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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 
Mục tiêu của huyện Núi Thành đến năm 2015 cơ bản trở thành 

huyện công nghiệp. Khi đó: tỷ trọng về kinh tế của ngành nông 
nghiệp là 6%; ngành công nghiệp là 69,4%; ngành dịch vụ là 24,6%. 
Tuy nhiên, các cơ sở công nghiệp quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, 
hầu hết các sản phẩm công nghiệp sản xuất ra phải nhập khẩu 
nguyên liệu, linh kiện, phụ kiện, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp 
ứng yêu cầu công nghiệp hóa...Do vậy, vấn đề cấp thiết hiện nay là 
cần phải tạo ra bước phát triển đột phá về công nghiệp, huyện Núi 
Thành cùng với tỉnh xây dựng thành công Khu kinh tế mở Chu Lai, 
đưa Núi Thành cơ bản trở thành huyện công nghiệp vào năm 2015. 
2. Mục tiêu nghiên cứu 

Với mục tiêu nghiên cứu thực trạng phát triển công nghiệp, 
chất lượng phát triển công nghiệp ở huyện Núi Thành trong những 
năm gần đây để tìm ra những nguyên nhân của những tồn tại, hạn 
chế và từ đó có thể đề xuất ra những giải pháp tích cực nhằm thúc 
đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng 
công nghiệp, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát 
triển ngành công nghiệp trên địa bàn huyện theo hướng hiện đại. 
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là sự phát triển công 
nghiệp trên địa bàn huyện Núi Thành. Luận văn cần phân tích cơ 
sở lý luận, thực trạng phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện 
Núi Thành trong phạm vi từ năm 2005 đến năm 2012; phân tích 
mục tiêu, phương hướng và đề xuất giải pháp phát triển công 
nghiệp theo hướng hiện đại.  
4. Phương pháp nghiên cứu 

Với phương pháp nghiên cứu tiếp cận duy vật biện chứng, duy 
vật lịch sử cùng với các phương pháp thống kê mô tả, phân tích, so 
sánh trong phạm vi nghiên cứu là từ năm 2005 đến năm 2012. 
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

Những kết quả khoa học thu được thông qua thực hiện đề tài 
sẽ bổ sung cơ sở thực tiễn để đánh giá chung tình hình phát triển 
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công nghiệp của địa phương trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp 
hóa và hiện đại hóa. Đồng thời, kết quả nghiên cứu còn là tài liệu 
tham khảo cho các địa phương trên toàn tỉnh. 
6. Kết cấu của luận văn 

Chương 1: Những vấn đề lý luận về phát triển công nghiệp. 
Chương 2: Thực trạng phát triển công nghiệp trên địa bàn 

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 
Chương 3: Giải pháp phát triển công nghiệp trên địa bàn 

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 
 

CHƯƠNG 1 
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHIỆP 
1.1 ĐẶC ĐIỂM, VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ CỦA SXCN 

1.1.1 Một số khái niệm 
a. Công nghiệp 
Công nghiệp là một bộ phận của nền kinh tế, là lĩnh vực sản 

xuất vật chất mà sản phẩm được chế tạo, chế biến cho nhu cầu tiêu 
dùng hoặc phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp theo. Đây là 
hoạt động kinh tế, sản xuất quy mô lớn, được sự hỗ trợ thúc đẩy 
mạnh mẽ của tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Theo cách 
phân loại của Tổng cục thống kê, công nghiệp bao gồm ba nhóm 
ngành: công nghiệp khái thác, công nghiệp chế biến và công nghiệp 
điện, khí, nước. 

b. Phát triển công nghiệp 
Khái niệm phát triển công nghiệp: Phát triển công nghiệp thể 

hiện quá trình thay đổi của nền công nghiệp ở giai đoạn này so với giai 
đoạn trước đó và thường đạt ở mức độ cao hơn cả về lượng và về chất. 

1.1.2 Đặc điểm của sản xuất công nghiệp 
Quá trình sản xuất công nghiệp có thể chia làm nhiều công 

đoạn khác nhau, mỗi công đoạn có thể do một bộ phận trong hệ 
thống dây chuyền sản xuất hoặc do một bộ phận độc lập thực hiện. 

Đặc điểm về công nghệ sản xuất: công nghệ sản xuất trong 
công nghiệp do con người tạo ra. 

Đặc điểm về sự biến đổi của các đối tượng lao động sau mỗi 
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chu kỳ sản xuất và sản phẩm tạo ra.  
Sản xuất công nghiệp có khả năng tập trung với mật độ cao, có 

thể bố trí trong các nhà xưởng với điều kiện nhiệt độ, ánh sáng… 
nhân tạo. So với sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp ít bị ảnh 
hưởng của điều kiện tự nhiên (trừ ngành công nghiệp khai thác). 

1.1.3  Vị trí của ngành công nghiệp trong nền kinh tế 
Sự phát triển của ngành công nghiệp là một yếu tố có tính 

quyết định để thực hiện quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa toàn 
bộ nền kinh tế quốc dân. Trong quá trình phát triển nền kinh tế lên 
nền sản xuất lớn, tùy theo trình độ phát triển của bản thân công 
nghiệp và của toàn bộ nền kinh tế, xuất phát từ những điều kiện và 
đặc điểm cụ thể của mỗi nước, mỗi thời kỳ cần phải xác định đúng 
đắn vị trí của công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân, hình thành cơ 
cấu công nghiệp nông nghiệp - dịch vụ và định hướng từ chuyển dịch 
cơ cấu đó một cách có hiệu quả. 

1.1.4  Vai trò của SXCN với phát triển kinh tế 
a. Công nghiệp đóng góp vào sự tăng trưởng của nền kinh tế 
quốc dân 
b. Công nghiệp cung cấp đại bộ phần hàng tiêu dùng cho 
dân cư 
c. Công nghiệp cung cấp nhiều việc làm cho xã hội 
d. Công nghiệp là ngành cung cấp tư liệu sản xuất cho toàn 
bộ nền kinh tế 
e. Công nghiệp tạo ra hình mẫu ngày càng hoàn thiện về tổ 
chức sản xuất 

1.2 MỘT SỐ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN 
CÔNG NGHIỆP 

1.2.1 Lý thuyết phát triển kinh tế phấn kỳ (Lý thuyết cất cánh) 
Walt Rostow - cha đẻ của lý thuyết này cho rằng: quá trình 

phát triển của bất cứ quốc gia nào trên thế giới cũng đều phải trải qua 
5 giai đoạn: Xã hội truyền thống; Giai đoạn chuẩn bị cất cánh (pre-
takeoff); Giai đoạn cất cánh (take-off); Giai đoạn chuyển đến sự chín 
muồi kinh tế; Kỷ nguyên tiêu dùng hàng loạt. 

1.2.2 Lý thuyết nhị nguyên (Lý thuyết hai khu vực) 
Lý thuyết này do A. Lewis chủ xướng. Lý thuyết này cho rằng 
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ở các nền kinh tế có hai khu vực kinh tế song song tồn tại: khu vực 
truyền thống, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và có đặc trưng là rất 
trì trệ, năng suất lao động rất thấp và lao động dư thừa; khu vực công 
nghiệp hiện đại có đặc trưng năng suất lao động cao và có khả năng 
tự tích lũy. 

