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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong các nguồn lực cơ bản để phát triển kinh tế bao gồm: Lao 
động, vốn sản xuất, tài nguyên và công nghệ thì vốn sản xuất đóng một 
vai trò vô cùng quan trọng đối với phát triển kinh tế. 

Vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ sở 
hạ tầng và bảo vệ môi trường, hay còn gọi là vốn đầu tư trực tiếp vào 
kinh tế có vai trò hết sức quan trọng. Vốn đầu tư trực tiếp vào kinh tế 
có đặc điểm làm tăng thêm tài sản cho nền kinh tế, dù đầu tư vào tài sản 
lưu động hay tài sản cố định, thì khoản vốn đầu tư đó đều làm tăng 
thêm tài sản, mức tăng thêm đó hoặc để bù đắp phần tài sản cũ mất đi 
hoặc làm tăng tích luỹ tài sản trong sản xuất kinh doanh. Trong tổng 
vốn đầu tư kinh tế, phần lớn được thực hiện thông qua hoạt động đầu tư 
xây dựng cơ bản với mục đích tạo ra tài sản cố định và một phần tài sản 
lưu động cho lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Quy Nhơn là một thành phố ven biển miền Trung, là trung tâm 
kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Bình 
Định. Với ưu thế về vị trí địa lý, là cửa ngõ thông thương khu vực miền 
Trung – Tây Nguyên và các nước Đông Dương, Quy Nhơn có cảng 
biển và cơ sở hạ tầng đô thị phát triển nên được Thủ tướng Chính phủ 
xác định là một trong ba trung tâm thương mại và du lịch của vùng 
duyên hải Nam Trung Bộ.  

Hiện nay, lượng vốn thu hút vào thành phố Quy Nhơn vẫn còn ít, 
các nhà đầu tư dường như chưa thật sự quan tâm đến tiềm năng của 
thành phố. Chính vì vậy mà nhiều nguồn lực cũng như tài nguyên của 
thành phố còn chưa được khai thác hết. Để thành phố Quy Nhơn thật sự 
phát triển và phát huy hết các tiềm lực nội tại thì cần có một lượng vốn 
lớn của các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước. Chính vì lý do đó nên 
tôi chọn đề tài: “ Thu hút vốn đầu tư vào thành phố Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định” với mong muốn giới thiệu hình ảnh và con người Quy 
Nhơn cũng như các tiềm năng sẵn có của thành phố tới các nhà đầu tư 
biết đến và quyết định lựa chọn đầu tư vào thành phố Quy Nhơn là 
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đúng đắn. 
2. Mục tiêu nghiên cứu  

Hệ thống một số vấn đề có tính chất lý luận và thực tiễn về thu 
hút vốn đầu tư. 

Đánh giá và phân tích thực trạng tình hình thu hút vốn trong 
nước và nước ngoài vào thành phố Quy Nhơn 

Luận chứng được giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư vào 
thành phố Quy Nhơn để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Công tác thu hút nguồn vốn đầu tư. 
- Phạm vi nghiên cứu:  
+ Về thời gian: Thời gian nghiên cứu giới hạn ( từ năm 2006 đến 

năm 2011).  
+ Về không gian: Giới hạn trong phạm vi các hoạt động thu hút vốn 

đầu tư vào thành phố Quy Nhơn .  
4. Phương pháp nghiên cứu  

- Sử dụng phương pháp phân tích, thống kê, so sánh, tổng hợp; 
kết hợp nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn. 

- Phương pháp thu thập số liệu: Các báo cáo tổng kết của các 
ngành, nguồn số liệu thống kê có liên quan về thu hút vốn đầu tư, các 
sách nghiên cứu, Website và các tạp chí, báo cáo của các chuyên gia, 
nhà quản lý liên quan đến đề tài. 
5. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn kết cấu thành 3 
chương như sau: 

Chương 1:  Lý luận chung về thu hút vốn đầu tư 
Chương 2: Thực trạng thu hút vốn đầu tư  trên địa bàn thành phố 

Quy Nhơn 
Chương 3: Một số giải pháp thu hút vốn đầu tư vào thành phố 

Quy Nhơn 
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CHƯƠNG 1 
LÍ LUẬN CHUNG  VỀ VỐN ĐẦU TƯ VÀ  

THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ 
1.1. LÍ LUẬN CHUNG VỀ VỐN ĐẦU TƯ 
     1.1.1. Khái niệm về nguồn vốn đầu tư  

a. Khái niệm  
Vốn đầu tư là tiền tích lũy của xã hội, của các cơ sở sản xuất kinh 

doanh và dịch vụ, là tiền tiết kiệm và vốn huy động  của các nguồn vốn 
khác được đưa vào sử dụng trong quá trình tái sản xuất xã hội nhằm 
duy trì tiềm lực sẵn có và tạo tiềm lực lớn hơn cho sản xuất kinh doanh 
dịch vụ, sinh hoạt xã hội và sinh hoạt trong mỗi gia đình. Tóm lại:Vốn 
phần lớn được chi dùng vào việc tái sản xuất mở rộng, nhằm mục đích 
phát triển và tăng trưởng kinh tế-xã hội của đất nước.  

b. Cơ sở hình thành vốn đầu tư 
Xét về bản chất, nguồn hình thành vốn đầu tư chính là phần tiết 

kiệm hay tích lũy mà nền kinh tế có thể huy động được để đưa vào quá 
trình tái sản xuất xã hội. Điều này được cả kinh tế học cổ điển, kinh tế 
chính trị học Mác Lênin và các nhà kinh tế học hiện đại chứng minh.  
     1.1.2. Khái niệm thu hút vốn đầu tư 

Thu hút vốn đầu tư là một quá trình gồm nhiều bước, nhiệm vụ, 
và quyết định liên quan, kế tiếp nhau hoặc nối tiếp nhau được lặp lại 
khi cần thiết. 

