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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Vùng duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên lâu nay được 

xem là vùng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước với 

nhiều tiềm năng kinh tế mà nhiều vùng khác không có được nhưng 

đến nay, tốc độ phát triển kinh tế vẫn còn chậm, chưa xứng với tiềm 

năng, đặc biệt trong lĩnh vực thu hút vốn đầu tư. 

Khánh Hòa là một tỉnh nằm ở vị trí quan trọng trong khu vực, 

có hệ thống cơ sở hạ tầng tương đối phát triển, nằm trên các trục giao 

thông quan trọng của cả nước: có QL 1A và đường sắt Bắc Nam nối 

liền với các tỉnh phía Bắc và phía Nam, Quốc lộ 26 nối với Đăk Lăk 

và các tỉnh Tây Nguyên. Khánh Hoà có 6 cảng biển, trong đó có 3 

cảng biển cho tàu có trọng tải l0.000 - 30.000 tấn cập bến, có ga 

đường sắt chính, có 2 sân bay, đặc biệt sân bay Cam Ranh vừa được 

nâng cấp thành sân bay quốc tế, thuận lợi cho việc giao lưu trong 

nước và quốc tế; mạng điện quốc gia đã và có thể đáp ứng mọi nhu 

cầu về điện năng cho các nhà đầu tư; hệ thống thông tin liên lạc đạt 

trình độ kỹ thuật tiên tiến... 

Để có một cái nhìn cụ thể hơn về thực trạng phát triển, hiệu 

quả thu hút đầu tư vào các KCN Khánh Hòa, qua đó có đề xuất 

những chính sách, giải pháp thu hút vốn đầu tư , tôi xin chọn nghiên 

cứu đề tài: “Thu hút đầu tƣ vào các Khu công nghiệp tỉnh Khánh 

Hòa” cho luận văn của mình. 

2. Tổng quan tài liệu 

Trong thời gian qua đã có nhiều công trình nghiên cứu, nhiều 

luận văn tốt nghiệp đề cập đến vấn đề thu hút đầu tư vào KCN, có thể 

lược khảo một số công trình như: 



 
2 

 

Luận văn thạc sỹ, Đào Thị Hồng Lam: “Thực trạng và giải 

pháp phát triển các KCN tại tỉnh Hải Dương”, Trường Đại học Kinh 

tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.  

Một nghiên cứu khác đó là luận văn thạc sỹ Kinh tế của 

Nguyễn Thị Nhàn (Đà Nẵng, 2011): “Giải pháp thu hút vốn đầu tư 

vào các KCN tỉnh Quảng Nam”.  

Hoặc như đề tài: “Các Khu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí 

Minh”, Luận văn tốt nghiệp, Sinh viên Nguyễn Việt Hưng lớp 

KT09A, trường Đại học Kinh tế quốc dân TP.Hồ Chí Minh.  

 Nhìn chung, các công trình đã nghiên cứu vấn đề thu hút vốn 

đầu tư vào các KCN trên các địa phương trong cả nước ở các góc độ 

khác nhau với nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau.  

3. Mục đích nghiên cứu 

- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về thu hút vốn đầu tư 

vào khu công nghiệp.  

- Phân tích, đánh giá thực trạng thu hút vốn đầu tư vào các 

khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa trong thời gian qua. Đề xuất một số 

giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp 

tỉnh Khánh Hòa. 

4. Đối tƣợng nghiên cứu: Các vấn đề lý luận và thực tiễn về thu hút 

đầu tư vào Khu công nghiệp. 

5. Phạm vi nghiên cứu: Các hoạt động thu hút đầu tư giai đoạn 2001 

- 2010 và một số giải pháp thu hút đầu tư thời kỳ 2011 – 2015 vào 

KCN Suối Dầu – 1 Khu công nghiệp đã đi vào hoạt động trong các 

Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa. 

6. Phƣơng pháp nghiên cứu: Phương pháp duy vật biện chứng và 

duy vật lịch sử. Kết hợp sử dụng phương pháp thống kê, diễn dịch và 

quy nạp, phương pháp phân tích, phương pháp chuyên gia, phỏng 

vấn. 
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7. Bố cục của luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung 

chính của luận văn được chia thành 3 chương: 

Chƣơng 1: Lý luận chung về thu hút đầu tư vào Khu công 

nghiệp. 

Chƣơng 2: Thực trạng thu hút đầu tư vào các khu công 

nghiệp tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2001 - 2010. 

Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư 

vào các khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa. 

CHƢƠNG 1 

LÝ LUẬN CHUNG VỀ THU HÚT ĐẦU TƢ VÀO  

KHU CÔNG NGHIỆP 

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VỐN ĐẦU TƢ VÀ KCN 

    1.1.1. Vốn đầu tƣ 

1.1.1.1. Khái niệm về đầu tư 

Theo Luật Đầu tư năm 2005 thì: “Đầu tư là việc nhà đầu tư 

bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài 

sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của Luật này (Luật 

Đầu tư) và pháp luật có liên quan”. 