1.2.3 Lý thuyết phát triển cân đối và không cân đối 
Những người ủng hộ quan điểm phát triển cân đối (như R 

Nurkse, Rosenstein - Rodan.) cho rằng phải phát triển đồng đều ở tất 
cả mọi ngành kinh tế quốc dân để nhanh chóng công nghiệp hóa và 
chuyển dịch cơ cấu.  

1.2.4 Mô hình: kết hợp phía trước và phía sau 
Theo Hirschman, phát triển công nghiệp được mở rộng thông 

qua sự kết hợp phía trước và phía sau. 
1.2.5 Mô hình: 4 con đường phát triển công nghiệp 
S.S.Park đưa ra mô hình phát triển công nghiệp theo 4 con đường: 
Con đường phát triển thứ nhất: tăng trưởng công nghiệp phụ 

thuộc vào số lượng lao động và quy mô vốn. Con đường phát triển 
thứ hai: tăng trưởng công nghiệp phụ thuộc vào năng suất lao động. 
Con đường phát triển thứ ba: tăng trưởng công nghiệp phụ thuộc vào 
cả số lượng lao động, quy mô vốn và năng suất lao động. Con đường 
phát triển thứ tư: tăng trưởng công nghiệp phụ thuộc vào cả số lượng 
lao động, quy mô vốn, năng suất lao động và dịch chuyển lao động. 
Con đường phát triển thứ tư còn được gọi là con đường phát triển 
tổng hợp được kết hơn cả con đường phát triển thứ ba và ảnh hưởng 
của dịch chuyển lao động. 
1.3 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 

1.3.1 Lựa chọn cơ cấu công nghiệp hợp lý 
Cơ cấu công nghiệp hợp lý là cơ cấu phản ánh được xu thế 

phát triển chung. Đó là cơ cấu đa dạng nhưng thống nhất và có khả 
năng hỗ trợ tốt cho nhau, cho phép tạo ra các giá trị gia tăng lớn nhất. 
Trong đó, hàm lượng công nghệ và chế biến sâu trở thành động lực 
chính của tăng trưởng, quyết định nội dung về chất của cơ cấu. 

Tiêu chí phản ánh: Cơ cấu công nghiệp: 
- Về cơ cấu ngành: 
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100CNi
i

CN

GOL x
GO

=
 

Trong đó: 
Li: Tỷ lệ đóng góp của ngành i 
GOCNi: Giá trị sản xuất của ngành i 
GOCN: Giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp 
- Về cơ cấu thành phần kinh tế: 

100CNj
j

CN

GO
K x

GO
=

 
Trong đó : 
Kj: Tỷ lệ đóng góp của ngành j 
GOCNj : Giá trị sản xuất của thành phần kinh tế j 
GOCN: Giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp j 
1.3.2 Gia tăng số lượng và quy mô các cơ sở sản xuất 
Tân dụng lợi thế kinh tế theo quy mô trong phát triển một số 

ngành công nghiệp có thể giảm được nhiều chi phí như: chi phí 
nghiên cứu, thiết kế, khấu hao...có thể cố định so với sản lượng; chi 
phí nguyên liệu sử dụng trong máy móc thiết bị tăng cùng với sản 
lượng nhưng với một tỷ lệ thấp hơn; quy mô lớn cho phép chuyên 
môn hóa với công nhân, cũng như với máy móc, thiết bị nên năng 
suất cao hơn vì giảm thời gian gá, lắp, đặt lại thiết bị. 

Tiêu chí phản ánh: số lượng và mức tăng cơ sở sản xuất công nghiệp. 
Để phản ánh quy mô doanh nghiệp và so sánh quy mô doanh 

nghiệp ta có thể sử dụng một số tiêu chí: 
+ Số lượng sản phẩm (tính bằng giá trị hoặc hiện vật) 
+ Số lao động 
  + Giá trị tài sản cố định 
1.3.3 Mở rộng quy mô các yếu tố sản xuất 
a. Nguồn lao động:  
Lao động chính là động lực của sự phát triển công nghiệp. Để 

có thu nhập, lao động trở thành nhu cầu cấp thiết và chính đáng nhất 
của con người; chính nhu cầu đó thúc đẩy con người tìm việc làm, 
thúc đẩy con người đến với công việc và thúc đẩy con người tiến 
hành các hoạt động kinh tế để đẩy mạnh phát triển công nghiệp. 
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Tiêu chí phản ánh: 
- Số lượng và mức tăng lao động trong doanh nghiệp; 
- Cơ cấu lao động của doanh nghiệp. 
b. Nguồn lực vốn:  
Vốn đầu tư và vốn sản xuất được coi là yếu tố quan trọng của quá 

trình sản xuất Vốn sản xuất vừa là yếu tố đầu vào, vừa là sản phẩm đầu ra 
của quá trình sản xuất. Vốn đầu tư không chỉ là cơ sở để tạo ra vốn sản 
xuất tăng năng lực sản xuất của các doanh nghiệp và của nền kinh tế mà 
còn là điều kiện để nâng cao trình độ khoa học - công nghệ, góp phần 
đáng kể vào việc đầu tư theo chiều sâu, hiện đại hóa quá trình sản xuất. 

Tiêu chí phản ánh: 
- Mức tăng tổng tài sản của doanh nghiệp; 
- Quy mô và mức tăng vốn của chủ sở hữu với doanh nghiệp; 
- Tỷ lệ vốn vay/tổng tài sản của doanh nghiệp. 
c. Về khoa học và công nghệ: 
Khoa học và công nghệ phát triển còn cho phép các ngành kinh tế 

phát hiện và khai thác có hiệu quả các nguồn lực từ đó làm thay đổi số 
lượng ngành cũng như vai trò, vị trí của từng ngành trong nền kinh tế. 

d. Về nguồn nguyên liệu:  
Nguồn nguyên liệu là đối tượng lao động - một trong ba yếu tố 

cơ bản của quá trình sản xuất. Đối với các doanh nghiệp thì chi phí 
nguyên vật liệu thường chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản 
xuất kinh doanh. Trong các nguyên vật liệu, thì nguyên vật liệu đầu 
vào giữ vai trò quyết định. Ngành công nghiệp tồn tại và phát triển 
được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu có 
được. 

1.3.4 Gia tăng sản lượng ngành công nghiệp 
Sản lượng công nghiệp là kết quả của quá trình sản xuất trong 

các cơ sở công nghiệp. Nếu tiếp cận theo hướng hàm sản xuất thì 
mức gia tăng sản lượng công nghiệp phụ thuộc vào số lượng các yếu 
tố nguồn lực như vốn, lao động và trình độ công nghệ... 