Thu hút nghĩa là làm gia tăng sự chú ý và quan tâm của các nhà 
đầu tư quốc tế qua sự phát triển và lặng lẽ xúc tiến các dự án đầu tư cụ 
thể có thể đem lại những lợi ích thương mại cho các nhà đầu tư.  
     1.1.3. Các nguồn huy động vốn đầu tư trong nền kinh tế 

Thứ nhất là nguồn vốn đầu tư trong nước 
Thứ hai là nguồn vốn đầu tư nước ngoài,  

     1.1.4. Vai trò của vốn đầu tư đối với tăng trưởng và phát triển 
kinh tế 
1.2. NỘI DUNG VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ 
     1.2.1. Quy hoạch phát triển 
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Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, vùng và 
lãnh thổ là luận chứng phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức không gian 
các hoạt động kinh tế - xã hội hợp lý trên quốc gia và lãnh thổ đó trong 
một thời gian xác định. Quy hoạch trên cơ sở kết quả phân tích điều 
kiện mọi mặt của vùng lãnh thổ giúp các nhà hoạch định trả lời câu hỏi 
nên phát triển cái gì? ở đâu? Và thời gian nào? Qua đó góp phần định 
hướng phát triển kinh tế xã hội.  
     1.2.2. Lập danh mục đầu tư để thu hút vốn đầu tư 

Lập danh mục đầu tư có thể được hiểu là việc lập một bảng các 
dự án ưu tiên đầu tư vào địa phương dựa trên những điều kiện về nguồn 
lực cũng như các định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 
đó. 

Tùy thuộc vào mục tiêu thu hút đầu tư của từng địa phương cụ 
thể mà cơ quan xúc tiến đầu tư của địa phương đó sẽ thành lập được 
danh mục đầu tư cụ thể. Mục tiêu thu hút đầu tư được chia làm 2 loại: 
mục tiêu định tính và mục tiêu định lượng. 

Việc lập danh mục đầu tư cũng tuân theo các Quyết định của 
Chính phủ về việc lập các danh mục đầu tư theo chương trình đầu tư 
quốc gia  
     1.2.3. Thực hiện xúc tiến thu hút đầu tư 

a. Khái niệm xúc tiến đầu tư 
Xúc tiến đầu tư là các hoạt động nhằm giới thiệu, quảng cáo cơ 

hội đầu tư và hỗ trợ đầu tư của nước chủ nhà. Các hoạt động này do các 
cơ quan Chính phủ, các nhà khoa học, các tổ chức, các doanh nghiệp... 
thực hiện dưới nhiều hình thức như các chuyến viếng thăm ngoại giao 
cấp chính phủ, tổ chức các hội thảo khoa học, diễn đàn đầu tư, tham 
quan, khảo sát... và thông qua các phương tiện thông tin, xây dựng các 
mạng lưới văn phòng đại diện ở nước ngoài. 

b. Quy trình xúc tiến đầu tư 
Để cho hoạt động xúc tiến đầu tư đạt được hiệu quả cao như 

mong muốn thì cần phải tuân theo một quy trình rõ ràng. Một quy trình 
xúc tiến đầu tư bao gồm các khâu từ lập kế hoạch, xác định đối tác, 
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chuẩn bị thông tin và cuối cùng là thực hiện việc xúc tiến. 
     1.2.4. Thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư 

Ưu đãi đầu tư là những hoạt động của chủ thể thu hút đầu tư như 
chính quyền địa phương hay cộng đồng doanh nghiệp và người dân tạo 
ra những điều kiện khác biệt thuận lợi và những lợi ích kèm theo để 
giúp các nhà đầu tư khi thực hiện các dự án đầu tư giảm được các chi 
phí liên quan tới đầu tư.  

Chi phí đầu tư của các nhà đầu tư bao gồm chi phí thực biểu hiện 
bằng tiền và chi phí cơ hội liên quan tới việc thực hiện dự án đầu tư như 
thời gian hoàn thành thủ tục đầu tư, tiếp nhận mặt bằng, triển khai dự 
án... 

Chính sách bao gồm các ưu đãi về thuế, ưu đãi về sử dụng đất và 
ưu đãi về đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ 
cao, khu kinh tế.  
     1.2.5. Thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư 

Chính sách ưu đãi đầu tư bao gồm các chính sách từ việc hỗ trợ 
chuyển giao công nghệ, hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ và khuyến khích phát 
triển dịch vụ đầu tư. Chính sách hỗ trợ đầu tư còn ưu tiên trong việc 
đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, 
khu chế xuất  

Chính sách hỗ trợ đầu tư là các hoạt động cần thiết và tiếp theo 
các bước trên. Đây là những hoạt động giúp cho nhà đầu tư triển khai 
dự án sau khi đã quyết định đầu tư; vì sau khi các nhà đầu tư quyết định 
đầu tư thì họ phải triển khai dự án. Nhưng để tiến hành họ phải bắt đầu 
những thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư, tìm kiếm địa điểm cho dự án, 
tìm kiếm đối tác thực hiện…Nên nhớ rằng giai đoạn này cần thiết vì 
nhà đầu tư vẫn có thể rút dự án nếu gặp khó khăn khi triển khai; nên 
hoạt động hỗ trợ đầu tư là rất quan trọng.  

Chính sách hỗ trợ đầu tư bao gồm các hoạt động như tư vấn các 
thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư, hỗ trợ các nhà đầu tư tìm kiếm 
đối tác kinh doanh, tìm hiểu thị trường, tìm kiếm các đối tác, chuẩn bị 
tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực cho họ.  
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Ngoài ra, việc tìm kiếm các nhà cung cấp dịch vụ cho dự án cũng 
đòi hỏi khá nhiều thời gian và công sức khiến các nhà đầu tư rất quan 
tâm. Việc thông tin hỗ trợ kết nối các nhà cung cấp dịch vụ này với các 
nhà đầu tư sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho họ. 

Hoạt động hỗ trợ đầu tư này có thể tiến hành ngay và đồng thời 
với quá trình xúc tiến quảng bá đầu tư như một phần trong các chính 
sách này. Do vậy khó có thể nói các chính sách có sự tách biệt nhau; 
đồng thời, chính sách hỗ trợ cũng phải thường xuyên được duy trì. 