1.1.1.2. Các hình thức đầu tư theo nguồn vốn đầu tư 

a) Đầu tư nước ngoài (ĐTNN) 

b)Đầu tư trong nước (ĐTTN) 

1.1.2. KHU CÔNG NGHIỆP 

1.1.2.1. Định nghĩa và đặc điểm về khu công nghiệp 

a) Định nghĩa 

Khu công nghiệp là: “khu tập trung các doanh nghiệp công 

nghiệp chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện các dịch vụ 

cho sản xuất công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, không có dân 

cư sinh sống; do Chính phủ hoặc Thủ tướng chính phủ quyết định 

thành lập. Trong Khu công nghiệp có thể có doanh nghiệp chế xuất”. 
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b) Đặc điểm 

KCN có những đặc điểm chủ yếu sau đây: 

- Về tính chất hoạt động 

- Về cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

- Về tổ chức quản lý 

1.1.2.2. Vai trò và sự cần thiết của KCN 

a) Tăng cường khả năng thu hút vốn đầu tư 

b) Tác động lan truyền đến khu vực kinh tế nội địa 

c) KCN là cơ sở để tiếp cận kỹ thuật, công nghệ hiện đại, học 

hỏi kinh nghiệm quản lý và nâng cao trình độ tay nghề 

d) Giải quyết việc làm, đóng góp vào ngân sách địa phương 

1.1.2.3. Tác động của vốn đầu tư vào Khu công nghiệp đối 

với sự phát triển kinh tế 

a) Tác động tích cực 

b) Tác động tiêu cực 

1.2. NỘI DUNG THU HÚT ĐẦU TƢ VÀO KCN 

    1.2.1. Khái niệm về thu hút đầu tƣ 

Thu hút đầu tư là hoạt động nhằm khai thác, huy động các 

nguồn vốn đầu tư để thỏa mãn nhu cầu đầu tư. 

    1.2.2. Nội dung thu hút đầu tƣ vào khu công nghiệp 

Thu hút đầu tư nói chung và thu hút đầu tư vào khu công 

nghiệp nói riêng đều là những hoạt động nhằm mang lại hiệu quả thu 

hút đầu tư cao nhất và để đạt được điều đó, cần đảm bảo thực hiện 

đầy đủ ba yếu tố: hoàn thiện môi trường đầu tư, thực hiện các chính 

sách ưu đãi và xúc tiến đầu tư. 

1.2.2.1. Hoàn thiện môi trường đầu tư 

1.2.2.2. Thực hiện các chính sách ưu đãi 

a) Chính sách ưu đãi thuế  

 b) Các ưu đãi tài chính 
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 c) Chính sách miễn, giảm tiền thuê đất 

1.2.2.3. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư 

“Xúc tiến đầu tư là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội 

đầu tư”.  

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN THU HÚT ĐÀU TƢ 

VÀO KCN 

Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút vốn đầu tư ở 

từng vùng, từng địa phương mà cụ thể là thu hút đầu tư vào KCN: 

    1.3.1. Các nhân tố bên ngoài KCN 

1.3.1.1. Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội 

a) Cơ sở hạ tầng kỹ thuật.  

b) Cơ sở hạ tầng xã hội.  

1.3.1.2. Nền hành chính của địa phương 

Thủ tục hành chính cũng ảnh hưởng rất nhiều đến chi phí và 

cơ hội đầu tư của các nhà đầu tư. Chính vì vậy khi lựa chọn địa điểm 

đầu tư, các chủ đầu tư thường ưu tiên những nơi, những KCN không 

đòi hỏi phải tiến hành nhiều thủ tục đầu tư rườm rà, mất thời gian.  

1.3.1.3. Môi trường kinh tế - xã hội  

Môi trường kinh tế - chính trị - xã hội trong nước và thế giới 

phải ổn định thì mới thuận lợi cho chủ đầu tư tiến hành hoạt động đầu 

tư. Ngoài ra, tình hình an ninh, chính trị ổn định là yếu tố quan trọng 

để cho các nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư lâu dài trên địa bàn. 

1.3.1.4. Tài nguyên   

a) Tài nguyên thiên nhiên 

Ở các vùng, các KCN có được sự dồi dào về nguyên vật liệu 

với giá rẻ góp phần giảm chi phí sản xuất cũng là nhân tố tích cực 

thúc đẩy thu hút đầu tư. Tuy nhiên, tầm quan trọng tương đối của các 

nguồn tài nguyên thiên nhiên trong thu hút đầu tư cho đến nay đã 

giảm bởi vì các lĩnh vực mới ra đời và có tầm quan trọng ngày càng 
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lớn, các lĩnh vực cũ trong đó có nông nghiệp và khai khoáng có tầm 

quan trọng giảm dần ở các KCN. 

b) Vị trí địa lý 

Lợi thế về vị trí địa lý giúp các nhà đầu tư tiết kiệm đáng kể 

chi phí vận chuyển, dễ dàng mở rộng ra các thị trường xung quanh.  

1.3.1.5. Quy mô thị trường của địa phương 

Cầu của địa phương ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của địa 

phương đối với các nhà đầu tư. Nếu địa phương có quy mô cầu lớn sẽ 

tạo sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư bởi họ có thị trường lớn tại 

đây, qua đó tiết kiệm được chi phí vận chuyển và chi phí kinh doanh. 

1.3.1.6. Các ngành công nghiệp phụ trợ và dịch vụ phục vụ 

kinh doanh tại các khu công nghiệp của địa phương 

Một doanh nghiệp muốn hoạt động được thì ngoài những 

nguyên, nhiên vật liệu chính còn sử dụng những hàng hóa dịch vụ do 

các doanh nghiệp khác cung ứng.  