Tiêu chí phản ánh: 
Chỉ tiêu đo lường quy mô của công nghiệp phạm vi cấp huyện: 

Giá trị sản xuất công nghiệp (GOCN), số lượng cơ sở sản xuất công 
nghiệp, quy mô lao động trong công nghiệp… 
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Tốc độ tăng trưởng công nghiệp 
Tốc độ tăng trưởng giữa thời điểm t và thời điểm t-1  

1

1

100t t
y

t

Y Yg x
Y

−

−

−
=

 
Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm trong một giai đoạn 

1 21 1

0 1 1 0

... 1 1n nn ny
n

Y YY Yg
Y Y Y Y

− −

−

= − = −
 

Trong đó: 
Yn: giá trị sản lượng công nghiệp tại thời điểm n của kỳ phân tích. 
Y0: giá trị sản lượng công nghiệp tại thời điểm gốc của kỳ phân 

tích 
n: số năm trong giai đoạn chúng ta cần xác định kể từ năm 

gốc. 
1.3.5 Đổi mới công nghệ SX và cải tiến quy trình SX 
Tiến bộ khoa học - công nghệ không những tạo ra những khả 

năng sản xuất mới, mà còn tạo ra những nhu cầu mới và chính những 
nhu cầu này đòi hỏi sự ra đời và phát triển mạnh một số ngành công 
nghiệp trọng điểm những ngành được coi là đại diện của công nghệ 
tiên tiến, công nghệ mới, có hàm lượng chất xám cao, tạo ra giá trị 
gia tăng cao, tuy là những ngành còn non trẻ, nhưng sự khởi đầu của 
kỷ nguyên (hoặc thế hệ) công nghệ mới, nên có triển vọng phát triển 
mạnh mẽ trong tương lai. 

1.3.6 Phát triển thị trường tiêu thụ 
Thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp bao gồm thỉ trường 

trong nước và thị trường xuất khẩu. Thị trường tiêu thụ sản phẩm là 
vấn đề có ý nghĩa rất quyết định đến sự phát triển các ngành kinh tế 
nói chung và công nghiệp nói riêng. Do đó, để phát triển công nghiệp 
thì cần thiết phải phát triển thị trường tiêu thụ rộng khắp, chiếm lĩnh 
thị trường bằng năng lực cạnh tranh của sản phẩm và các chính sách 
thương mại hỗ trợ sản phẩm. 

1.3.7 Nâng cao trình độ tổ chức quản lý 
Nâng cao trình độ tổ chức quản lý là tất yếu để tồn tại và phát 

triển tổ chức, nếu không có quá trình hoàn thiện về cơ cấu tổ chức và 
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cách thức quản lý doanh nghiệp sẽ thất bại trong kinh doanh. Nâng 
cao trình độ tổ chức quản lý phải bắt đầu từ nâng cao trình độ của 
nhà quản trị các cấp thông qua đào tạo bồi dưỡng thường xuyên gắn 
liền với công tác tuyển chọn, sử dụng, đãi ngộ và đào thải. 
1.4 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PTCN 

1.4.1 Nhóm nhân tố về điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội 
a. Nhân tố về điều kiện tự nhiên 
b. Nhân tố về kinh tế và xã hội 
1.4.2 Nhóm nhân tố về vai trò quản lý nhà nước 
a. Hoạch định chiến lược và quy hoạch phát triển 
 * Về xây dựng chiến lược 
* Về xây dựng quy hoạch 
b. Xây dựng các chính sách phát triển công nghiệp 
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÚI THÀNH TỈNH QUẢNG NAM 
 

2.1. TỔNG QUAN VỀ HUYỆN NÚI THÀNH 
2.1.1. Điều kiện tự nhiên 
a. Vị trí địa lý 
b. Đặc điểm địa hình, đất đai 
c. Thời tiết, khí hậu 
2.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội 
a. Tốc độ tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
* Tốc độ tăng trưởng kinh tế 

Bảng 2.1. Tốc độ tăng tổng sản phẩm và đóng góp của các ngành 
vào tăng trưởng của huyện giai đoạn 2005 - 2012 

Đơn vị: % 

 2005 2008 2009 2010 2011 2012 TTBQ 

Tổng số 25,01 24,61 28,21 24,82 48,27 42,07 28,36 

NN, LN, TS 7,81 8,45 12,68 6,15 5,50 8,20 7,74 
CN - XD 47,99 38,59 37,2 32,75 64,77 53,86 40,87 
Dịch vụ 19,62 12,05 21,91 21,65 33,27 14,27 18,92 

Nguồn: Niên giám thống kê huyện Núi Thành 
Theo số liệu trên, năm 2005 tổng sản phẩm trong huyện từ 

mức 25,01% giảm xuống còn 24,61% vào năm 2008. Nhưng trong 
năm 2009 tốc độ tăng trưởng đã đạt mức 28,21%, 48,27% năm 2011 
và đến năm 2012 thì lại giảm xuống còn 42,27%. Tính chung, giai 
đoạn 2005 - 2012, bình quân mỗi năm tổng sản phẩm trong huyện 
tăng 28,36%. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 
7,74%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 40,87% và khu vực 
dịch vụ tăng 18,92%.  

* Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành kinh tế  
Có thể khẳng định cơ cấu kinh tế theo ngành kinh tế của Núi 

Thành đã chuyển dịch theo hướng hợp lý và phù hợp với định hướng 
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đưa huyện Núi Thành cơ bản trở thành huyện công nghiệp vào năm 
2015. Tỷ trọng khu vực nông nghiệp đã giảm từ 43,78% năm 2005 
xuống còn 25,99% năm 2008 và 22,72% năm 2012. Tỷ trọng khu 
vực công nghiệp - xây dựng tăng từ 41,02% năm 2005 lên 58,24% 
năm 2008 vượt qua nông lâm ngư nghiệp và đứng đầu trong toàn nền 
kinh tế và đến năm 2012 đã là 60,2%. Tỷ trọng khu vực dịch vụ năm 
2005 là 15,2%, năm 2006 tăng lên 18,27% giảm xuống còn 15,76% 
năm 2008, nhưng đã tăng trở lại đạt mức 17,03% vào năm 2012. 
Những kết quả này là tiền đề quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế theo ngành trong những năm tới. 

b. Quy mô và chất lượng lao động 
Tính đến cuối năm 2012 dân số trên địa bàn huyện Núi Thành 

là 148.487 người; trong đó, nam: 72.057, nữ 76.430. Tỷ lệ lao động 
được đào tạo đã tăng từ 17,8% năm 2005 lên 32,7% năm 2012.Số lao 
động đã tốt nghiệp các trường trung học chuyên nghiệp từ 3% năm 
2005 lên 5,96% năm 2012. Số lao động có trình độ cao đẳng, đại học 
trở lên tăng từ 1,5% năm 2005 lên 5,22% năm 2012. 

c. Quá trình đô thị hóa 
d. Sự phát triển của các cụm công nghiệp, khu công nghiệp 
Khu kinh tế mở Chu Lai: Đã quy hoạch được 5 khu công 

nghiệp với diện tích 3.533,5 ha: KCN Bắc Chu Lai (357 ha); KCN 
Tam Hiệp (718,5 ha); KCN Tam Anh (1.915 ha); KCN Tam Thăng 
(300 ha); KCN cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải (243 ha). 

2.1.3. Kết luận rút ra từ nghiên cứu tổng quan về địa bàn 
2.2 THỰC TRẠNG PTCN HUYỆN NÚI THÀNH 

2.2.1 Hiện trạng số lượng cơ sở sản xuất công nghiệp 
Năm 2012, trên địa bàn huyện Núi Thành có 1.015 cơ sở sản 

xuất công nghiệp. Trong đó khu vực công nghiệp địa phương 997 cơ 
sở; khu vực công nghiệp Trung ương 6 cơ sở và khu vực có vốn đầu 
tư nước ngoài 12 cơ sở. 

