.  

3.3.1.3. Giải pháp về nguồn vốn 
a. Tăng cường sử dụng nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng 
b. Nâng cao năng lực tài chính thông qua việc ñẩy mạnh công tác 

kinh doanh thu hút ñầu tư vào KCN nhằm lấp ñầy diện tích ñất trong 
KCN 

3.3.1.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực  
 a. Kiện toàn nguồn nhân lực 

 Trước mắt, Công ty cần phải chú ý ñến việc củng cố và sắp xếp lại 
ñội ngũ nhân viên hiện có ñồng thời bổ sung nguồn nhân lực, ưu tiên bổ 
sung và kiện toàn bộ phận kinh doanh, trong ñó chú ý ñến trình ñộ ngoại 
ngữ của nhân viên bộ phận này, ngoài ngoại ngữ là tiếng Anh thì ưu tiên 
trình ñộ ngoại ngữ ñể phục vụ cho các doanh nghiệp ñến từ các nước như: 
Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc. Song song ñó Công ty cần nghiên cứu 
thành lập thêm bộ phận nghiên cứu và phát triển ( R&D) ñể bổ sung nhân 
lực cho hoạt ñộng ña dạng hoá trong thời gian ñến.  
  b. Nâng cao trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ ñội ngũ cán bộ công 
nhân viên 

Hàng năm, Công ty cần lên kế hoạch ñào tạo cho cán bộ công nhân 
viên của mình bằng cách tổ chức các khoá học chuyên môn tại Công ty 
hoặc cử nhân viên tham gia các khoá ñào tạo ngắn hạn, ñồng thời tổ chức 
học tập kinh nghiệm tại các Công ty là thành viên của Công ty mẹ là Tập 
ñoàn ñầu tư Sài Gòn. 

 3.3.1.5. Thành lập xí nghiệp dịch vụ hạ tầng nhằm tách bạch và 
chuyên môn hóa kinh doanh các dịch vụ trong khu công nghiệp  

Thành lập xí nghiệp dịch vụ hạ tầng sẽ tách bạch và chuyên môn 
hóa việc kinh doanh các dịch vụ hạ tầng trong KCN nhằm nâng cao khả 
năng kinh doanh và quản lý của Công ty. Xí nghiệp này sẽ kinh doanh, 
quản lý và vận hành hệ thống nhà xưởng văn phòng cho thuê, hệ thống thu 
gom và xử lý nước thải ( bao gồm cả việc giám sát hoạt ñộng của nhà máy 
xử lý nước thải), hệ thống ñiện chiếu sáng, cây xanh trong KCN... 

3.3.2 Giải pháp ñối với Các cơ quan nhà nước các cấp  
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3.3.2.1. Xây dựng hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật bên ngoài khu 
công nghiệp   

- Hàng năm, UBND TP Đà Nẵng nên ưu tiên nguồn vốn ngân sách ñể 
xây dựng phát triển hạ tầng xã hội và kỹ thuật bên ngoài KCN, ñồng thời có 
chính sách xã hội hóa ñầu tư kêu gọi các doanh nghiệp ñầu tư xây dựng hạ 
tầng, xây dựng khu dân cư theo hình thức BOT, BT... 

 - Tạo ñòn bẩy về kinh tế như có chế ñộ ưu ñãi về vốn vay, chính sách 
thuế.. và thực hiện các thủ tục hành chính nhanh gọn, hấp dẫn cho những 
doanh nghiệp kinh doanh nhà ở cho công nhân. 

- Tập trung hỗ trợ những vướng mắc trong công tác ñầu tư xây dựng 
của công ty kinh doanh hạ tầng KCN và doanh nghiệp KCN như: công tác 
qui hoạch, công tác ñền bù giải phóng mặt bằng, cấp phép ñầu tư... 

3.3.2.2. Giải quyết nhà ở cho công nhân KCN  
- Thứ nhất, do hiệu quả ñầu tư vào các dự án xây dựng nhà ở cho 

công nhân hiện rất thấp nên ñể sớm tạo ra quỹ nhà cho công nhân, trước 
mắt cần sử dụng ngân sách Nhà nước ñặt hàng doanh nghiệp xây dựng các 
khu nhà cho công nhân thuê theo tiêu chuẩn thành phố ñề ra.  

- Thứ hai, khuyến khích các công ty tư nhân và nhân dân gần các 
KCN xây dựng nhà ở cho công nhân thuê theo qui hoạch và mẫu thiết kế 
của Thành phố.  

3.3.2.3. Hỗ trợ về nguồn vốn 
- Chỉ ñạo Quỹ Đầu tư phát triển Đà Nẵng có cơ chế cho vay riêng và 

hỗ trợ lãi suất ñối với hoạt ñộng ñầu tư xây dựng hạ tầng KCN, nhà máy xử 
lý nước thải, nhà ở cho công nhân. 

3.3.2.4. Chính sách thu hút ñầu tư 
Đẩy mạnh việc thu hút ñầu tư trong và ngoài nước thông qua cơ 

chế chính sách ưu ñãi cho các doanh nghiệp ñầu tư vào KCN. Ủy ban nhân 
dân thành phố Đà Nẵng xây dựng chính sách ưu ñãi ñầu tư kiến nghị với 
Chính Phủ ñiều chỉnh ñịa bàn ưu ñãi ñối với KCN nhằm tạo ñiều kiện thuân 
lợi cho việc thu hút ñầu tư vào KCN Hòa Khánh mở rộng nói riêng và các 
KCN trên ñịa bàn thành phố nói chung. 