    1.3.2. Các nhân tố bên trong 

 1.3.2.1 Nguồn nhân lực để phát triển KCN 

1.3.2.2. Cơ chế, chính sách riêng cho KCN 

Các cơ chế, chính sách gồm có: 

a) Chính sách thuế 

b) Chính sách giáo dục, đào tạo, y tế 

1.3.2.3. Vai trò của BQLKCN 

BQLKCN luôn giữ một vai trò quan trọng trong suốt quá 

trình thu hút, kêu gọi đầu tư, cũng như có vai tò then chốt để các nhà 

đầu tư thành công trong hoạt động kinh doanh. Sự sẵn sang hỗ trợ 

doanh nghiệp như xúc tiến thương mại, cung cấp thong tin cho doanh 

nghiệp, dịch vụ tìm kiếm các đối tác kinh doanh, giúp các doanh 

nghiệp tháo gỡ những vướng mắc cũng như thuận lợi hơn trong hoạt 

động kinh doanh. 
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1.4 KINH NGHIỆM CỦA CÁC ĐỊA PHƢƠNG TRONG NƢỚC 

TRONG THU HÚT ĐẦU TƢ VÀO KCN 

1.4.1. TP.Đà Nẵng 

1.4.2. Quảng Ninh 

1.4.3. Chính sách ƣu đãi đầu tƣ vào Khu công nghiệp của các 

tỉnh miền Trung 

Kết luận chƣơng 1 

1. Luận văn khái quát những vấn đề lý luận chung về thu hút 

đầu tư vào KCN 

2. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thu hút vốn 

đầu tư vào các KCN, địa phương để giúp các nhà quản lý khơi thông 

nguồn vốn này. Trên cơ sở các tiêu chí phản ánh kết quả thu hút vốn 

đầu tư, nội dung thu hút vốn đầu tư để phân tích thực tế nguồn vốn 

này tại các KCN Khánh Hòa trong thời gian qua để đề ra các chính 

sách phù hợp cho thực tiễn thu hút vốn đầu tư vào KCN. 

CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƢ VÀO CÁC KHU CÔNG 

NGHIỆP TỈNH KHÁNH HÒA THỜI KỲ 2001 - 2010 

2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH 

KHÁNH HÒA 

    2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 

2.1.1.1. Vị trí địa lý 

2.1.1.2. Tài nguyên thiên nhiên 

    2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa 

2.1.2.1. Đặc điểm về dân số 

2.1.2.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

    2.1.3. Sơ lƣợc quá trình hình thành và phát triển các KCN 

2.1.3.1. Khu công nghiệp Suối Dầu 
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Khu công nghiệp Suối Dầu được Thủ tướng Chính phủ ra 

Quyết định số 951/TTg ngày 11/11/1997 thành lập và phê duyệt Dự 

án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp 

Suối Dầu, tỉnh Khánh Hoà. Chủ đầu tư là Công ty Thương mại và 

Đầu tư Khánh Hoà, quy mô khu công nghiệp theo dự án được duyệt 

là 152 ha.  

2.1.3.2. Khu công nghiệp Ninh Thủy 

Khu công nghiệp Ninh Thủy được Thủ tướng Chính phủ uỷ 

quyền cho UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định thành lập và chọn chủ 

đầu tư Khu công nghiệp Ninh Thuỷ theo Văn bản số 133/CP-CN 

ngày 30/01/2004 với quy mô 206,4ha. Chủ đầu tư là Công ty TNHH 

Hoàn Cầu Nha Trang.  

2.1.3.3. Khu công nghiệp Vạn Thắng 

UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Ban quản lý các khu công 

nghiệp Khánh Hòa (nay là Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh 

Khánh Hoà) lập quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Vạn Thắng với 

quy mô 144,42 ha và đã được UBND tỉnh Khánh Hoà phê duyệt theo 

Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 12/8/2005. 

2.1.3.4. Khu công nghiệp Bắc Cam Ranh 

Khu công nghiệp Bắc Cam Ranh có quy mô dự kiến 150ha, 

địa điểm tại xã Cam Phúc Bắc và Cam Phúc Nam, thị xã Cam Ranh. 

2.1.3.5. Khu công nghiệp Nam Cam Ranh 

Khu công nghiệp Nam Cam Ranh có quy mô khoảng 233 ha 

tại xã Cam Thịnh Đông, thị xã Cam Ranh. 

2.2. KẾT QUẢ THU HÚT ĐẦU TƢ VÀO CÁC KCN KHÁNH 

HÒA THỜI KỲ 2001 - 2010  

    2.2.1. Quy mô thu hút vốn đầu tƣ 

Thời kỳ 2001 – 2003 số dự án tăng chậm, quy mô đầu tư nhỏ. 

Giai đoạn 2004 – 2007 số dự án tăng nhanh (khoảng 20 dự án).  Giai 
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đoạn 2008 – 2010 do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn 

cầu, số dự án tăng chậm, việc thu hút đầu tư vào khu công nghiệp gặp 

rất nhiều khó khăn (tăng 4 dự án, với quy mô tổng vốn đầu tư chỉ 

khoảng 6 triệu USD). Tốc độ tăng vốn đầu tư bình quân hàng năm 

của cả giai đoạn 2001 – 2010 chỉ khoảng 15%. 

Quy mô vốn đầu tư từng dự án còn quá thấp (chỉ vài triệu 

USD/dự án nước ngoài, vài chục tỷ VNĐ/dự án trong nước). Thực tế, 

hầu hết các dự án tập trung vào chế biến thủy sản xuất khẩu (chiếm 

gần 50% số dự án), các dự án khác chủ yếu là gia công, sản xuất hàng 

tiêu dùng đòi hỏi kỹ thuật không cao nên vốn đầu tư nhỏ. Ngoài ra, tỷ 

lệ giữa vốn đầu tư thực hiện và vốn đầu tư đăng ký chênh lệch còn 

khá lớn (62% đối với dự án đầu tư nước ngoài, 31% đối với dự án 

đầu tư trong nước). 