Cùng với tỷ trọng về giá trị sản xuất công nghiệp, số cơ sở sản 
xuất công nghiệp cũng tập trung ở ngành công nghiệp chế biến, năm 
2005 số lượng cơ sở sản xuất thuộc ngành công nghiệp chế biến là 
567/930 cơ sở, năm 2010 là 683/980 cơ sở, đến năm 2012 số cơ sở 
sản xuất công nghiệp chế biến tăng lên 718/1.015 cơ sở (chiếm 
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70,74%). Số cơ sở sản xuất thuộc ngành công nghiệp khai thác và 
công nghiệp ga, điện, nước có xu hướng giảm, nhưng không đáng kể. 

Số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp năm 2012 là 116 doanh 
nghiệp, trong đó doanh nghiệp nhà nước là 7 doanh nghiệp, ngoài 
quốc doanh 97 doanh nghiệp, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 12 
doanh nghiệp. 

2.2.2 Quy mô về lao động công nghiệp 
Bảng 2.4: Số lao động công nghiệp giai đoạn 2005-2012 

ĐVT: Lao động 
Chỉ tiêu 2005 2009 2010 2011 2012 

Số lao động CN 5.664 9.704 12.083 13.969 14.250 
Tốc độ tăng (%)  18,43 24,52 15,61 2,01 
Trong đó:      
CN khai thác 326 672 836 966 985 
CN chế biến 5.288 8.967 11.167 12.911 13.171 
CN SX và PP điện, 
nước, khí đốt 50 65 80 92 94 

Nguồn: Niên giám thống kê huyện Núi Thành từ 2005-2012 
Trong những năm qua lao động toàn ngành công nghiệp qua 

các năm đều tăng. Năm 2012 tăng gấp 2,52 lần so với năm 2005. 
Năm 2012 tổng số lao động toàn ngành công nghiệp là 14.250 người 
chiếm 35% trong tổng số lao động trên địa bàn huyện. Tốc độ tăng 
lao động ngành công nghiệp bình quân hàng năm là 14,09%/năm, tốc 
độ tăng lao động tham gia trong ngành công nghiệp huyện hàng năm 
là lớn nhất. Đây chính là kết quả của quá trình chuyển đổi cơ cấu 
kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đồng thời thấy 
rõ vai trò của ngành công nghiệp trong chuyển dịch cơ cấu lao động, 
là ngành chủ lực để giải quyết lao động, tạo nhiều việc làm mới và 
hướng tới nền kinh tế tri thức. 

2.2.3 Giá trị sản xuất công nghiệp 
Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 1994) của 

huyện vào năm 2005 đạt 389.199 triệu đồng, năm 2010 đạt 
1.570.094 triệu đồng, đến năm 2012 đạt 4.121.076 triệu đồng, tăng 
56% so với năm 2011. 
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Bảng 2.5: Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo loại hình kinh 
tế (giá so sánh năm 1994) 

Chỉ tiêu 2005 2009 2010 2011 2012 
GOCN (tr. đồng) 389199 1177085 1570094 2648109 4121076 
Tốc độ tăng (%)  27,56 33,39 68,66 55,62 
Trong đó:      
Nhà nước 97143 79593 83.672 62504 66338 
Tốc độ tăng (%)  - 26,60 5,12 - 25,30 6,13 
Ngoài quốc doanh 224802 729554 1118139 2195525 3648066 
Tốc độ tăng (%)  52,54 53,26 96,36 66,16 
Đầu tư nước ngoài 67254 367938 368283 390080 406672 
Tốc độ tăng (%)  9,48 0,09 5,92 4,25 

Nguồn: Niên giám thống kê Núi Thành các năm 2005-2012 
 Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm 

giai đoạn 2005-2012 là 40,09%. Phân tích theo khu vực kinh tế, 
trong giai đoạn này giá trị sản xuất công nghiệp khu vực kinh tế nhà 
nước tăng hàng năm không ổn định và có xu hướng giảm do việc cổ 
phần hóa doanh nghiệp thực hiện mạnh trong các năm 2007, 2008, 
2009. Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh có tốc độ tăng khá và ổn 
định, chỉ có sự biến động lớn vào các năm 2009, 2010, 2011 sau khi 
các doanh nghiệp nhà nước chuyển qua doanh nghiệp cổ phần. Khu 
vực có vốn đầu tư nước ngoài có giá trị sản xuất công nghiệp tăng 
qua các năm nhưng tốc độ tăng có xu hướng giảm dần do khó khăn 
chung của nền kinh tế làm nãn lòng các nhà đầu tư. 

2.2.4 Về cơ cấu công nghiệp 
a. Về cơ cấu ngành 
Công nghiệp chế biến chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu sản 

lượng công nghiệp huyện, giá trị sản lượng này tăng liên tục. So với 
toàn ngành công nghiệp, năm 2005 ngành công nghiệp chế biến có tỷ 
trọng 73,14% thì đến năm 2010 chiếm 91,86% và năm 2012 là 
96,49%. Tốc độ tăng trưởng bình quân thời kỳ 2005-2012 của ngành 
công nghiệp chế biến là 45,75%/năm và hàng năm đều có tốc độ tăng 
trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp. Năm 
2009 có tốc độ tăng trưởng liên hoàn ngành công nghiệp chế biến 
giảm, chỉ còn 35,91% so với năm 2008 do tác động của cuộc khủng 
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hoảng kinh tế toàn cầu; các năm tiếp theo tốc độ tăng trưởng năm sau 
đều cao hơn năm trước và năm 2011 đạt 74,34% so với năm 2010; 
năm 2012 do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế tốc độ này 
chỉ đạt 58,14% so với năm 2011. 

 Đối với ngành công nghiệp khai thác: ngành công nghiệp 
khai thác chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu ngành công nghiệp và 
ngày càng bị thu hẹp dần. Năm 2005, ngành này chiếm 25,25% giá 
trị sản xuất toàn ngành công nghiệp, đến năm 2012 chỉ chiếm 1,90% 
trong toàn ngành công nghiệp. Không những chiếm tỷ trọng thấp, tốc 
độ phát triển của ngành công nghiệp khai thác còn bấp bên, phụ 
thuộc lớn vào nguồn tài nguyên của địa phương, trong đó nguồn tài 
nguyên đang ngày càng khan hiếm, tốc độ tăng bình quân ngành 
công nghiệp khai thác giai đoạn 2005-2012 là -3,19%. 

 Đối với ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, 
nước, khí đốt: ngành công nghiệp này chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong 
cơ cấu ngành công nghiệp của huyện; giá trị sản xuất ngày càng gia 
tăng, nhưng tốc độ tăng không cao. Năm 2007 có tốc độ tăng trưởng 
đột phá: 447,59% so với năm 2006 và chiếm tỷ trọng 5,71% trong 
toàn ngành công nghiệp; các năm tiếp theo liên tục giảm, năm 2011 
là -0,47% so với năm 2010, năm 2012 phát triển trở lại và đạt 8,65% 
so với năm 2011 và chiếm tỷ trọng 1,61% trong toàn ngành công 
nghiệp. 