Trung tâm xúc tiến đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư, hoặc 
Trung tâm xúc tiến đầu tư trực thuộc tỉnh sẽ là những cơ quan của nhà 
nước trực tiếp thực hiện công tác này. Ngoài ra sự phối hợp với cộng 
đồng doanh nghiệp thông qua Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam tại địa phương cũng sẽ rất hữu ích. 
1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI THU HÚT VỐN ĐẦU 
TƯ CỦA ĐỊA PHƯƠNG 
     1.3.1. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 

Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên là một trong những 
nhân tố ảnh hưởng rất lớn đến việc thu hút các nguồn vốn đầu tư phát 
triển của địa phương. Địa phương có các điều kiện thuận lợi về tự nhiên 
như vị trí địa lí, địa hình, khí hậu thì sẽ có điều kiện thu hút các nguồn 
vốn cả trong và ngoài nước đầu tư tại địa phương đó. Một địa phương 
có vị trí thuận lợi như gần các đầu mối giao thông, gần biển, có điều 
kiện giao thương với các địa phương khác hoặc các nước khác thì sẽ có 
điều kiện để phát triển kinh tế hơn những địa phương có vị trí kém 
thuận lợi hơn. Từ đó cũng sẽ dễ dàng để thu hút vốn đầu tư để phát 
triển.  

Tài nguyên thiên nhiên đặc biệt là tài nguyên khoáng sản là một 
tiềm năng lớn vừa là cơ sở để phát triển các ngành công nghiệp tại địa 
phương, vừa là động lực để thu hút các nguồn đầu tư từ bên ngoài.  
     1.3.2. Tình hình phát triển kinh tế xã hội 

Kinh tế xã hội phát triển tạo động lực thu hút các nhà đầu tư có 
cái nhìn thiện cảm hơn về địa phương. Kinh tế xã hội phát triển cùng 



7 
 

với các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư sẽ “lôi kéo” được nhiều hơn 
các nhà đầu tư. 
     1.3.3. Hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng và nguồn nhân lực  

Nhân tố này có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế của 
mỗi địa phương và cũng là điều kiện quan trọng để thu hút các nguồn 
vốn đầu tư. Một địa phương có hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng phát 
triển, đảm bảo các vấn đề về giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, hệ 
thống thông tin liên lạc và các phương tiện truyền thông, bên cạnh đó 
còn phải đảm bảo các dịch vụ khác như trường học, bệnh viện, chăm 
sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường thì sẽ có điều kiện thu hút các nhà đầu 
tư đến để đầu tư. Nếu chất lượng dịch vụ cơ sở hạ tầng kém sẽ ảnh 
hưởng trực tiếp tới sự vận hành các hoạt động sản xuất và kinh doanh 
cũng như đời sống của các nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư nước 
ngoài, khiến tăng chi phí sản xuất, chất lượng sản phẩm không cao. 
Nhờ sự phát triển của hệ thống kết cấu hạ tầng mà các điều kiện tiếp 
cận về đất đai, lao động, thị trường, công nghệ và các điều kiện xã hội 
khác trở nên dễ dàng hơn. Vì thế, nó sẽ tạo ra môi trường hấp dẫn đầu 
tư, thu hút được nhiều nhà đầu tư đến để đầu tư cũng như nguồn vốn 
đầu tư của họ. 
      1.3.4. Sự thành công của các dự án đầu tư trước đó 

Các dự án đã được đầu tư và mang lại hiệu quả về mặt kinh tế và 
xã hội cũng sẽ là nguồn động lực thúc đẩy các nhà đầu tư yên tâm và 
mạnh dạn với những dự án tiếp theo. 

Tóm lại, vốn đầu tư đã, đang và sẽ tìm đến quốc gia và địa 
phương nào có nền kinh tế - chính trị - xã hội ổn định; hệ thống pháp 
luật đầu tư đầy đủ thông thoáng nhưng đáng tin cậy và mang tính chuẩn 
mực quốc tế cao, các chính sách ưu đãi đầu tư linh hoạt và hấp dẫn, có 
cơ sở hạ tầng du lịch được chuẩn bị tốt trong lĩnh vực du lịch có trình 
độ cao và rẻ, kinh doanh đạt hiệu quả, đặc biệt việc quốc gia hoặc địa 
phương đó tham gia vào các tổ chức kinh tế khu vực và quốc tế, cũng 
như tuân thủ nghiêm các quy định của các tổ chức… sẽ là những yếu tố 
đảm bảo lòng tin và hấp dẫn các dòng vốn đầu tư, thậm chí còn mạnh 
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hơn cả việc đưa ra các ưu đãi tài chính cao… Nghĩa là dòng vốn đầu tư 
chỉ ưa tìm đến những nơi đầu tư an toàn, đồng vốn được sử dụng có 
hiệu quả cao, quay vòng nhanh và ít rủi ro. 

 
CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN 
THÀNH PHỐ QUY NHƠN 

2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI 
ẢNH HƯỞNG TỚI THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ 
    2.1.1. Vị trí địa lí 

a. Lịch sử hình thành và phát triển 
b. Vị trí địa lý 
Thành phố Quy Nhơn chiếm một vị thế hết sức quan trọng là 

trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội của tỉnh Bình Định, là 
cửa ngõ quan trọng của vùng Tây Nguyên và là một trong những đô thị 
hạt nhân của vùng Nam Trung Bộ, vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ, 
giữ vị trí quan trọng trong giao 
lưu, trao đổi thương mại trong nước và quốc tế. 

Với ưu thế về vị trí địa lý, có cảng biển và cơ sở hạ tầng đô thị 
phát triển, Quy Nhơn được Thủ tướng Chính phủ xác định là một trong 
ba trung tâm thương mại và du lịch của vùng duyên hải Nam Trung Bộ 
(cùng với Đà Nẵng và Nha Trang). 
     2.1.2. Tiềm năng và nguồn lực phát triển 

a. Tài nguyên thiên nhiên 
* Địa hình - Khí hậu 
* Tài nguyên thiên nhiên 
b. Dân cư, nguồn nhân lực   

     2.1.3. Thực trạng phát triển các ngành và các lĩnh vực 
a. Nông, lâm nghiệp và thủy sản 
b. Công nghiệp  
c. Ngành dịch vụ, du lịch 

d. Hệ thống kết cấu hạ tầng của thành phố 
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Vượt qua những khó khăn sau chiến tranh, thành phố Quy Nhơn 
đã không ngừng nỗ lực chuyển mình để bắt kịp nhịp độ phát triển của 
cả nước; Quy Nhơn đang từng bước vươn tới mục tiêu xây dựng một đô 
thị hiện đại, phát triển; để đạt được mục tiêu đó, trong nhiều năm qua 
đã tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng quan trọng như: 