    2.2.2. Cơ cấu đầu tƣ 

2.2.2.1. Cơ cấu đầu tư theo ngành 

Bảng 2.2: Các dự án đầu tƣ theo ngành nghề tại KCN Suối Dầu 

(đến hết năm 2010) 

                                   

                      (Nguồn: Ban quản lý KKT Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa) 

Ngành nghề Số dự án Tổng vốn đầu tƣ (USD) 

  Giá trị (USD) Tỷ trọng (%) 

CN chế biến 20 59,509,050 45,49 

SX hàng tư liệu sản xuất 6 32,541,370 24,12 

SX hàng tiêu dùng 9 17,960,000 14,18 

SX vật liệu xây dựng 1 285,000 0,22 

Cơ khí 4 7,325,000 5,60 

Đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ 2 13,200,000 10,09 
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2.2.2.2. Cơ cấu đầu tư theo đối tác 

Bảng 2.3: Các đối tác đầu tƣ tại KCN Suối Dầu (tính đến hết 

năm 2010) 

Đối tác Số dự 

án 

Tổng vốn đầu tƣ Tỷ trọng 

(%) 

  Triệu VNĐ USD  

Việt Nam 25 1,070,808  40,93 

Trung Quốc-

Đài Loan 

7  36,100,000 27,60 

Hàn Quốc 2  6,820,000 5,21 

Pháp 1  6,089,000 4,65 

Nhật 1  650,000 0,50 

Mỹ 2  14,250,000 10,89 

Nga 2  12,000,000 9,17 

Na-uy 1  1,000,000 0,76 

Thái Lan 1  371,020 0,28 

       

(Nguồn: Ban quản lý KKT Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa) 

(Ghi chú: Vốn đầu tư trong nước 1,070,808 triệu VNĐ được qui đổi 

sang USD, tỷ giá tạm tính 20.000 VNĐ/USD) 

2.2.2.3. Cơ cấu đầu tư theo các hình thức đầu tư 

Cơ cấu theo hình thức đầu tư tại KCN Suối Dầu chỉ có 03 

hình thức đầu tư: 100% vốn nước ngoài, 100% vốn đầu tư trong nước 

(công ty TNHH, công ty cổ phần), liên doanh: 
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Bảng 2.4: Các dự án đầu tƣ tại KCN Suối Dầu theo hình 

thức (tính đến hết năm 2010) 

Hình thức đầu tƣ Số dự án Tỷ lệ % 

100% vốn đầu tư nước 

ngoài 

16 38 

100% vốn đầu tư trong 

nước 

25 59,5 

Liên doanh 1 2,5 

Hợp đồng BOT, BT, BTO 0 0 

Hợp đồng hợp tác kinh 

doanh 

0 0 

         (Nguồn: Ban quản lý KKT Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa) 

    2.2.3. Những thuận lợi và khó khăn trong thu hút đầu tƣ vào 

các KCN tỉnh Khánh Hòa 

2.2.3.1. Những thuận lợi 

- UBND tỉnh, Ban quản lý KKT Vân Phong, các ban ngành 

trong tỉnh luôn hỗ trợ, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư 

hạ tầng triển khai dự án, nhằm đưa dự án vào hoạt động trong thời 

gian sớm nhất. 

- Công tác phê duyệt quy hoạch chi tiết, đền bù giải phóng 

mặt bằng luôn được quan tâm và thực hiện tương đối nhanh chóng. 

2.2.3.2. Khó khăn 

- Thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, gây lãng phí thời gian 

ít nhiều gây mất thiện cảm của các nhà đầu tư; xa vùng nguyên liệu 

phục vụ công nghệ cao, lao động tay nghề cao ít, năng lực tài chính 

của chủ đầu tư kém nên đầu tư hạ tầng chưa đồng bộ… 

    2.2.4. Tỷ lệ lấp đầy KCN 

Tính đến hết 31/12/2010, tỷ lệ lấp đầy KCN Suối Dầu đạt 

67% (diện tích đất đã cho thuê chiếm 67% đất công nghiệp có thể 
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cho thuê). Với tiêu chí mỗi năm cho thuê 5- 8ha dự kiến đến năm 

2015 sẽ lấp đầy KCN.  

2.3. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH THU HÚT 

ĐẦU TƢ VÀO CÁC KCN TỈNH KHÁNH HÒA  

    2.3.1. Các chính sách thu hút đầu tƣ vào các KCN Khánh Hòa 

2.3.1.1. Quảng bá hình ảnh của các KCN Khánh Hòa 

Để tăng cường thu hút đầu tư, một vấn đề quan trọng được 

đặt ra là làm thế nào quảng bá, giới thiệu được hình ảnh của các khu 

công nghiệp trong tỉnh ra bên ngoài.  

Từ đó nêu bật lên nét riêng của từng khu công nghiệp qua 

định hướng và mục tiêu phát triển của khu công nghiệp đó. Tuy chưa 

định hình rõ nét, nhưng tỉnh đã có những chính sách quảng bá khá 

đặc thù và riêng biệt: định hình công nghiệp Khánh Hòa gắn liền với 

kinh tế biển, KCN Suối Dầu gắn với chế biến thủy sản, hàng tiêu 

dùng, KCN Nam Cam Ranh phục vụ công nghiệp cơ khí, tàu 

biển...Cùng với đó là tham gia các cuộc hội thảo, hội nghị về hợp tác 

về đầu tư trong và ngoài nước, hợp tác với Bộ Công nghiệp mở hội 

thảo đàu tư vào công nghiệp Khánh Hòa vào tháng 01-2005... 

2.3.1.2. Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng 

Trong các KCN tại tỉnh Khánh Hòa, chỉ có KCN Suối Dầu là 

đã hoàn thiện về cơ sở hạ tầng và các tiện ích phục vụ các nhà đầu tư. 

