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MỞ ĐẦU 

 
1. Tính cấp thiết của đề tài. 

Từ khi Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1987 được ban 

hành, các hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam 

diễn ra mạnh mẽ và sôi động. Nguồn vốn FDI đóng vai trò quan trọng 

trong việc phát triển kinh tế của đất nước, đóng góp đáng kể cho ngân 

sách Nhà nước, giải quyết công ăn việc làm, chuyển giao tiến bộ khoa 

học công nghệ hiện đại và nâng cao vị thế của đất nước so với khu vực 

và thế giới. Đồng thời là khu vực kinh tế phát triển năng động, chiếm tỷ 

trọng đáng kể trong GDP của nước ta, nó đã tạo động lực cho nền kinh 

tế phát triển.  

Bình Định là tỉnh nằm trong vùng duyên hải miền Trung, mặc dù 

có nhiều tiềm năng thuận lợi trong phát triển kinh tế như có trục giao 

thông đường sắt, đường Quốc lộ 1A đi qua, cửa ngõ ra biển Đông gần 

nhất của vùng Tây Nguyên, Campuchia và Đông Bắc Thái Lan thông 

qua Quốc lộ 19, có cảng biển quốc tế Quy Nhơn, sân bay, có nhiều loại 

khoáng sản như đá granit, titan, cao lanh, đất sét,… nhưng nhìn chung 

nền kinh tế của tỉnh còn nhiều khó khăn và đang rất cần nguồn vốn, đặc 

biệt nguồn FDI để Bình Định vươn lên phát triển. Nhận thức được tầm 

quan trọng đó, trong những năm qua Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định 

đã chỉ đạo tăng cường các nỗ lực thu hút. Tuy nhiên, kết quả của hoạt 

động thu hút thời gian qua vẫn chưa thật sự khả quan theo mong đợi. 

Nguyên nhân của thực trạng này, ngoài các nguyên nhân khách quan từ 

các tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu còn có thể 

do các nguyên nhân như cách thức và nguồn lực phục vụ thực hiện thu 

hút còn chưa hợp lý trong điều kiện cạnh tranh thu hút giữa các địa 

phương trong khu vực ngày càng gia tăng. Đặc biệt, các nỗ lực tổng 

hợp của các địa phương trong khu vực đã chưa được tận dung một cách 
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triệt để cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng.  

Trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, việc hợp 

tác và liên kết không chỉ diễn ra trên toàn thế giới, ở khu vực mà diễn 

ra trên từng vùng, từng miền, từng tỉnh, thành của đất nước. Việc liên 

kết với các tỉnh trong vùng duyên hải miền Trung sẽ tạo điều kiện tốt 

để Bình Định tăng cường thu hút hơn nữa các dự án FDI, góp phần thúc 

đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, phát huy tối 

đa lợi thế so sánh, hình thành hệ thống phân công lao động trong vùng, 

thúc đẩy chuyên môn hóa sản xuất và tăng năng suất lao động, tạo sức 

lan tỏa đối với các thành phần kinh tế khác, thúc đẩy kinh tế Bình Định 

ngày càng phát triển. Chính vì thế, nghiên cứu đề tài “Giải pháp liên 

kết với các địa phương vùng duyên hải miền Trung trong thu hút 

FDI của tỉnh Bình Định” là cần thiết và cấp bách. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Khái quát hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan 

đến thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và liên kết giữa các địa 

phương trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

- Đánh giá tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào 

Bình Định và tình hình liên kết của Bình Định với các địa phương 

Vùng duyên hải miền Trung thời gian qua.  

- Đề xuất các giải pháp thích hợp trong liên kết với các địa 

phương Vùng duyên hải miền Trung nhằm đẩy mạnh hơn nữa thu hút 

FDI vào Bình Định thời gian tới. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 

vào tỉnh Bình Định và các nỗ lực của chính quyền địa phương trong thu 

hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và trong liên kết với các địa phương 

khác trong Vùng duyên hải miền Trung trong thu hút đầu tư trực tiếp 

nước ngoài của tỉnh Bình Định. 
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- Phạm vi nghiên cứu: Thực trạng của đối tượng nghiên cứu được 

giới hạn trong phạm vi từ các năm 2007 đến nửa đầu năm 2013. Vùng 

duyên hải miền Trung được giới hạn trong 09 tỉnh là Thừa Thiên Huế, 

Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, 

Ninh Thuận và Bình Thuận. Các giải pháp được đề xuất cho trung và 

dài hạn. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp tiếp cận nghiên cứu tài liệu: tìm hiểu lý thuyết, cơ 

sở lý luận, nghiên cứu vấn đề, nắm bắt những nội dung người đi trước 

đã làm, phân tích nguồn, phân tích tác giả, phân tích nội dung và tổng 

hợp tài liệu, sử dụng tổng hợp phương pháp quy nạp. 