* Giao thông vận tải  
* Hệ thống cấp điện  
* Thông tin liên lạc  
* Thoát nước, xử lý nước thải 
* Quản lý chất thải rắn  
* Công viên, cây xanh  
* Nghĩa trang . 
* Thủy lợi, đê điều 

 
Hình 2.1. Giá trị sản xuất của thành phố Quy Nhơn tính theo giá cố định 

năm 1994 giai đoạn 2006-2011 

 
Hình 2.2. Giá trị sản xuất của thành phố Quy Nhơn tính theo giá hiện 

hành giai đoạn 2006-2011 
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Hình 2.3. Cơ cấu các ngành kinh tế của thành phố Quy Nhơn giai đoạn 

2006-2011 
2.2. KẾT QUẢ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO THÀNH PHỐ 
QUY NHƠN 
     2.2.1. Kết quả thu hút vốn từ các doanh nghiệp và dân cư 

Bảng 2.1. Kết quả thu hút vốn từ các doanh nghiệp và dân cư trên địa 
bàn thành phố Quy Nhơn từ năm 2006 – 2011 

Đơn vị tính: triệu đồng 

STT Năm 
Tổng vốn đầu 

tư 
Tổng vốn 
thực hiện 

Tỷ lệ vốn thực 
hiện (%) 

1 Năm 2006 101.179 101.179 100 
2 Năm 2007 268.198 257.381 95,97 
3 Năm 2008 258.494 200.132 77,42 
4 Năm 2009 1.306.840 978.459 74,87 
5 Năm 2010 6.704.461 4.301.320 64,16 
6 Năm 2011 1.298.436 1.000.523 77,06 
 Tổng cộng 9.937.608 6.838.994 68,82 

Nguồn: Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định 
     2.2.2. Kết quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài  
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Bảng 2.2. Kết quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố 
Quy Nhơn tính đến tháng 12/2011  

               Đơn vị tính: USD 

TT 
Doanh nghiệp/ Chi 

nhánh 
Vốn đăng ký 

(USD) 
Vốn giải 

ngân 
Tỷ lệ giá trị 

thực hiện (%) 

A Ngoài KKT 58.098.000 38.042.000 65,48 

I Doanh nghiệp 41.226.000 21.450.000 52,03 

II Chi nhánh SX - KD  15.672.000 15.392.000 98,21 

III 
Hợp đồng hợp tác 
kinh doanh (BCC) 

1.200.000 1.200.000 100,00 

B Trong Khu kinh tế 275.190.000 26.996.664 9,81 

I Doanh nghiệp 269.125.000 20.931.664 7,78 

II Chi nhánh sản xuất 6.065.000 6.065.000 100,00 

 Tổng cộng 333.288.000 65.038.664 19,51 

Nguồn: Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định 
    2.2.3. Kết quả thu hút vốn đầu tư vào các ngành kinh tế trên địa 
bàn thành phố Quy Nhơn 
Bảng 2.3. Kết quả thu hút vốn đầu tư vào các ngành kinh tế trên địa bàn 

thành phố Quy Nhơn từ năm 2006-2011 
     Đơn vị tính: triệu đồng 

S 
TT 

Lĩnh vực 
Tổng vốn 
đầu tư 

Tổng vốn 
thực hiện 

Tỷ lệ vốn 
thực hiện (%) 

1 Công nghiệp, xây dựng 7.754.341 1.214.636 15,66 

2 
Nông - Lâm - Thủy 
sản 

161.623 14.630 9,05 

3 Các ngành dịch vụ 8.987.362 1.117.594 12,44 
  Nguồn: Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định 
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2.3. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO 
QUY NHƠN 
    2.3.1. Công tác Quy hoạch phát triển 

- Thành phố Quy Nhơn là tỉnh lỵ, trung tâm chính trị kinh tế văn 
hoá và khoa học kỹ thuật của tỉnh Bình Định. 

- Là đô thị thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, là một 
trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ cảng, thương mại, du lịch, 
giáo dục đào tạo của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. 

- Là đầu mối giao thông thủy, bộ quan trọng của vùng Nam 
Trung Bộ, là cửa ngõ của vùng Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc 
Campuchia, Thái Lan ra biển Đông. 

- Có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng.  
Với những đặc điểm và điều kiện như trên thì quy hoạch phát 

triển trong tương lai của thành phố Quy Nhơn sẽ trở thành một thành 
phố công nghiệp phát triển hiện đại. Đến năm 2020, dân số toàn thành 
phố khoảng 500.000 người; trong đó dân số nội thị khoảng 450.000 
người, dân số ngoại thị khoảng 50.000 người. 
     2.3.2. Danh mục đầu tư để thu hút vốn đầu tư 

Sự cần thiết phải lập danh mục đầu tư: 
Để thành phố Quy Nhơn có thể tận dụng mọi nguồn lực của xã 

hội, khai thác hiệu quả lợi thế, kích thích tiềm năng phát triển, tranh thủ 
sự ủng hộ của tỉnh và trung ương; tiếp tục phát triển kinh tế theo hướng 
bền vững, bảo đảm các chỉ tiêu phát triển kinh tế, phát huy mọi thế 
mạnh của thành phố để chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với định 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào mọi lĩnh vực kinh tế, gắn phát 
triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật 
chất, tinh thần nhân dân; phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm 
quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã 
hội, bảo vệ môi trường sinh thái, tạo tiền đề đến năm 2020 trở thành 
thành phố công nghiệp, hiện đại.  

 
CCÁÁCC  DDỰỰ  ÁÁNN  ƯƯUU  TTIIÊÊNN  MMỜỜII  GGỌỌII  ĐĐẦẦUU  TTƯƯ  
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1. Nhà máy chế biến đồ gỗ  
2. Các nhà máy may mặc  
3. Nhà máy sản xuất giày dép  
4. Nhà máy sản xuất các phụ kiện giày da, may mặc  
5. Nhà máy sản xuất sợi tổng hợp, dệt vải công nghiệp  
6. Nhà máy sản xuất tấm lợp  
7. Nhà máy sản xuất sơn cao cấp  
8. Nhà máy sản xuất các phụ kiện, linh kiện điện tử, lắp ráp các 

sản phẩm điện tử  
9. Nhà máy sản xuất động cơ điện chuyên dùng  
10. Nhà máy sản xuất dây và cáp điện, thiết bị và phụ kiện điện  
11. Nhà máy sản xuất động cơ cho tàu thuyền  
12. Nhà máy sản xuất các phụ kiện, linh kiện phụ tùng ô tô các 

loại  
13. Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi, thuỷ hải sản  
14. Nhà máy chế biến thủy sản  
15. Đảo nhân tạo Mũi Tấn - Quy Nhơn  
16. Khu hỏa táng  
17. Các chung cư tại thành phố Quy Nhơn  
18. Các chung cư công nhân tại các KCN  
19. Nhà ở cho người thu nhập thấp  
20. Nâng cấp QL 1A đoạn Phù Cát - Quy Nhơn  
21. Nâng cấp QL 1A đoạn Long Vân - Nguyễn Thái Học, Quy 