3.3.2.5. Hỗ trợ cùng với doanh nghiệp phát triển hạ tầng KCN 
ñẩy mạnh xúc tiến ñầu tư vào KCN 

- Thông báo rộng rãi danh mục dự án kêu gọi ñầu tư vào KCN 
làm cơ sở thực hiện chương trình vận ñộng ñầu tư. Chủ trì phối hợp với các 
văn phòng ñại diện của thành phố tại các nước ngoài tổ chức hội thảo xúc 
tiên ñầu tư vào KCN. 

- Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban quản lý các KCN và chế 
xuất Đà Nẵng và Công ty phát triển hạ tầng KCN.  
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- Có cơ chế hỗ trợ riêng cho các dự án lớn, công nghệ cao ñầu tư 
vào KCN bằng cách hỗ trợ cho Công ty phát triển hạ tầng KCN ñể giảm giá 
cho thuê ñất và các dịch vụ trong KCN. 

3.3.2.6. Xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong quá 
trình sản xuất 

- Chính sách cung ứng nguyên vật liệu. 
- Có chính sách ưu ñãi trong việc tiêu thụ sản phẩm. 
- Tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình hội nhập, 

nhất là ñối với các doanh nghiệp trong nước. Cần có chính sách hỗ trợ các 
doanh nghiệp trong việc cải tiến công nghệ, nghiên cứu khoa học, ngành 
công nghiệp sản xuất phụ trợ, ñào tạo lao ñộng kỹ thuật có tay nghề cao... 
các doanh nghiệp sẽ góp phần làm cho KCN phát triển. 

 
 
3.3.2.7. Đào tạo nguồn nhân lực 
Đầu tư cho các trường dạy nghề trong thành phố ñể ñáp ứng nhu 

cầu về lao ñộng kỹ thuật cao và công nhân lành nghề ñóng vai trò hết sức 
quan trọng, góp phần giải quyết những khó khăn về nguồn lao ñộng hiện 
nay của KCN. Khuyến khích các thành phần kinh tế bỏ vốn ñầu tư mở các 
trường dạy nghề chất lượng cao, có chính sách hỗ trợ về vốn, chính sách 
thuế, ưu ñãi trong công tác giao ñất thuê ñất ñể xây trường...  

3.4. Kiến nghị  
3.4.1 Đối với Chính Phủ 
3.4.2 Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 

 
KẾT LUẬN 

 

Đa dạng hoá các loại hình dịch vụ trong KCN ñóng vai trò quan 
trọng trong việc thúc ñẩy và ñưa KCN Hoà Khánh mở rộng phát triển 
bền vững hiện là một ñòi hỏi khách quan, ñáp ứng mục tiêu hoàn thiện ở 
mức cao nhất KCN Hoà khánh mở rộng do chủ ñầu tư ñề ra; góp phần 
thực hiện tốt kế hoạch xây dựng ñồng bộ các KCN trên ñịa bàn Đà Nẵng 
do Chính quyền Thành phố ñặt ra. Để thực hiện ñược mục tiêu ñó, chủ 
ñầu tư cần phải tiếp tục nghiên cứu và chủ ñộng xác lập, ñưa vào hoạt 
ñộng các loại hình dịch vụ phù hợp, hiệu quả, ñáp ứng ñược yêu cầu của 
các doanh nghiệp trong KCN Hoà Khánh mở rộng. 

Trong quá trình thực hiện ña dạng hoá các loại hình dịch vụ, 
ngoài những cái mà chủ ñầu tư có thể thực hiện ñược, thì cũng chủ ñộng 
liên kết với các tổ chức, ñơn vị có khả năng và kinh nghiệm ñể cùng 
phối hợp triển khai, ñồng thời có ý kiến với chính quyền sở tại trong 
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phối hợp và ñầu tư cung ứng các loại dịch vụ ổn ñịnh, chất lượng với 
nhiều giải pháp khác nhau ñể góp phần ñáp ứng tốt hơn mọi nhu cầu của 
các doanh nghiệp khi ñến ký kết làm ăn. Việc tìm ra những giải pháp hữu 
hiệu, khả thi ñể ña dạng hoá các loại hình dịch vụ  chính là góp phần tạo ñiều 
kiện thuận lợi ñể thực hiện mục tiêu chung của chủ ñầu tư khi thực hiện ñầu tư  
xây dựng KCN Hoà Khánh mở rộng.   

Qua luận văn này, tác giả hy vọng những giải pháp ñưa ra sẽ ñược áp 
dụng tại KCN Hoà Khánh mở rộng do Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà 
Nẵng làm chủ ñầu tư, ñồng thời có thể ñược lấy làm tài liệu tham khảo cho các 
KCN khác trong việc ña dạng hoá các dịch vụ nhằm góp phần tăng cường thu 
hút ñầu tư vào các KCN và gia tăng lợi thế cạnh tranh  của KCN và lợi nhuận 
của chủ ñầu tư. 
 