- Phương pháp thu thập dữ liệu: Tiến hành thu thập dữ liệu từ các 

nguồn là các báo cáo, tổng hợp  các cơ quản lý Nhà nước về FDI và các 

tài liệu được công bố của các cơ quan thống kê và tổ chức có liên quan. 

Ngoài ra, một số thông tin dữ liệu sơ cấp được thu thập trừ điều tra 

phỏng vấn. 

- Phương pháp phân tích: Phương pháp thống kê, phương pháp so 

sánh,... được sử dụng trong các lập luận quy nạp và suy diễn nhằm xác 

định cụ thể những thành công và hạn chế của việc liên kết đến thu hút 

FDI của tỉnh Bình Định, từ đó đề xuất các giải pháp phát triển.  

5. Kết cấu của đề tài  

Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài có 3 chương: 

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về liên kết trong thu hút 

đầu tư trực tiếp nước ngoài của một địa phương. 

Chương 2: Tình hình liên kết với các địa phương Vùng duyên hải 

miền Trung trong thu hút FDI của tỉnh Bình Định thời gian qua 

Chương 3: Giải pháp đẩy mạnh liên kết với các địa phương Vùng 

duyên hải miền Trung trong thu hút FDI của tỉnh Bình Định 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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 CHƯƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LIÊN KẾT  
TRONG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI  

CỦA MỘT ĐỊA PHƯƠNG 
 

1.1. KHÁI QUÁT VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC 

NGOÀI 

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, hình thức và vai trò của đầu tư 

trực tiếp nước ngoài 

a. Khái niệm 

FDI là một loại hình di chuyển vốn giữa các quốc gia trong đó 

người sở hữu vốn đồng thời là người trực tiếp quản lí và điều hành hoạt 

động sử dụng vốn đầu tư.  

b. Đặc điểm 

c. Các hình thức FDI  

d. Vai trò của FDI đối với nước/địa phương tiếp nhận đầu tư 

1.1.2. Khái niệm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 

1.1.3. Nội dung thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 

- Đánh giá môi trường đầu tư và môi trường thu hút đầu tư 

- Xác định mục tiêu thu hút 

- Xác định định hướng thu hút 

- Xác định các công cụ khuyến khích đầu tư 

- Xác định đối tượng, nội dung và phương thức quảng bá xúc tiến 

đầu tư 

- Xác định nội dung hỗ trợ và quản lý tiền dự án 

- Xác định nội dung hỗ trợ và quản lý sau cấp phép 

- Xác định nội dung giám sát hoạt động thu hút:  

- Xây dựng các giải pháp thực thi trong thu hút FDI 
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1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư trực tiếp 

nước ngoài 

a. Thực trạng môi trường đầu tư 

Là độ hấp dẫn của các cơ hội đầu tư có được từ môi trường đầu 

tư địa phương. Độ hấp dẫn được đánh giá thông qua các cơ hội sử dụng 

vốn có lợi, chi phí đầu tư và rủi ro trong đầu tư.   

b. Môi trường vĩ mô trong thu hút 

- Môi trường chính trị - xã hội. 

- Môi trường kinh tế vĩ mô. 

- Môi trường pháp luật. 

- Môi trường đầu tư trong khu vực và quốc tế. 

- Hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật.  

- Trình độ quản lý và năng lực của người lao động. 

- Các doanh nghiệp trong nước và trên địa bàn. 

c. Cung đầu tư và tình hình cạnh tranh thu hút 

Khả năng thu hút FDI còn phụ thuộc vào tình hình cung đầu tư 

và tình hình cạnh tranh.  

d. Năng lực tổ chức thu hút đầu tư của địa phương 

- Hệ thống chính sách và phương thức tổ chức thu hút  

- Bộ máy và năng lực bộ máy triển khai thu hút  

- Năng lực tài chính phục vụ thu hút  

1.2. LIÊN KẾT TRONG THU HÚT FDI CỦA MỘT ĐỊA 

PHƯƠNG 

1.2.1. Khái niệm và các hình thức liên kết giữa các địa 

phương trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 

a. Khái niệm liên kết giữa các địa phương 

Nghiên cứu của CoE, UNDP và LGI (2008) [21] định nghĩa liên 

kết giữa các địa phương là việc các chính quyền địa phương lân cận 

nhau cùng nỗ lực thực hiện các công việc cùng nhau trong xây dựng, 
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phát triển và quản lý các dịch vụ và cơ sở hạ tầng công cộng hoặc trong 

cung ứng các dịch vụ này nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người sử 

dụng và cho mục đích phát triển của địa phương.   