Các khu công nghiệp khác hoặc đang xây dựng, hoặc đang triển khai 

bước lập quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng. Do vậy để thu hút 

đầu tư, UBND tỉnh, các cơ quan ban ngành, các nhà đầu tư...cần xúc 

tiến các thủ tục cần thiết để hoàn thiện việc xây dựng, hoàn thiện cơ 

sở hạ tầng các khu công nghiệp này. 

2.3.1.3. Đào tạo nguồn nhân lực 

Khánh Hòa là tỉnh có dân số trẻ. Mật độ dân số khá cao, 

khoảng 215 người/km
2
, quá trình đô thị hóa diễn ra không nhanh và 
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gay gắt. Tỷ lệ tăng dân số thấp. Dân số trẻ, giá lao động không cao, 

tạo nguồn nhân lực tại chỗ cho các dự án đầu tư vào các KCN…Dân 

cư có lối sống than thiện, hòa nhã, thân thiện, dễ tạo thiện cảm đối 

với các du khách và các nhà đầu tư. 

Độ ổn định của môi trường chính trị cao, cơ sở hạ tầng tương 

đối phát triển sẽ là những điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư. 

Bảng 2.5: Chỉ tiêu về dân số Khánh Hòa 2006- 2010 
 

Chỉ tiêu ĐVT 2006 2007 2008 2009 2010 

Dân số trung 

bình 

Người 1.137.792 1.142.106 1.149.300 1.156.903 1.167.700 

- Dân số 

thành thị 

Người 447.725 449.126 452.756 458.009 463.270 

- Dân số 

nông thôn 

Người 690.067 692.980 696.544 698.894 704.430 

- Tổng số 

lao động 

trong độ tuổi 

Người 500.278 517.015 520.142 541.136 543.318 

Tổng số lao 

động đang 

làm việc 

Người 490.783 512.118 515.608 522.118 530.194 

Tỷ lệ tăng 

dân số 

% 1,16 1,20 1,17 

 

1,21 1,18 

                                             (Nguồn: UBND tỉnh Khánh Hoà) 

Hơn 60% dân số sống ở nông thôn, điều này sẽ là điều kiện 

thuận lợi để phát triển các KCN khi có nguồn lao động dồi dào, đầy 

tiềm năng để đáp ứng nhu cầu sản xuất công nghiệp, nhất là những 

ngành nghề gia công, chế biến thủy sản, thực phẩm... 
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Bảng 2.6: Số liệu về thực trạng lao động tại các KCN 

                                                                   Đơn vị tính: Người 

STT Số LĐ trong ngành nghề 

 CB thủy 

sản 

Dệt 

may 

Cơ 

khí 

Đồ gỗ, nội 

thất 

Khác 

KCN Suối Dầu 4.512 2.200 150 1.452 1.751 

KCN Ninh Thủy - - - - 451 

                                    (Nguồn: Ban quản lý KKT Vân Phong) 

2.3.1.4. Thực hiện các chính sách ưu đãi cho các nhà          

đầu tư 

Dựa trên những quy định về ưu đãi đầu tư tại các văn bản của 

nhà nước, tỉnh đã phổ biến những ưu đãi về đầu tư trên địa bàn các 

KCN trong tỉnh như sau: 

a) Chính sách ưu đãi về đất 

  b) Chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu 

c) Chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp 

d) Chính sách tín dụng 

e) Chính sách ưu đãi khác 

2.3.1.5. Xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp 

Việc thực hiện xúc tiến đầu tư có hiệu quả sẽ góp phần tăng 

cường thu hút đầu tư vào KCN, mà vai trò của UBND tỉnh cũng như 

các ban ngành là rất quan trọng. 

      2.3.2. Tác động của thu hút đầu tƣ vào Khu công nghiệp đến 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2006 – 

2010 

2.3.2.1. Tác động của thu hút đầu tư tới tăng trưởng GDP 

tỉnh Khánh Hòa 

Hiện nay, chưa có số liệu khảo sát, đánh giá cụ thể về sự 

tham gia của nguồn vốn từ thu hút đầu tư vào khu công nghiệp đến 



 
15 

 

tốc độ tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh. Thống kê sơ bộ của UBND 

tỉnh, thì trong năm 2009, nguồn vốn đầu tư vào khu vực này đã góp 

phần làm tăng thêm 2.971 tỷ đồng tổng sản phẩm trong tỉnh (theo giá 

thực tế), chiếm tỷ trọng 15,3% so với tổng sản phẩm tăng thêm. Năm 

2010, nguồn vốn đầu tư này góp phần làm tăng thêm khoảng 3.500 tỷ 

đồng tổng sản phẩm trong tỉnh, chiếm tỷ trọng 18% so với tổng sản 

phẩm tăng thêm.  

2.3.2.2. Tác động của thu hút đầu tư tới cơ cấu kinh tế 

Bảng 2.7: Cơ cấu kinh tế tỉnh Khánh Hòa 2006 – 2010 

Ngành ĐVT 2006 2007 2008 2009 2010 

Nông – lâm – 

thủy sản 

% 12,58 13,02 13,62 14,21 14,97 

Công nghiệp – 

xây dựng 

% 49,31 46,86 44,21 42,94 41,71 

Dịch vụ - du lịch % 38,11 40,12 42,17 42,85 43,32 

Tổng cộng  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

                                             (Nguồn: UBND tỉnh Khánh Hòa) 

2.3.2.3. Tác động của thu hút đầu tư vào khu công nghiệp 

tới tổng cung và tổng cầu 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá ổn định qua các năm. Với sự 

gia tăng số lượng các dự án cũng như tổng vốn đầu tư…đã đem lại 

cho người lao động trong tỉnh cơ hội được làm việc và được đào tạo 

để được làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.  