Xét riêng giá trị sản xuất ngoài nhà nước ngành công nghiệp 
chế biến cho thấy, công nghiệp sản xuất ô tô, rơ-mooc chiếm vị trí 
quan trọng trong toàn ngành công nghiệp, chiếm tỷ trọng khoảng 
40,5% từ năm 2005-2012 trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp 
chế biến, với tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao 73,97%/năm. 
Công nghiệp chế biến gỗ và tết bệnh chiếm tỷ trọng bình quân 
19,63%/năm (2005-2012), tốc độ tăng bình quân đạt 16,92%/năm. 
Công nghiệp sản sản phẩm phi kim loại, các năm 2009 trở về trước 
chiếm tỷ trọng khoảng 1,8% trong cơ cấu ngành nhưng đến năm 
2010, 2011, 2012 nhóm ngành này tăng lên chiếm tỷ trọng lần lượt 
24,72%; 34,85%; 35,65%, nguyên nhân là nhờ có sự đóng góp của 
sản phẩm từ nhà máy kính nổi Chu Lai. Công nghiệp chế biến thực 
phẩm nước uống chiếm tỷ trọng khá cao trong những năm 2005-
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2009, sau đó từ năm 2010 đến 2012 giảm đáng kể, nguyên nhân là do 
tình trạng hạn chế chi tiêu của phần lớn dân cư. Các ngành công 
nghiệp chế biến khác như công nghiệp sản xuất cao su và plactic, 
công nghiệp sản xuất giấy, công nghiệp may và sản xuất trang 
phục…chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu ngành công nghiệp chế biến. 

b. Về cơ cấu thành phần kinh tế 
Trong quá trình phát triển, tốc độ tăng trưởng của công nghiệp 

ngoài quốc doanh cao hơn các doanh nghiệp nhà nước. Năm 2007, 
tốc độ tăng trưởng của giá trị sản xuất công nghiệp là 29,71 % so với 
năm 2006, trong đó khu vực nhà nước có tốc độ tăng -30,22%, khu 
vực ngoài quốc doanh là 42,99%, khu vực đầu tư nước ngoài là 
69,74%. Năm 2012, các chỉ tiêu tương ứng là 23,5%, 2,41% và 
24,42%. Và trung bình giai đoạn 2005-2012, tương ứng: 21,67%, -
19,80% và 29,01 %. 

Với sự phát triển này, cơ cấu công nghiệp theo thành phần 
kinh tế đang biến đổi theo hướng giảm tỷ trọng giá trị sản xuất công 
nghiệp của các doanh nghiệp nhà nước, tăng tỷ trọng giá trị sản xuất 
công nghiệp khu vực ngoài quốc doanh. Các doanh nghiệp thuộc các 
thành phần kinh tế phát triển trong môi trường vừa cạnh tranh, vừa 
hợp tác với nhau và cùng góp phần tích cực giải quyết các vấn đề 
kinh tế - xã hội của đất nước. 

2.2.5 Hiện trạng quy mô về thiết bị và công nghệ 
Trong thời gian qua mặc dù công nghiệp huyện Núi Thành có 

bước phát triển đáng kể nhưng trình độ công nghệ còn rất thấp. Nhìn 
chung công nghệ của các ngành đều lạc hậu so với các địa phương 
khác trong cả nước nhất là các thành phố lớn. Thiết bị hầu hết không 
đồng bộ và mang tính chắp vá, nhiều thiết bị sử dụng quá cũ kỹ, lạc 
hậu. Kết quả làm cho giá thành sản phẩm làm ra có chất lượng kém 
nhưng giá thành lại cao, sản phẩm sản xuất ra khó tiêu thụ. 

Hệ số đổi mới trang thiết bị hằng năm của các doanh nghiệp 
công nghiệp còn thấp. Theo điều tra của cơ quan Nhà nước quản lý 
công nghiệp của huyện thì hệ số đổi mới thiết bị, công nghệ năm 
2009 của một số ngành chính như sau: chế biến thực phẩm: 10%, cơ 
khí luyện kim: 2%, may-da giày: 20%. Như vậy với hệ số này thì 
ngành cơ khí luyện kim phải mất 50 năm mới đổi mới toàn bộ về 
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thiết bị; ngành chế biến thực phẩm 10 năm. Riêng ngành may-da 
giày có hệ số thấp nhất, 5 năm đổi mới một lần trang thiết bị. 

2.2.6 Về trình độ tổ chức quản lý 
Hiện nay trình độ tổ chức quản lý về khai thác và chế biến chủ 

yếu mang tính tự phát, chưa qua trường lớp quản lý. Vì vây, trong 
những năm qua ít doanh nghiệp quan tâm đến vấn đề này. Đây cũng 
chính là điều hạn chế trong trong ngành công nghiệp huyện Núi 
Thành. Điều đáng mừng là đa số các doanh nghiệp đã kịp thời nhận 
ra và học hỏi kinh nghiệm với nhau thông qua Hiệp hội, một số 
doanh nghiệp tổ chức đi tham quan, học tập kinh nghiệm sản xuất 
của các nước có ngành công nghiệp phát triển, qua đó học hỏi được 
nhiều kinh nghiệm quý giá áp dụng và nâng cao năng lực phát triển 
sản xuất cũng như tổ chức sản xuất, nhân lực để từng bước phát triển 
ngành công nghiệp. Đặc biệt, việc các doanh nghiệp áp dụng hệ 
thống quản lý chất lượng ISO, trong đó coi trọng việc áp dụng tổ 
chức quản lý theo quy trình, mô hình phát triển tiên tiến trên thế giới 
để quản lý toàn diện về con người, sản phẩm và chất lượng. Từ ý 
thức tổ chức và quản lý tốt nên sản phẩm công nghiệp xuất khẩu ra 
thế giới càng tăng mạnh và kéo theo kim ngạch xuất khẩu của huyện 
cũng như của tỉnh Quảng Nam tăng lên. 

2.2.7 Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu giai đoạn 2005-2012 
Các sản phẩm chính trong sản xuất công nghiệp của huyện có 

sản lượng lớn như trong năm 2012, sản xuất ô tô đạt 45.138 chiếc, 
kính xây dựng 20.738.657 m2, gạch men 3.409.748 m2, nguyên liệu 
giấy đạt 102.942 tấn, quần áo may sẳn 18.103 ngàn sản phẩm, nước 
mắm 1.265 ngàn lít…Trong đó, các sản phẩm được xuất khẩu như ô 
tô, hàng dệt may, nguyên liệu giấy, hàng thủy sản, kính xây 
dựng…Những năm gần đây có thêm một số sản phẩm mới như kính 
xây dựng của Công ty Cổ phần Kỉnh Nổi Chu Lai; xe du lịch KIA, 
xe du lịch Mazda, xe Bus của Khu phức hợp ô tô Chu Lai - Trường 
Hải, làm cho kim ngạch xuất khẩu của huyện tăng lên đáng kể. Bên 
cạnh việc xuất hiện các sản phẩm mới góp phần quan trọng vào tăng 
trưởng công nghiệp của huyện thì những năm gần đây một số sản 
phẩm công nghiệp chủ yếu của huyện giảm mạnh như bình quân giai 
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đoạn 2008-2012 hải sản đông lạnh giảm 3,94%/năm, cửa sắt các loại 
giảm 5,13%/năm, máy tuốt lúa giảm 4,75%/năm. 