b. Khái niệm liên kết giữa các địa phương trong thu hút đầu tư 

trực tiếp nước ngoài 

Theo cách tiếp cận của thu hút FDI ở phần trên, liên kết trong thu 

hút đầu tư trực tiếp nước ngoài là sự liên kết quá trình marketing quốc 

tế trong thu hút đầu tư, trong đó các quốc gia/địa phương thông qua 

định hướng, chính sách, công cụ và hoạt động của mình nỗ lực liên kết 

với nhau nhằm tạo điều kiện để các nhà đầu tư tiềm năng biết đến quốc 

gia/địa phương mình như là một địa điểm đầu tư hấp dẫn, giúp các nhà 

đầu tư này hình thành ý đồ đầu tư, ra quyết định đầu tư và được cấp 

giấy phép đầu tư vào quốc gia/địa phương đó. 

c. Lợi ích, chi phí và rủi ro trong liên kết thu hút đầu tư trực 

tiếp nước ngoài 

- Lợi ích của liên kết:   

+ Đem đến cho các nhà đầu tư tiềm năng các sản phẩm “cơ hội 

đầu tư” tốt hơn  

+ Đạt được các mục tiêu của thu hút đầu tư   

+ Giảm được chi phí trong thu hút đầu tư  

+ Gia tăng khả năng học hỏi kinh nghiệm trong quá trình tổ chức 

thu hút đầu tư   

+ Đạt được các mục tiêu chính trị, xã hội....khác. 

- Chi phí trong liên kết: gồm 4 dạng chi phí  

+ Chi phí tìm kiếm thông tin phục vụ liên kết   

+ Chi phí đàm phán, giao dịch trong quá trình liên kết   

+ Chi phí triển khai giám sát, kiểm tra tính hiệu lực trong thực 

hiện các thỏa thuận liên kết   

+ Thiệt hại do có thể mất một số quyền tự chủ trong các hoạt 
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động liên kết theo thỏa thuận. 

- Rủi ro trong liên kết: gồm các rủi ro sau: rủi ro trong phối 

hợp; rủi ro bất đồng trong phân phối lợi ích và phân chia chi phí; rủi ro 

tác dụng phụ. 

d. Các hình thức liên kết trong thu hút đầu tư trực tiếp nước 

ngoài 

- Căn cứ theo mối quan hệ: Liên kết theo chiều dọc; Liên kết 

theo chiều ngang  

- Căn cứ theo cấu trúc thành phần: Liên kết song phương;  

Liên kết đa phương  

- Căn cứ theo hình thức quản lý: Liên kết chính thức; Liên kết 

phi chính thức 

- Căn cứ theo tính tự chủ của đối tác tham gia liên kết (Feiock, 

2013) [22]: quan hệ mạng lưới phi chính thức; hợp đồng hợp tác; thỏa 

thuận có tính ràng buộc; nhóm điều phối chung; quan hệ đối tác; quan hệ 

mạng lưới có tổ chức; hệ thống tự tổ chức đa phương diện; hội đồng 

chính quyền địa phương; cơ quan trung ương điều phối khu vực. 

1.2.2. Nội dung liên kết thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 

của một địa phương  

a. Liên kết về mục tiêu thu hút 

b. Liên kết trong định hướng thu hút 

c. Liên kết trong cải thiện môi trường đầu tư 

d. Liên kết trong hoạch định và sử dụng các công cụ khuyến 

khích thu hút đầu tư 

đ. Liên kết trong công tác quảng bá xúc tiến đầu tư 

e. Liên kết trong hỗ trợ và quản lý tiền dự án  

f. Liên kết trong hỗ trợ và quản lý sau cấp phép đầu tư 

g. Liên kết trong tổ chức giám sát, đánh giá hoạt động thu hút 

đầu tư 
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1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LIÊN KẾT THU HÚT 

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 

1.3.1. Các nhân tố bên ngoài địa phương 

+ Môi trường chính trị  

+ Môi trường xã hội. 

+ Môi trường kinh tế. 

+ Môi trường pháp luật.  

- Môi trường cạnh tranh thu hút.  