2.3.2.4. Tác động của thu hút đầu tư vào khu công nghiệp 

đến sự phát triển của khoa học công nghệ 

Theo thống kê và đánh giá của UBND tỉnh, trong thời gian 

qua, các dự án đầu tư, kể cả những dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, 

chưa áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến, chủ yếu 
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dùng dây chuyền sản xuất cũ, lạc hậu, phục vụ cho gia công và chế 

biến thô. 

    2.3.3. Đánh giá tình hình thu hút đầu tƣ vào các khu công 

nghiệp tỉnh Khánh Hòa 

2.3.3.1. Những kết quả đạt được 

- Như trên đã trình bày, dù có đến 5 khu công nghiệp có 

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư và phê duyệt quy hoạch nhưng 

cho đến nay, mới chỉ có KCN Suối Dầu đã hoàn chỉnh về cơ sở hạ 

tầng và đi vào hoạt động, đóng góp đáng kể vào ngân sách địa 

phương và giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động.  

Hàng năm, BQLKKT Vân Phong – cơ quan quản lý về mặt 

nhà nước đối với các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đều tổ 

chức họp giao ban, tổng kết cuối năm giữa Công ty đầu tư hạ tầng 

KCN Suối Dầu và các doanh nghiệp đầu tư tại đây. Qua đó lắng nghe 

tâm tư, nguyện vọng của các nhà đầu tư trong quá trình hoạt động sản 

xuất kinh doanh, cũng như cùng chia sẻ, tháo gỡ các khó khăn cho 

doanh nghiệp. Từ đó đề ra phương hướng hoạt động trong những 

năm tiếp theo. 

2.3.3.2. Những tồn tại 

Nếu so với tiềm năng và thế mạnh của địa phương thì việc 

phát triển các KCN Khánh Hòa thời gian qua chưa tốt và tương xứng 

với lợi thế sẵn có, sở dĩ vậy là do những tồn tại sau: 

a) Vấn đề quy hoạch còn một số bất cập 

b) Cơ sở hạ tầng thiết yếu chưa thực sự đồng bộ 

c) Hạn chế về thủ tục hành chính  

2.3.3.3. Các nguyên nhân phát sinh tồn tại 

Thứ nhất, chủ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng chưa có đủ vốn, 

kỹ thuật cũng như kinh nghiệm thi công  
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Thứ hai, việc quy định ngành nghề đầu tư tại các KCN chưa 

thật sự hợp lý 

Thứ ba, nhà nước chưa thực hiện đồng bộ các công trình bên 

ngoài khu công nghiệp, CSHT chưa được đầu tư đúng mức 

Thứ tư, nhà nước chưa có những biện pháp hữu hiệu để di 

dời các cơ sở sản xuất trong nội thành ra KCN 

Thứ năm, lực lượng lao động làm việc trong khu công nghiệp 

chưa an tâm công tác 

Thứ sáu, chi phí vận chuyển hàng hóa cao 

Kết luận chƣơng 2 

1. Với vị trí địa lý thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên phong 

phú và các điều kiện tự nhiên được thiên nhiên ưu đãi, Khánh Hòa có 

đầy đủ để phát triển các KCN. Tuy nhiên qua 10 năm hình thành và 

phát triển, thực tế các KCN Khánh Hòa chưa được đầu tư và phát 

triển đúng với tiềm năng và đều kiện vốn có.  

2. Để thu hút vốn đầu tư vào các KCN, Ban quản lý KKT 

Vân Phong, UBND tỉnh Khánh Hòa, các ban, ngành trong tỉnh, các 

công ty phát triển hạ tầng…cần có những giải pháp khắc phục những 

tồn tại, qua đó tăng cường hơn nữa công tác thu hút đầu tư vào các 

KCN trong tỉnh. 

CHƢƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƢỜNG THU HÚT ĐẦU 

TƢ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH KHÁNH HÒA 

3.1. NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 

    3.1.1. Phân tích bối cảnh kinh tế thế giới 

- Bối cảnh quốc tế 

Kinh tế thế giới đã bắt đầu hồi phục sau cuộc khủng hoảng 

năm 2008. Các nền kinh tế lớn: Mỹ, Nhật, Tây Âu...đều đã dần lấy 

lại nhịp độ trăng trưởng quen thuộc của mình. Tuy nguy cơ khủng bố 
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toàn cầu và các vấn đề về môi trường, những bất ổn chính trị giữa các 

quốc gia vẫn đang tồn tại và đe dọa, ảnh hưởng đến việc phát triển 

kinh tế nhưng không thể phủ nhận nỗ lực của chính phủ các nước 

nhằm phục hồi kinh tế thông qua thông qua việc ban hành và thực 

hiện các chính sách tài chính, tiền tệ đúng đắn. Theo đó, các nguồn 

vốn đầu tư vào Việt Nam đã tăng trở lại, năm sau tăng cao hơn năm 

trước, theo xu hướng đầu tư quốc tế trên thế giới. 