2.2.8 Vị trí công nghiệp Núi Thành trong công nghiệp tỉnh 
Quảng Nam và Miền Trung 
2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 
HUYỆN NÚI THÀNH 

2.3.1 Những thành tựu đạt được 
Nhìn chung, sản xuất công nghiệp trong những năm qua luôn 

duy trì được tốc độ phát triển khá, giai đoạn 2005-2012 giá trị sản 
xuất công nghiệp tăng bình quân 40,09%/năm, tốc độ tăng giá trị sản 
xuất công nghiệp tăng 15,12% /năm, đưa tỷ trọng công nghiệp năm 
2012 chiếm 60,2% trong cơ cấu kinh tế của huyện. Cơ cấu sản xuất 
chuyển đổi theo hướng gắn với thị trường tiêu thụ. Kết quả sản xuất 
công nghiệp trong những năm qua đã góp phần quan trọng thúc đẩy 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực 

2.3.2 Những mặt hạn chế ngành công nghiệp của huyện 
Các thành phần kinh tế khả năng tích tụ, huy động vốn xã hội 

còn thấp, quy mô kinh doanh phần lớn còn nhỏ bé, vốn ít, khả năng 
tiếp cận thị trường, trình độ áp dụng khoa học - công nghệ, mức độ 
và năng lực tiếp cận thực tế của các doanh nghiệp vẫn còn rất thấp so 
với các tỉnh, thành phố lớn. 

Công tác quy hoạch đầu tư hạ tầng phát triển công nghiệp 
chậm, chưa đạt yêu cầu làm ảnh hưởng đến tiến độ thu hút đầu tư. 
Công tác xúc tiến đầu tư có, nhưng chưa mang tính chuyên sâu và 
việc áp dụng công nghệ thông tin trong xúc tiến đầu tư còn nhiều hạn 
chế. 

Đa số doanh nghiệp trang thiết bị và công nghệ lạc hậu, hệ số 
đổi mới thiết bị trong những năm qua còn thấp, phát triển công 
nghiệp mới chỉ là phát triển theo chiều rộng chưa chú trọng đầu tư 
theo chiều sâu. 

Nguồn lao động dồi dào nhưng lao động chưa qua đào tạo 
chiếm tỷ trọng lớn, tay nghề bậc thấp còn khá phổ biến; mặt khác 
trong các làng nghề thuyền thống nghệ nhân rất ít, mẫu mã, chất 
lượng chưa đạt yêu cầu. 
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2.3.3 Nguyên nhân 
a. Nguyên nhân của thành tựu 
Có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả 

quan trọng, bước đầu đã hình thành được các ngành mũi nhọn cùng 
với Khu kinh tế mở Chu Lai, các cụm công nghiệp. 

Phát triển công nghiệp trong thời gian qua đã chú trọng đến 
việc phát huy lợi thế của huyện như khai thác nguồn nhân lực và tài 
nguyên. Sự tham gia của các thành phần kinh tế trong sản xuất công 
nghiệp đã góp phần đa dạng về ngành nghề, quy mô, trình độ công 
nghệ, chủng loại và chất lượng sản phẩm.                

Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành 
chính được cải thiện, thời gian giải quyết thủ tục hành chính giảm 
đáng kể. Công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư được chú trọng, tạo điều kiện cho các dự án, đặc biệt là các 
dự án lớn trên địa bàn huyện triển khai thực hiện. Kết cấu hạ tầng 
phục vụ phát triển công nghiệp tiếp tục được quan tâm đầu tư. Nguồn 
nhân lực được phát triển ngày càng có chất lượng cao. 

Công tác quy hoạch đã định hình được các trung tâm công 
nghiệp, công tác xúc tiến đầu tư được các địa phương quan tâm, đã 
thu hút được nhiều dự án lớn vào Khu kinh tế mở Chu Lai, các cụm 
công nghiệp. Số lượng doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế ngoài 
nhà nước tăng khá nhanh, tạo ra nhiều việc làm và đóng góp lớn cho 
ngân sách. Công tác sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước theo 
đúng lộ trình, các doanh nghiệp sau cổ phần hóa hoạt động có hiệu 
quả. 

b. Nguyên nhân của hạn chế 
Xuất phát điểm của nền kinh tế thấp, điều kiện tự nhiên lại 

khắc nghiệt, ở xa các thành phố lớn nên không hấp dẫn các nhà đầu 
tư. Môi trường đầu tư chưa thật sự thông thoáng, chưa thật sự tạo 
thuận lợi và hỗ trợ tích cực cho nhà đầu tư. Các doanh nhân và các 
nhà quản lý nhà nước chưa có sự gắn kết trong quá trình tháo gỡ khó 
khăn cho doanh nghiệp. Công tác quản lý của nhà nước còn nặng về 
kiểm tra kiểm soát. 

Do ngân sách của huyện còn hạn chế; cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
phục vụ cho công nghiệp thiếu đồng bộ; công tác xúc tiến đầu tư 
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chưa thật tốt; chưa có những cơ chế phù hợp để kêu gọi nguồn vốn 
đầu tư cho công nghiệp 

Công tác dự báo chưa đáp ứng được yêu cầu ứng phó với 
những diễn biến phức tạp của tình hình suy giảm kinh tế. Năng lực 
quản lý, năng lực tài chính của nhiều doanh nghiệp còn hạn chế, 
công nghệ thiết bị còn lạc hậu, mẫu mã sản phẩm chậm đổi mới, sức 
cạnh tranh thấp. 

Một số ngành, địa phương, cơ sở nhận thức chưa đầy đủ trách 
nhiệm của mình, nên việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chỉ 
đạo, điều hành thực hiện cơ chế, chính sách chưa kiên quyết, hiệu lực 
thấp. Một số bộ phận công chức còn trì trệ, năng lực và trình độ 
chuyên môn còn yếu, chưa làm tốt chức trách của mình, có tư tưởng 
trông chờ, ỷ lại cấp trên. Một số cán bộ còn có thái độ quan liêu, cửa 
quyền, sách nhiễu. 

Chính sách thu hút và đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển 
công nghiệp chưa thực hiện tốt, công tác đào tạo còn mang nặng tính 
lý thuyết, chưa đáp ứng yêu cầu về trình độ tay nghề trong các nhà 
máy tại Khu kinh tế mở Chu Lai và các cụm công nghiệp. 

 
 

CHƯƠNG 3 
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN 

HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM 
 

3.1 THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CÔNG NGHIỆP 
HUYỆN NÚI THÀNH 

3.1.1 Bối cảnh quốc tế 
3.1.2 Tình hình trong nước 
3.1.3 Phát triển công nghiệp huyện Núi Thành trong mối 

quan hệ với công nghiệp cả nước và công nghiệp tỉnh Quảng Nam 
Tăng trưởng kinh tế Quảng Nam trong thời gian qua duy trì 

mức tăng khá cao và ổn định; quy mô kinh tế ngày càng lớn so với 
các tỉnh lân cận và trong khu vực. Tính đến năm 2012, GRDP (giá so 
sánh năm 2010) của tỉnh đạt 30.903 tỷ đồng tăng 11,53% so với năm 
2011; với tốc độ tăng trưởng này Quảng Nam là tỉnh dẫn đầu khu 
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vực 5 tỉnh kinh tế trọng điểm Miền Trung trong phát triển nhanh về 
kinh tế (cả nước: tăng 5,3%; 5 tỉnh: tăng 9,7%). Trong đó, tăng 
trưởng của ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ giữ tốc độ tăng 
khá cao, so sánh với 5 tỉnh công nghiệp, xây dựng đứng thứ 1, dịch 
vụ đứng thứ 2 (sau Quảng Ngãi); nông, lâm thủy, sản tăng 4,7% đứng 
thứ 3 (sau Quảng Ngãi và Bình Định). 