Nhơn  
22. Nhà máy cao su dân dụng và y tế  
23. Nhà máy chiết xuất dược liệu và bán tổng hợp  
24. Nhà máy sản xuất các công cụ, trang thiết y tế  
25. Trung tâm chẩn đoán y khoa  
26. Bệnh viện đa khoa chất lượng cao  
27. Khu đô thị mới Nhơn Hội  
28. Khu du lịch Tân Thanh  
29. Khu du lịch sinh thái đầm Thị Nại  
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30. Nhà máy đóng du thuyền  
31. Các Dự án Sản xuất trong KCN Nhơn Hội (Khu A)  
32. Các Dự án Sản xuất trong KCN Nhơn Hội (Khu B)  
33. Các Dự án Sản xuất trong KCN Nhơn Hội (Khu C)  
34. Các Dự án Sản xuất trong Khu Phí thuế quan  

     2.3.3. Thực hiện xúc tiến thu hút đầu tư 
Các nhiệm vụ chính yếu đã hoàn thành tốt: 
- Phối hợp với các nhiều lượt cơ quan báo, đài trung ương và địa 

phương thực hiện chuyên đề, đăng tải bài viết tuyên truyền, quảng bá, 
giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư của tỉnh; kết nối với nhiều cơ quan 
ngoại giao, tổ chức quốc tế, đầu mối xúc tiến đầu tư trao đổi thông tin, 
quảng bá hình ảnh, giới thiệu cơ hội đầu tư - kinh doanh của tỉnh. 

- Phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) khảo sát, xây 
dựng, triển khai cơ chế “một cửa liên thông” trong đăng ký kinh doanh, 
đăng ký thuế và khắc dấu (thực hiện từ tháng 10/1997); khảo sát, hoàn 
chỉnh dự thảo Quy định về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các 
thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng của doanh nghiệp ngoài khu 
công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh (dự kiến thực hiện từ tháng 
3/2010). 

- Hoàn thiện xây dựng, tổ chức thực hiện quy trình giải quyết thủ 
tục đầu tư theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, rút ngắn thời gian giải quyết 
so với quy định, có trường hợp rút ngắn từ 30% đến 60% tuỳ theo loại 
thủ tục; thường xuyên rà soát, đề xuất đơn giản hoá thủ tục hành chính 
về đầu tư theo yêu cầu của Đề án 30. 

- Hoàn thành tốt việc theo dõi, thúc đẩy thực hiện Đề án hợp 
tác, đề xuất các vấn đề liên quan đến hợp tác với các tỉnh Nam Lào. 
     2.3.4. Thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư 

Đảm bảo thực hiện đúng quy định của Chính phủ về ưu đãi đầu 
tư về giá đất, tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp và các ưu đãi 
khác. 

Các chính sách khuyến khích đầu tư và các văn bản liên 
quan đến thủ tục đầu tư do tỉnh Bình Định ban hành 
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Quyết định số 247 /QĐ-UBND ngày 24/5/2012 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Định ban hành quy chế Quản lý và sử dụng viện trợ phi 
Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Định 

Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 16/02/2012 Quy định về 
trình tự, thủ tục đăng ký và lựa chọn nhà đầu tư dự án Phát triển nhà ở 
cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Bình 
Định.  

Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 21/9/2011 ban hành Quy 
định ký quỹ cam kết đầu tư đối với các dự án ngoài khu công nghiệp và 
khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định 

Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 02/6/2011 của UBND 
tỉnh ban hành Quy định về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các 
thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh thay thế cho 
Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 08/4/2010. 

Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 5/4/2010 của UBND 
tỉnh ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư xây 
dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa 
bàn tỉnh (trừ các khu công nghiệp thuộc Khu Kinh tế Nhơn Hội).  

Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 22/02/2010 ngày 22/02/2010 
của UBND tỉnh về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà 
nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. 

Quyết định 32/2006/QĐ-UBND (Bảng giá đất thu tiền sử dụng 
đất và đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước tại một số khu vực thuộc 
Khu kinh tế 
Nhơn Hội) 

Quyết định 124/2005/QĐ-UBND (quy định một số chính sách 
khuyến khích đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định) 
     2.3.5. Thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư 

Hỗ trợ chi phí đào tạo công nhân:  
Tỉnh hỗ trợ tối thiểu 50% kinh phí đào tạo công nhân kỹ thuật, 

nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho lao động là người của địa 
phương có hợp đồng dài hạn tại các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 
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Hỗ trợ xúc tiến thương mại: 
Nhà đầu tư được hỗ trợ một phần kinh phí tham gia hội chợ triển 

lãm để tiếp cận, khai thác mở rộng thị trường trong và ngoài nước theo 
danh mục nhóm hàng, mặt hàng ban hành trong từng thời kỳ; hỗ trợ 
đăng ký nhãn hiệu, xây dựng thương hiệu; thưởng xuất khẩu.  

Hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật: 
Nhà đầu tư được cung cấp điện, nước (nơi có nhà máy nước) 

hoặc hỗ trợ xác định nguồn nước ngầm, xử lý nước thải, hỗ trợ cung 
cấp dịch vụ viễn thông đến hàng rào dự án đối với dự án trong cụm 
công nghiệp. 

Hỗ trợ cung cấp thông tin: 
Nhà đầu tư được hướng dẫn và cung cấp miễn phí các thông tin 

cần thiết để khảo sát và lập dự án đầu tư, trừ các chi phí bắt buộc theo 
luật định. 

Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 
Thời gian thụ lý và hỗ trợ thủ tục hành chính trong lập và triển 

khai dự án đầu tư được quy định cụ thể. Thời hạn cấp giấy chứng nhận 
đầu tư được rút ngắn hơn so với quy định của Chính phủ. 