- Bối cảnh trong nước 

Không ngoại lệ, Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi 

cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu cuối năm 2008. Lạm phát tăng 

cao, thị trường tiền tệ và chứng khoán rơi vào bất ổn, thị trường bất 

động sản đóng băng, các doanh nghiệp sản xuất gặp rất nhiều khó 

khăn: một số bị phá sản, giải thể, một số rơi vào cảnh sản xuất bị 

đình trệ, thu hẹp quy mô sản xuất..Trong khi đó, các ngân hàng đua 

nhau tăng lãi suất tiền gửi và cho vay, vì vậy, các doanh nghiệp rất 

khó tiếp cận các nguồn vốn tín dụng. Theo đó, tình hình đầu tư và thu 

hút đầu tư gặp rất nhiều khó khăn. Khủng hoảng kinh tế tuy có dấu 

hiệu phục hồi nhưng còn chậm. Sự biến đổi của khí hậu toàn cầu, 

thiên tai, dịch bệnh ngày càng nhiều. Các thế lực thù địch vẫn ngấm 

ngầm hoạt động chống phá gây mất ổn định anh ninh – xã hội. 

Tuy nhiên trong bối cảnh đó, bằng các biện pháp quản lý vĩ 

mô của nhà nước nền kinh tế dần thoát ra khỏi khủng hoảng và dần 

trở lại nhịp độ tăng trưởng ổn định. GDP năm 2009 tăng 5,2%, năm 

2010 tăng 6,78%.  Thu hút vốn FDI năm 2009 đạt 21,4 tỷ USD (tăng 

30% so 2008), năm 2010 đạt 18,5 tỷ USD (giảm 17,8% so 2009), tuy 

nhiên vốn giải ngân lại tăng 10% so 2009. Điều này là tín hiệu đáng 

mừng cho hoạt động thu hút FDI nói riêng và thu hút đầu tư nói 

chung trong những năm tới. 

    3.1.2. Phân tích các đối thủ cạnh tranh 
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Các tỉnh Miền Trung có đặc điểm tự nhiên và xã hội khá 

giống nhau, trong khi các tỉnh lân cận (Bình Định, Ninh Thuận, Bình 

Thuận, các tỉnh Tây Nguyên...) có nhiều chương trình, chính sách thu 

hút đầu tư hấp dẫn, chỉ số PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) 

trong nhiều năm liền luôn dẫn đầu vùng, nếu không nhanh chóng xây 

dựng các giải pháp thu hút đầu tư phù hợp, Khánh Hòa sẽ khó tạo 

được ấn tượng nổi bật và khó gây được sự quan tâm của các nhà đầu 

tư trong và ngoài nước. 

    3.1.3. Phân tích đặc điểm của các nhà đầu tƣ 

Các nhà đầu tư có các đặc điểm chung sau đây: 

- Quan tâm đến môi trường đầu tư 

- Đòi hỏi môi trường sống lành mạnh, chất lương cuộc sống 

tốt, giá cả dịch vụ hợp lý 

    3.1.4. Định hƣớng và mục tiêu phát triển các KCN tỉnh Khánh 

Hòa trong thời kỳ 2011 - 2015 

Thực hiện dự án và quy hoạch đã được Thủ tướng chính phủ 

phê duyệt, các khu công nghiệp nhanh chóng triển khai các bước cần 

thiết để đầu tư xây dựng và hoạt động theo định hướng và mục tiêu 

riêng. 

3.1.4.1. KCN Suối Dầu 

3.1.4.2. Các khu công nghiệp khác 

3.2. CÁC GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TƢ VÀO CÁC KCN 

TỈNH KHÁNH HÒA 

    3.2.1. Định vị hình ảnh các KCN tỉnh Khánh Hòa gắn liền với 

kinh tế biển 

Ngoài việc quảng bá du lịch để định vị hình ảnh Nha Trang – 

Khánh Hòa, việc quảng bá và định vị hình ảnh các KCN tỉnh gắn 

Hòa gắn liền với  
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kinh tế biển có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thu hút đầu tư vào 

các khu công nghiệp. 

    3.2.2. Đẩy mạnh đầu tƣ phát triển cơ sở hạ tầng 

3.2.2.1. Đền bù, giải phóng mặt bằng nhanh chóng 

Có chính sách đền bù, chính sách hướng nghiệp, hỗ trợ việc 

làm cho người dân tái định cư khi đến nơi ở mới…là những vấn đề 

chủ yếu cần tập trung thực hiện. 

3.2.2.2. Đa dạng hóa các hình thức đầu tư vào phát triển cơ 

sở hạ tầng 

Tích cực mở rộng các hình thức đầu tư trong khuôn khổ pháp 

luật theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa.  

3.2.2.3. Mở rộng nguồn vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng 

- Tranh thủ tối đa các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng,  

- Khẩn trương xây dựng và ban hành cơ chế khuyến khích 

các thành phần kinh tế ngoài nhà nước tham gia phát triển các công 

trình kết cấu hạ tầng.  

   3.2.3. Gia tăng số lƣợng và nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 

3.2.3.1. Gia tăng số lượng qua thu hút lao động có chất 

lượng cao 

3.2.3.2. Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

Bảng 3.2: Số lƣợng lao động, cơ cấu ngành nghề cần đào 

tạo để phục vụ cho KCN Khánh Hòa 

                                                                   Đơn vị tính: Người 

STT Cơ cấu ngành nghề 

 CB thủy 

sản 

Cơ khí 

chính xác 

Dệt 

may 

VL xây 

dựng 

Đồ gỗ, thủ 

công mỹ nghệ 

Số lao 

động 

4.100 250 1.500 1.600 3.800 

                      (Nguồn: Ban quản lý KKT Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa) 
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    3.2.4. Thực hiện ƣu đãi cho các nhà đầu tƣ vào khu công 

nghiệp 

Cần tập trung thực hiện các chính sách sau: 

3.2.4.1. Ưu đãi về miễn tiền thuê lại đất 

3.2.4.2. Ưu đãi về tài chính 

3.2.4.3. Ưu đãi về đầu tư 

    3.2.5. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tƣ 

UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm xúc tiến đầu 

tư, Ban quản lý KKT Vân Phong, Sở Công thương...cần có nhiều 

chương trình xúc tiến đầu tư. 