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) tỉnh 
Quảng Nam năm 2012 đạt trên 37 nghìn tỷ đồng chiếm 1,1% cả 
nước, gần 19% so với 5 tỉnh trong khu vực kinh tế trọng điểm Miền 
Trung và xếp thứ hạng 2/5. Riêng giá trị sản xuất công nghiệp huyện 
Núi Thành chiếm 22,67% so với toàn tỉnh. Với lợi thế riêng về vị trí 
địa lý, Núi Thành cùng với tỉnh đã và đang phát triển Khu thương 
mại tự do, Cảng hàng không quốc tế Chu Lai, Trung tâm dịch vụ duy 
tu, sửa chữa, bảo dưỡng máy bay, Cảng biển Kỳ Hà, Cảng biển Tam 
Hiệp, Khu công nghiệp cơ khí ô tô… 
3.2 QUAN ĐIỂM PTCN HUYỆN NÚI THÀNH 

3.2.1 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Núi Thành 
3.2.2 Quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển công 

nghiệp huyện Núi Thành 
a. Quan điểm phát triển: 
b. Mục tiêu phát triển: 
Mục tiêu cụ thể: 
- Tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 

2011-2015 là 38,5%. Với mức tăng trưởng đó đến năm 2015, giá trị 
sản xuất công nghiệp đạt trên 6.550 tỷ đồng. 

- Các cụm công nghiệp do huyện quản lý, thu hút đầu tư lấp 
đầy 100% diện tích; Khu kinh tế mở Chu Lai do tỉnh quản lý với 5 
khu công nghiệp, trong đó, 3 khu công nghiệp (Tam Hiệp, Bắc Chu 
Lai, Trường Hải) đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng và lấp đầy khoảng 80% 
diện tích và 2 khu công nghiệp (Tam Anh và Tam Thăng) tiếp tục 
kêu gọi đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng. 

- Đào tạo nghề cho người lao động, nâng số lao động được đào 
tạo nghề lên 65% vào cuối năm 2015. 

c. Định hướng phát triển một số nhóm ngành công nghiệp 
chủ yếu 
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d. Phát triển khu kinh tế, cụm công nghiệp 
Tập trung cùng với tỉnh phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai, 

trong đó chú trọng phát triển hạ tầng, dịch vụ phục vụ Khu kinh tế. 
Tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng diện tích nhằm đáp ứng nhu cầu 
phát triển và trở thành hạt nhân tăng trưởng, trung tâm công nghiệp, 
đô thị, dịch vụ của Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung và cả nước. 

Các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện cần tiếp tục được hoàn 
chỉnh, đồng bộ hạ tầng theo giai đoạn để đáp ứng yêu cầu hoạt động của 
các doanh nghiệp và tạo sức hấp dẫn thu hút các dự án công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp, góp phần giảm bớt mức chênh lệch giữa các vùng và 
góp phần vào tăng trưởng kinh tế, công nghiệp toàn tỉnh. 
3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PTCN HUYỆN NÚI THÀNH 

3.3.1 Đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển công nghiệp 
Tranh thủ các nguồn vốn ngân sách Trung ương và của các 

thành phần kinh tế bằng các cơ chế và hình thức thích hợp để đầu tư 
xây dựng các trục giao thông quan trọng phục vụ phát triển công 
nghiệp. Trong đó, tiếp tục đầu tư hoàn thành 4,2km tuyến đường ĐT 
617, đường ĐH5, ĐH7, xây dựng và nâng cấp các tuyến đường nội 
thị thị trấn…xây dựng cầu Đá Giăng Tam Sơn; xây dựng lại cầu Tam 
Giang, Tam Hòa đang xuống cấp. Đến năm 2015 cơ bản hoàn thành 
hệ thống giao thông nông thôn. Cùng tham gia xây dựng các đường 
cao tốc Đà Nẵng - Dung Quất, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Tam Kỳ - 
Núi Thành, đường ven biển Tam Tiến - Tam Hòa. 

Hạ tầng Khu kinh tế mở Chu Lai: Thực hiện bồi thường trước 
nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các dự án có vốn đầu tư lớn, công nghệ 
hiện đại, tạo giá trị sản lượng công nghiệp cao, thân thiện với môi trường. 

Hạ tầng các cụm công nghiệp: khẩn trương đầu tư hoàn thiện 
hạ tầng các cụm công nghiệp đảm bảo cấp điện, cấp nước, xử lý 
nước thải và các khu dịch vụ phục vụ công nghiệp bằng nguồn vốn 
ngân sách, vốn vay, vốn huy động doanh nghiệp để sớm đầu tư hoàn 
thiện hạ tầng để thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp khu 
vực phía nam của tỉnh. 

3.3.2 Phát triển nguồn nhân lực phục vụ SXCN 
Cần tiến hành rà soát điều chỉnh và quy hoạch lại hệ thống đào tạo 

và dạy nghề trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân 
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lực cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả. Có chính sách khuyến khích 
thu hút nhân tài về làm việc tại Núi Thành nói chung, trong đó có ngành 
công nghiệp. Đa dạng hóa các hình thức hợp tác trong đào tạo nguồn nhân 
lực. Triển khai chương trình đào tạo nghề cho lao động khu vực nông 
thôn. Xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ chính sách đào tạo, thu 
hút và giữ chân lao động, đặc biệt là lao động có trình độ. Khuyến khích 
và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp liên kết đào tạo nghề với 
các cơ sở đào tạo của huyện và của tỉnh. 

3.3.3 Giải pháp về khoa học công nghệ 
Đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao khoa học - kỹ thuật; 

tăng cường các hoạt động khoa học công nghệ, khuyến khích ứng 
dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ để nâng cao 
chất lượng sản phẩm, tăng năng suất và tiết kiệm năng lượng, giảm 
thiểu chất thải, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. 

Khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và áp dụng 
hệ thống quản lý tiêu chuẩn quốc tế. Mở rộng hợp tác quốc tế về 
khoa học công nghệ, đa dạng hoá các loại hình hợp tác để tranh thủ 
tối đa việc chuyển giao công nghệ hiện đại từ nước ngoài cho phát 
triển công nghiệp. Khuyến khích phát triển các dịch vụ công nghệ, 
xây dựng thị trường công nghệ. Hình thành các trung tâm chuyển 
giao công nghệ. Triển khai chương trình tiết kiệm năng lượng. 

3.3.4 Giải pháp về phát triển thị trường tiêu thụ 
Xây dựng chính sách mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm công 

nghiệp, kích cầu, sản xuất hàng xuất khẩu,... hỗ trợ cơ sở sản xuất tham 
gia sàn thương mại điện tử. Xây dựng chiến lược phát triển thị trường 
trong và ngoài nước, có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia xúc tiến 
thương mại, hội chợ để doanh nghiệp tìm kiếm phát triển thị trường. 