Thưởng xúc tiến đầu tư: 
Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xúc tiến đầu tư, vận 

động được nhà đầu tư trong nước và nước ngoài vào tỉnh đầu tư có hiệu 
quả thì ngoài việc được khen thưởng theo quy định hiện hành của Nhà 
nước, sẽ được ngân sách tỉnh thưởng 0,2% so với tổng vốn thực hiện dự 
án. Đối với KKT Nhơn Hội, mức thưởng từ 30 triệu đồng đến 200 triệu 
đồng tuỳ thuộc quy mô dự án đầu tư: 

- Dự án có vốn đầu tư từ 1 triệu USD đến dưới 05 triệu USD: 
Thưởng 30 triệu đồng.  

- Dự án có vốn đầu tư từ 5 triệu USD đến dưới 10 triệu USD: 
Thưởng 50 triệu đồng. 

- Dự án có vốn đầu tư từ 10 triệu USD đến dưới 20 triệu USD: 
Thưởng 100 triệu đồng. 
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- Dự án có vốn đầu tư từ 20 triệu USD trở lên: Thưởng 200 triệu 
đồng.  

Cam kết của Tỉnh Bình Định: 
Tỉnh Bình Định cam kết thể hiện tinh thần trách nhiệm và hợp 

tác đối với mọi nhà đầu tư và không ngừng cải cách thủ tục hành chính 
để các dự án đầu tư vào Bình Định được hình thành và triển khai thuận 
lợi. 

 
CHƯƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ  
VÀO THÀNH PHỐ QUY NHƠN 

3.1. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 
    3.1.1. Quan điểm phát triển thành phố Quy Nhơn trong những 
năm tới 

a. Phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 
b. Về phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch 
c. Phát triển nông nghiệp và nông thôn theo hướng công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa 
d. Về tài chính ngân sách 
e. Công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, chỉnh trang đô thị và 

quản lý đất đai 
     3.1.2. Quan điểm đầu tư vào thành phố Quy Nhơn trong những 
năm tới 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã xác định định 
hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010 và tầm nhìn 
2020 là: Bình Định cần tập trung các nguồn lực đẩy nhanh tốc độ đầu 
tư xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội; xây dựng Thành phố Quy Nhơn trở 
thành trung tâm công nghiệp, thương mại và giao dịch quốc tế của khu 
vực miền Trung - Tây Nguyên; xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng 
lớn để gắn kết với các khu vực lân cận theo trục Bắc - Nam và Đông - 
Tây; phát triển các ngành kinh tế trọng điểm mà tỉnh có lợi thế là công 
nghiệp chế biến lâm - nông - thuỷ sản, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, 
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vật liệu xây dựng, giày da, may mặc, cơ khí, cảng biển nước sâu, sản 
xuất lắp ráp đồ điện, điện tử, sản xuất điện, phát triển du lịch, dịch vụ 
hàng hải, thương mại, dịch vụ tài chính, ngân hàng, bưu chính, viễn 
thông.... Đồng thời, phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển xã hội 
và bảo vệ môi trường, đầu tư thoả đáng cho phát triển miền núi, giải 
quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo; tiếp tục đầu tư phát triển văn hoá, 
y tế, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực. 

Căn cứ định hướng này, thành phố Quy Nhơn nói riêng và Tỉnh 
Bình Định chú trọng cả thu hút đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài 
và xác định phải hướng đến nhà đầu tư có năng lực thực sự. Riêng đối 
với FDI, tỉnh ưu tiên thu hút các công ty, tập đoàn kinh tế lớn từ các 
cường quốc kinh tế để tạo động lực thu hút, lôi cuốn các nhà đầu tư 
khác và tác động trực tiếp đến tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội 
địa phương; mời gọi các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm kinh doanh, có 
công nghệ tiên tiến và không ảnh hưởng xấu đến môi trường. 
      3.1.3. Mục tiêu phát triển thành phố Quy Nhơn trong những 
năm tới 

* Mục tiêu cụ thể: 
Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm của thành phố Quy 

Nhơn giai đoạn 2011 – 2015 sẽ đạt được những mục tiêu như sau: 
- Các chỉ tiêu kinh tế: 
Tổng sản phẩm địa phương (GDP) tăng bình quân hàng năm trên 

15%. GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 3.600 USD, tăng gấp 2,3 
lần so với 2010. 

Về cơ cấu kinh tế đến năm 2015: Công nghiệp và xây dựng 50,5-
51%, dịch vụ 44,5-45%, nông nghiệp 4,5-5%. 

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân trên 20%/năm. 
Giá trị gia tăng các ngành dịch vụ trên 14,5%/năm. 
Giá trị kim ngạch xuất khẩu đến năm 2015 đạt khoảng 720 triệu 

USD gấp 2,18 lần so với năm 2010. 
Giá  trị sản xuất nông - lâm – thủy sản tăng 3,5-4%. 
Tổng thu ngân sách hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu 5%. 
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- Các chỉ tiêu về xã hội: 
Tạo việc làm mới hàng năm cho khoảng 5.000 lao động; trong đó 

tỷ lệ lao động qua đào tạo, bồi dưỡng nghề đạt trên 75%. 
Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dịnh dưỡng giảm còn dưới 10%. 
Tỷ suất sinh hàng năm giảm 0,2‰. 
Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2015 giảm còn dưới 2%. 
100% dân cư được sử dụng nước sạch. 
- Các chỉ tiêu về môi trường: 
Đến năm 2015, thu gom và xử lý 100% chất thải rắn sinh hoạt , 

hoàn thiện khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ. 
100% chất thải công nghiệp, chất thải y tế được thu gom và xử lý 

đạt chuẩn môi trường. 
Hình thành cơ bản các khu vực sinh thái, rừng sinh thái, tăng độ 

che phủ rừng trên 32%. 
Di chuyển các cơ sở sản xuất gây ảnh hưởng đến dân cư vào cụm 

công nghiệp, khu công nghiệp. 
* Mục tiêu lâu dài: 
Thành phố Quy Nhơn phấn đấu đến năm 2020 trở thành thành 

phố công nghiệp hiện đại, phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Đồng thời, trong tương lai thành phố Quy Nhơn sẽ là địa điểm 
du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.  
3.2. DỰ BÁO VỀ NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
THÀNH PHỐ QUY NHƠN GIAI ĐOẠN 2012 – 2020 