    3.2.6. Tăng cƣờng hơn nữa vai trò của BQLKKT 

Để tăng cường hơn nữa vai trò của BQLKKT, BQLKKT Vân 

Phong cần rà soát lại các DA và phân theo nhóm các dự án theo 3 

nhóm: DA đang tạm thời gặp khó khăn do lạm phát hay do suy thoái 

kinh tế; DA công nghệ cao, thân thiện môi trường nhưng vướng mắc 

một số vấn đề cụ thể; DA chưa triển khai đã quá thời hạn quy định 

mà chủ đầu tư không chịu triển khai dự án hoặc không có năng lực 

tài chính. 

Kết luận chƣơng 3 

1. Trong tình hình kinh tế - xã hội trên thế giới cũng như 

trong nước vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh 

tế năm 2008 thì việc phân tích bối cảnh quốc tế, bối cảnh trong nước 

cũng như phân tích các đối thủ cạnh tranh và đặc điểm của các nhà 

đầu tư có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc định hướng mục tiêu 

phát tiển các KCN tỉnh Khánh Hòa trong thời kỳ 2011 – 2015. 

2. Để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Khánh Hòa 

trong thời gian tới, Ban quản lý KKT Vân Phong, các công ty đầu tư 

và phát triển hạ tầng KCN, các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa 

cần có những biện pháp đồng bộ và linh hoạt các giải pháp (ưu tiên 
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các giải pháp trước mắt) về: đẩy mạnh đầu tư phát triển CSHT, nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện ưu đãi, đẩy mạnh xúc tiến 

đầu tư cũng như tăng cường hơn nữa vai trò của BQLKKT – là bạn 

đồng hành với các nhà đầu tư. 

Dựa trên những căn cứ để xây dựng giải pháp và những tồn 

tại luận văn đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư 

vào các KCN tỉnh Khánh Hòa trong thời gian đến. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
23 

 

KẾT LUẬN 

 

Khánh Hoà có đầy đủ điều kiện tự nhiên, xã hội và hệ thống 

hệ thống cơ sở hạ tầng tương đối hoàn chỉnh để phát triển kinh tế và 

trở thành một tỉnh công nghiệp. Tuy nhiên, hiệu quả thu hút đầu tư 

vẫn chưa tương xứng với qui mô và điều kiện thuận lợi mà các khu 

công nghiệp có được. Điều đó do một phần do lãnh đạo tỉnh ưu tiên 

chiến lược phát triển ngành công nghiệp dịch vụ du lịch nhờ phát huy 

các lợi thế sẵn có của địa phương chứ chưa chú trọng đến phát triển 

công nghiệp. 

Để thực hiện thu hút đầu tư vào các KCN cần nhận thức tầm 

quan trọng của các giải pháp, nhất là các chiến lược marketing, xây 

dựng hình ảnh, thương hiệu cho tỉnh nói chung và các KCN nói riêng. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, đề tài còn nhiều hạn chế 

và cần tiếp tục nghiên cứu thêm. Hạn chế lớn nhất là quá trình điều 

tra, tác giả chưa đủ điều kiện kinh phí tiếp xúc tiếp và tìm hiểu thông 

tin cụ thể và mang tính đa chiều hơn. 

 

KIẾN NGHỊ 

 

- Có cơ chế, chính sách rõ ràng và thỏa đáng trong việc thực 

hiện đền bù, giải tỏa mặt bằng, lập quy hoạch cũng như tìm chủ đầu 

tư để sớm đưa vào xây dựng kết cấu hạ tầng các KCN đã được phê 

duyệt dự án, tránh lãng phí quỹ đất. 

- Nhà nước cần sớm đầu tư các hạ tầng chung, hạ tầng liên 

vùng như Sân bay quốc tế Cam Ranh, cảng trung chuyển container 

quốc tế Vân Phong, hoàn thành tuyến đường Cầu Lùng – Khánh Lê 

đi Đà Lạt...để thúc đẩy giao thương giữa Khánh Hòa và các tỉnh Tây 

Nguyên. 
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- Chính phủ cần chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan có kế hoạch 

đầu tư sân bay quốc tế Cam Ranh theo quy hoạch và quyết định đã 

được phê duyệt làm động lực thúc đẩy các dự án khác sớm triển khai; 

trước mắt cần tăng thêm chuyến bay tuyến Tân Sơn Nhất – Cam 

Ranh và Hà Nội – Cam Ranh và mở thêm các tuyến bay thẳng đi 

quốc tế từ sân bay Cam Ranh, bên cạnh tuyến đi Nga như hiện nay để 

phục vụ du khách và các nhà đầu tư nước ngoài. 

- Thành lập riêng một Ban hoạch định các chính sách 

marketing, thu hút đầu tư và phát triển thương hiệu của các KCN 

Khánh Hòa (cũng như Khu Kinh tế Vân Phong – tỉnh Khánh Hòa). 

Phổ biến tầm quan trọng của việc phát triển thương hiệu địa phương 

trong môi trường cạnh tranh, tiến hành các nghiên cứu thị trường lấy 

ý kiến của các nhà đầu tư. 

- Có kế hoạch đào tạo và thu hút nguồn nhân lực có trình độ 

tay nghề cao, nâng cao trình độ quản lý và ngoại ngữ cho các cán bộ 

quản lý. 

- Tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thủ tục hành chính 

tinh giản trong thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào Khu công 

nghiệp. 

 

 

 

 