3.3.5 Giải pháp về thu hút đầu tư phát triển công nghiệp 
a. Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển công nghiệp 
Xây dựng các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp sử 

dụng hình thức thuê mua tài chính với mức chi phí không cao hơn 
vốn vay và có thể thuê mua cùng một lúc tại nhiều nơi để tái đầu tư 
mở rộng công suất hoặc đổi mới công nghệ sản xuất. Tiếp tục thực 
hiện chính sách phát triển công nghiệp nhiều thành phần bằng cách 
đa dạng hóa các hình thức sở hữu như thành lập các công ty cổ phần, 
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công ty trách nhiệm hữu hạn, kinh tế tư nhân, cá thế, hợp tác xã...mở 
rộng các hình thức liên doanh liên kết trong và ngoài nước. 

b. Đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư 
Hỗ trợ các nhà đầu tư sau khi cấp giấy phép: tạo điều kiện 

thuận lợi về giải phóng mặt bằng, cơ sở hạ tầng để nhà đầu tư sớm 
triển khai và đưa dự án vào hoạt động đúng tiến độ. Cương quyết xử 
phạt, thu hồi giấy phép các dự án mà nhà đầu tư đã được cấp giấy 
phép mà không triển khai hoặc triển khai dự án không đúng mục 
đích ngành nghề kinh doanh đã đăng ký. 

Cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh: các thủ tục về hải quan, thủ tục về thuế phải có sự thống nhất 
đơn giản, minh bạch, phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế 
nhằm đạt được kết quả tích cực là giảm bớt phiền hà và thời gian cho 
doanh nghiệp. Hiện đại hóa và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 
tin vào hoạt động của ngành hải quan, ngành thuế. Kịp thời cung cấp 
các thông tin liên quan đến lĩnh vực thuế cho các đối tượng nộp thuế 
với nhiều hình thức trong đó chú trọng cung cấp tự động thông qua 
thư điện tử theo yêu cầu. Tăng cường công tác đối thoại với doanh 
nghiệp thông qua nhiều hình thức thích hợp. 

3.3.6 Phát triển đô thị và dịch vụ 
Quy hoạch phát triển đô thị và dịch vụ phải đặt trong mối quan 

hệ hữu cơ với Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội nói chung và quy 
hoạch phát triển công nghiệp nói riêng. Phát triển đô thị và dịch vụ 
vừa là mục tiêu vừa là động lực để thu hút đầu tư phát triển công 
nghiệp. Phát triển tổng hợp các loại hình dịch vụ, đa dạng hóa quan 
hệ thị trường và đối tác hợp tác với sự tham gia của các doanh 
nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ và lĩnh vực công nghiệp. Trước hết, 
tập trung phát triển một số ngành dịch vụ quan trọng để phục vụ phát 
triển công nghiệp như: dịch vụ công quản lý nhà nước về đầu tư và 
quản lý sản xuất kinh doanh dịch vụ tài chính, thuế quan, ngân hàng 
viễn thông, mạng lưới vận tải, nhà ở, thương mại, dịch vụ hỗ trợ kinh 
doanh và dịch vụ công nghệ cao. 

3.3.7 Phát triển công nghiệp hỗ trợ 
Phát triển công nghiệp hỗ trợ để thúc đẩy tăng nhanh tỷ trọng 

giá trị gia tăng của sản phẩm công nghiệp và góp phần thúc đẩy các 
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ngành công nghiệp chính yếu phát triển và ngược lại. Cần phải quy 
hoạch đầu tư các khu, cụm công nghiệp theo chuyên ngành để phát 
triển công nghiệp hỗ trợ dựa trên đặc điểm và nhu cầu; ưu tiên hàng 
đầu công nghiệp hỗ trợ cho ngành cơ khí, lắp ráp ô tô; tiếp đến là 
ngành dệt, may, da giày, sản xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử. 
Khuyến khích các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao, tiết 
kiệm nguyên nhiên vật liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, áp dụng 
hình thức quản lý tiên tiến - sản xuất sạch hơn; xây dựng các thương 
hiệu nội địa mạnh, uy tín để tăng giá trị hàng hoá; gia tăng mức độ 
chế biến sâu đối với các sản phẩm. 

3.3.8 Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường 
Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, đánh giá tác động 

môi trường ở các cơ sở sản xuất công nghiệp về khí thải, chất thải, 
bụi, mức độ ô nhiễm nguồn nước…, đặc biệt là các cụm công nghiệp 
tập trung có tác động lớn đến môi trường; xử lý nghiêm đối với các 
doanh nghiệp vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường dựa trên quy mô, 
mức độ ô nhiễm để răn đe, ngăn chặn các đơn vị, tổ chức khác. 

Xây dựng phương án tận thu khoáng sản trong quá trình phát 
triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ trên địa bàn, trong phạm vi dự án 
tổng thể sắp xếp dân cư phòng tránh giảm nhẹ thiên tai vùng ven 
biển và các khu vực lân cận để cung cấp nguyên liệu cho các nhà 
máy kính và xuất khẩu, tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng và tạo 
mặt bằng để phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ. 
3.4 KHUYẾN NGHỊ 

3.4.1 Đối với Chính phủ 
Đề nghị Chính phủ có cơ chế đặc thù và xúc tiến các dự án 

quan trọng, có tính đột phá để phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai và 
vùng Đông. Tăng cường bố trí vốn hàng năm để giúp Ủy ban nhân 
dân tỉnh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cho địa phương. Kiến nghị 
với Chính phủ tiếp tục bố trí vốn kịp thời để đầu tư nâng cấp các 
tuyến đường quốc lộ mở rộng. 

3.4.2 Đối với tỉnh Quảng Nam nói chung và huyện Núi Thành 
nói riêng 

Sớm hoàn chỉnh Đề án quy hoạch phát triển công nghiêp - tiểu thủ 
công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, có xét đến 2025 
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trình Thủ tướng phê duyệt và tổ chức công bố triển khai quy hoạch. Xây 
dựng kế hoạch và xúc tiến ngay việc đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, cán 
bộ kỹ thuật có trình độ phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về lĩnh vực 
công nghiệp trên địa bàn. Phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu 
Lai đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đảm bảo các điều kiện hạ 
tầng kỹ thuật để hình thành các khu, cụm công nghiệp nhanh hơn để kịp 
thời thu hút các dự án đầu tư. 

3.4.3 Đối với doanh nghiệp công nghiệp 
Khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng 

mô hình sản xuất sạch hơn và tăng cường đầu tư cho việc xử lý chất 
thải bằng nguồn vốn vay với chính sách hỗ trợ lãi suất. Tranh thủ các 
chính sách mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp, kích 
cầu, sản xuất hàng xuất khẩu... của Nhà nước. Ứng dụng các công 
nghệ mới để tạo ra các sản phẩm có thương hiệu, có sức cạnh tranh 
cao, tham gia các Hội chợ, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm 
ở nước ngoài để tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Chú trọng đào tạo đội 
ngũ lao động có trình độ chuyên môn, tác phong lao động công 
nghiệp, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong 
từng thời kỳ nhất định. 

 

KẾT LUẬN 
Để công nghiệp huyện Núi Thành phát triển với tốc độ nhanh 

và bền vững thì trong thời gian tới tỉnh cần chú trọng khai thác các 
tiềm năng, lợi thế của mình nhất là lợi thế về vị trí giao thông để 
phục vụ cho nhu cầu phát triển. Tập trung huy động các nguồn vốn 
trong và ngoài nước cho xây dựng cơ sở hạ tầng, có chiến lược đào 
tạo nguồn nhân lực có trình độ tay nghề chuyên môn cao, cải tiến và 
đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 
phát triển công nghiệp hỗ trợ. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh phát triển 
thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp, phát triển đô thị và dịch 
vụ, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thực hiện tốt công tác bảo vệ 
môi trường.  