Bảng 3.4. Dự báo nhu cầu vốn đầu tư vào thành phố Quy Nhơn giai 
đoạn 2012 – 2020 

          Đơn vị tính: đồng 

Năm ICOR GDP tăng thêm Nhu cầu vốn đầu tư 

2012 4,35 539.099 2.345.538 
2013 2,84 605.704 1.720.394 
2014 4,18 680.539 2.846.582 
2015 3,62 764.618 2.767.247 
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2016 3,84 859.086 3.299.555 
2017 3,74 965.225 3.610.516 
2018 3,94 1.084.477 4.272.571 
2019 2,80 1.218.463 3.416.120 
2020 3,85 1.369.003 5.274.700 

 Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê thành phố Quy Nhơn 
3.3. CÁC CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU 
TƯ PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 
     3.3.1. Giải pháp về công tác quy hoạch  

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các ngành, lĩnh vực và 
quy hoạch các vùng kinh tế; nâng cao chất lượng quy hoạch xây 
dựng… làm cơ sở cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - 
an ninh. Xây dựng các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng 
điểm và phân kỳ đầu tư các dự án được xác định ưu tiên trong Quy 
hoạch để làm định hướng phát triển phù hợp với từng giai đoạn. Làm 
tốt công tác kế hoạch hoá đầu tư và chuẩn bị đầu tư.  

Quy hoạch phải có căn cứ khoa học, có tầm nhìn dài hạn, thu  
hút rộng rãi ý kiến đóng góp, tranh thủ sự giám sát thực hiện của nhân 
dân. Trừ một số nội dung liên quan đến quốc phòng, an ninh, tất cả các 
loại quy hoạch đều phải được công khai hoá.  

Xây dựng quy hoạch tổng thể theo ngành, vùng và khu vực với 
kịch bản phát triển có định lượng.  

Tăng cường chất lượng các dự báo và các nghiên cứu về thị 
trường trong các dự án tổng thể phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm  phát 
triển chủ động và bền vững. Chú trọng quy hoạch không gian, quy 
hoạch thuộc các lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng, quy hoạch xây 
dựng, quy hoạch đô thị và quy hoạch các điểm dân cư nông thôn. Khắc 
phục tình trạng phát triển chồng chéo và mâu thuẫn giữa ngành và lãnh 
thổ. Quy hoạch phát triển các ngành sản xuất, kinh doanh, quy hoạch 
các sản phẩm chủ lực chỉ mang tính dự báo, hỗ trợ cho các doanh 
nghiệp trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh của mình.  



21 
 

Nhanh chóng tạo dựng khung khổ pháp lý nhằm phân công, phân 
cấp rõ ràng, tạo sự thống nhất về quy trình, thời gian lập quy hoạch cho 
tất cả các loại quy hoạch, tạo sự đồng bộ và phối hợp giữa các quy 
hoạch. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng lực lượng cán bộ 
chuyên trách đủ năng lực về công tác quy hoạch ở tất cả các cấp, các 
ngành.  

Trong công tác quy hoạch cần phối hợp giữa Bình Định với Gia 
Lai, với Phú Yên và các tỉnh khác trong hợp tác phát triển và ban hành 
các chính sách phát triển nhằm thúc đẩy phát triển những ngành có lợi 
thế của từng tỉnh, tránh được đầu tư tràn lan, chồng chéo, trùng lặp, xác 
lập sự cân đối giữa cung và cầu, nâng cao hiệu quả đầu tư. Đồng thời 
tăng cường sự phối hợp giữa tỉnh với các Bộ ngành Trung ương từ khâu 
nghiên cứu, hình thành dự án, phù hợp với quy hoạch phát triển ngành, 
tỉnh và đảm bảo nguồn vốn, phương án cung cấp nguyên liệu và tiêu 
thụ sản phẩm, đảm bảo môi trường sinh thái và tái định cư là giải pháp 
cần thiết trong thực hiện quy hoạch thời gian tới của thành phố.  

Tham gia phát triển theo từng lĩnh vực liên quan của mỗi địa 
phương như hợp tác xây dựng vùng nguyên liệu, khu sản xuất tập 
trung; xây dựng cơ sở hạ tầng liên tỉnh (như giao thông, thuỷ lợi, 
trường đào tạo lao động kỹ thuật, hợp tác chuyên gia); liên kết phát 
triển du lịch phù hợp đặc thù của mỗi địa phương, … để từng bước hình 
thành tiểu vùng kinh tế của khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Hợp 
tác và tăng cường liên doanh liên kết với các tỉnh khác trong nước, với 
các tỉnh, thành phố và lãnh thổ ở ngoài nước để kêu gọi và thu hút đầu 
tư của các lãnh thổ đó vào đầu tư và kinh doanh sản xuất ở Quy Nhơn.  
     3.3.2. Hoàn thiện danh mục đầu tư để thu hút vốn đầu tư 

Công tác lập danh mục đầu tư cần tuân thủ theo những quy định, 
chủ trương của Đảng và Nhà nước về danh mục đầu tư. 

Dựa vào danh mục đầu tư quốc gia đã được phê duyệt và theo 
từng mục tiêu cụ thể của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội trong 
từng thời kỳ nhất định mà có danh mục đầu tư phù hợp. 

Đảng bộ và chính quyền thành phố Quy Nhơn cần có những chủ 
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trương cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội, từ đó có kế hoạch cụ thể 
trong việc nghiên cứu những lợi thế, tiềm năng của thành phố Quy 
Nhơn để tạo ra được những lợi thế cạnh tranh, so sánh mà có được 
những danh mục đầu tư phù hợp với thành phố. 
    3.3.3. Hoàn thiện chính sách xúc tiến đầu tư 

a. Xây dựng chiến lược xúc tiến đầu tư có trọng điểm 
Kết quả từ những cuộc phỏng vấn, điều tra cho thấy nhu cầu có 

một cơ quan tiến hành các hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm xây dựng và 
thực hiện những chiến lược xúc tiến FDI có hiệu quả là vô cùng cần 
thiết. Ở cấp quốc gia chiến lược xúc tiến đầu tư cần được chỉ đạo tập 
trung bởi Cơ quan xúc tiến đầu tư quốc gia. 

Tại các cơ quan xúc tiến đầu tư cấp tỉnh và địa phương cũng cần 
xây dựng và thực hiện chiến lược và hoạt động xúc tiến nhưng ở mức 
độ hẹp hơn. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Bình Định cần đóng một vai trò 
quan trọng cả trong phối hợp và hỗ trợ các hoạt động của Sở Kế hoạch 
và Đầu tư và Ban quản lý Khu kinh tế địa phương. Chính vì vậy những 
chiến lược xúc tiến đầu tư đề xuất tại đây có thể áp dụng cho Trung tâm 
Xúc tiến Đầu tư Bình Định và cả các cơ quan xúc tiến đầu tư địa 
phương. 

b. Cải thiện kỹ thuật xúc tiến đầu tư 
Có rất nhiều kỹ thuật xúc tiến đầu tư khác nhau nhưng có thể 

phân làm 3 dạng chính: 
-  Kỹ thuật tạo dựng hình ảnh - đây là những kỹ thuật nhằm xây 

dựng hình ảnh và  thay đổi những ấn tượng đầu tư vào một quốc gia. 
-  Kỹ thuật vận động các nhà đầu tư tiềm năng - Đây là những kỹ 

thuật tập trung xúc tiến đầu tư trực tiếp. 
-  Dịch vụ đầu tư - Đây là những kỹ thuật nhằm nâng cấp dịch vụ 

dành cho các nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng. 
     3.3.4. Hoàn thiện chính sách ưu đãi đầu tư 

Tích cực phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc hoàn thành các thủ 
tục hành chính, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để sớm triển khai xây 
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dựng các dự án trên địa bàn thành phố Quy Nhơn nói chung, khu kinh tế 
Nhơn Hội nói riêng 

Có chính sách hỗ trợ ban đầu để đầu tư hệ thống cấp nước sản 
xuất phục vụ Khu kinh tế nhằm bảo đảm giá cấp nước phù hợp, tạo sức 
hấp dẫn thu hút các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp. 

Quy hoạch quỹ đất và thực hiện chính sách hỗ trợ các thành phần 
kinh tế tham gia xây dựng nhà ở cho người lao động làm việc tại Khu 
kinh tế; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở cho 
công nhân. 

Đối với các dự án đã triển khai và đi vào hoạt động, định kỳ hàng 
năm UBND thành phố Quy Nhơn nên có những buổi gặp mặt với các 
nhà đầu tư để trao đổi những nguyện vọng của nhà đầu tư và tìm ra 
những biện pháp thiết thực trên tinh thần xây dựng cho doanh nghiệp 
phát triển. 
     3.3.5. Hoàn thiện chính sách hỗ trợ đầu tư  

Thực hiện cải cách nền hành chính, tạo môi trường kinh doanh 
thuận lợi  

UBND tỉnh cần phải kiện toàn bộ máy quản lí, xây dựng một nền 
hành chính khoa học, tác phong làm việc chuyên nghiệp trong con mắt 
các nhà đầu tư nhất là các nhà đầu tư nước ngoài, tạo một môi trường 
đầu tư kinh doanh thông thoáng cho các nhà đầu tư như xây dựng danh 
mục dự án mời gọi đầu tư, các chính sách bảo đảm đầu tư, ưu đãi đầu 
tư , thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục có 
liên quan đến đầu tư.  

Xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư: phải xác định sản 
phẩm cụ thể để kêu gọi đầu tư, để đạt được điều này Ban quản lý cần 
xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào từng ngành, từng vùng, 
khu công nghiệp phù hợp với quy hoạch, từ danh mục này xây dựng lên 
các dự án đầu tư sơ bộ vào từng khu công nghiệp với nội dung chi tiết, 
rõ ràng, xác định rõ tiêu chí, danh mục cho từng khu để từ đó đảm bảo 
được quy hoạch phát triển bền vững. Từ đó mới có cơ sở để tiến hành 
hoạt động kêu gọi đầu tư. 
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KẾT LUẬN 
Thu hút vốn đầu tư luôn là mục tiêu là động lực để phát triển 

kinh tế của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, nhất là đối với những nước đang 
phát triển như Việt Nam. Nền kinh tế thế giới đang vận động phát triển 
không ngừng đòi hỏi từng quốc gia phải từng bước hội nhập vào nền 
kinh tế thế giới, để giảm khoảng cách của sự nghèo nàn với các nước tư 
bản phát triển. Đặc biệt trong những năm gần đây khu vực Châu Á - 
Thái Bình Dương là khu vực kinh tế có thể nói là năng động nhất trên 
thế giới, Việt Nam là một quốc gia nằm trong khu vực này và cũng chịu 
ảnh hưởng của quy luật phát phát triển.  

TP Quy Nhơn là một TP biển thuộc duyên hải miền Trung, cơ sở 
vật chất, hạ tầng còn nhiều hạn chế, đặc biệt nguồn vốn dành cho đầu tư 
phát triển còn rất hạn hẹp. Thời gian vừa qua cùng với cả nước, TP Quy 
Nhơn đã có nhiều cố gắng và thu được một số kết quả trong lĩnh vực 
đầu tư phát triển. Thu hút VĐT ngày càng tăng đã phần nào đáp ứng 
được các mục tiêu chiến lược về phát triển kinh tế và ổn định xã hội của 
TP. Nhờ có nguồn vốn đầu tư mà nhiều dự án đã hoàn thành và từng 
bước phát huy hiệu quả, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện 
từng bước đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Song đến nay so 
với mặt bằng chung của cả nước, Quy Nhơn vẫn là TP có điểm xuất 
phát và tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế còn thấp. Tổng ngân sách dành 
cho đầu tư phát triển rất nhỏ, thu hút vốn chưa nhiều, nhất là nguồn vốn 
đầu tư trực tiếp nước ngoài. Bởi vậy, vấn đề cấp thiết hiện nay là Đảng 
bộ và chính quyền TP Quy Nhơn cần phải có những giải pháp có tính 
đột phá hơn nữa để có thể thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư hơn 
nữa đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố, đặc biệt trong điều kiện 
hiện nay, TP Quy Nhơn đang trong tiến trình đẩy nhanh tốc độ công 
nghiệp hoá - hiện đại hoá, phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng GDP ngày 
một cao và bền vững, nhằm nhanh chóng khắc phục tình trạng tụt hậu 
về kinh tế.  

 