+ Năng lực liên kết, năng lực cạnh tranh của các địa phương đối 

tác 

+ Cung và cầu liên kết 

1.3.2. Các nhân tố bên trong địa phương 

- Vị thế trong cạnh tranh thu hút đầu tư của địa phương  

- Năng lực liên kết của địa phương  

 

 

CHƯƠNG 2 

TÌNH HÌNH LIÊN KẾT VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG 
 VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG TRONG THU HÚT 

FDI CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH THỜI GIAN QUA 
 

2.1. TỔNG QUAN VỀ TỈNH BÌNH ĐỊNH VÀ CÁC ĐỊA 

PHƯƠNG VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG 

2.1.1. Tổng quan về tỉnh Bình Định 

a. Đặc điểm tự nhiên 

Bình Định là tỉnh duyên hải Nam Trung bộ Việt Nam, phía bắc 

giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía nam giáp tỉnh Phú Yên, phía tây giáp tỉnh 

Gia Lai và đông giáp Biển Đông; cách thủ đô Hà Nội 1.065km, cách 

thành phố Hồ Chí Minh 686km, cách Thành phố Đà Nẵng 300km. 
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b. Đặc điểm kinh tế 

Thời kỳ 2006 – 2010, tổng sản phẩm địa phương (GDP) tăng 

bình quân 10,7%/năm, năm 2012 đạt 8,37%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch 

theo hướng tích cực. Toàn tỉnh có 8 khu công nghiệp với tổng diện tích 

là 3.270 ha, có 3 khu công nghiệp là KCN Nhơn Hòa, Long Mỹ, Phú 

Tài đi vào hoạt động, khu kinh tế Nhơn Hội đang được xây dựng hạ 

tầng và xúc tiến thu hút đầu tư 

c. Đặc điểm xã hội 

Công tác giáo dục-đào tạo, dạy nghề phát triển mạnh, trên địa bàn 

tỉnh có 02 trường đại học , 03 trường cao đẳng, 2 trường trung học 

chuyên nghiệp, 2 trường dạy nghề, 439 trường học phổ thông, giải 

quyết việc làm cho trên 12 vạn lao động. Đã huy động được nhiều 

nguồn vốn trong xã hội để thực hiện công tác giảm nghèo, trong năm 

2012 tỷ lệ hộ nghèo còn 11,5% (theo chuẩn mới). Công tác chăm sóc 

sức khỏe và khám chữa bệnh cho nhân dân cũng được chú trọng. 

 2.1.2. Tổng quan về các địa phương Vùng duyên hải miền Trung 

2.2. THỰC TRẠNG FDI VÀ CÔNG TÁC THU HÚT FDI CỦA 

TỈNH BÌNH ĐỊNH THỜI GIAN QUA 

2.2.1. Quy mô FDI vào tỉnh Bình Định giai đoạn 2007-2012  

Bảng 2.1: Tình hình thu hút FDI của tỉnh Bình Định giai đoạn 

2007-2012 

Năm Số dự án Vốn đăng ký (triệu USD) 

2007 9 71,501 
2008 2 33,800 
2009 4 96,860 
2010 1 12,392 
2011 10 60,250 
2012 7 29,360 
Tổng 33 304,163 

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định  
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Qua bảng số liệu trên cho thấy giai đoạn 2007-2012, tỉnh Bình 

Định đã thu hút đáng kể số lượng các dự án FDI, tổng số 33 dự án với 

tổng vốn đăng ký 304,163 triệu USD. Đối với một địa phương như 

Bình Định, việc thu hút được số lượng các dự án FDI như vậy là điều 

đáng khích lệ, đó là sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của chính quyền địa 

phương trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng nói chung, hạ tầng khu, cụm 

công nghiệp nói riêng như Khu kinh tế Nhơn Hội, KCN Long Mỹ, 

KCN Phú Tài, KCN Nhơn Hòa,...., điều chỉnh sửa đổi, bổ sung một số 

chính sách khuyến khích, ưu đãi nhà đầu tư, cải cách thủ tục hành chính 

thông qua cơ chế “một cửa liên thông” giữa cơ quan thuế, công an, cơ 

quan đăng ký kinh doanh và tăng cường đẩy mạnh công tác xúc tiến 

nhằm đẩy mạnh thu hút các dự án FDI vào Bình Định. 

Trong số 17 đối tác đầu tư đã đầu tư vào Bình Định trong giai 

đoạn 2007-2012, thì Trung Quốc vẫn là đối tác hàng đầu của Bình Định 

cả về số lượng dự án và vốn đăng ký, với 08 dự án và 95,380 triệu USD 

vốn đăng ký, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực khác nhau như sản xuất và 

chế biến thức ăn chăn nuôi, nhựa đường, đồ nhựa, nông lâm thủy sản, 

cồn, máy móc phục vụ chế biến,....   

Bên cạnh đó còn có Đức với 03 dự án, tổng vốn đăng ký 26,968 

triệu USD, Hồng Kông với 03 dự án, tổng vốn đăng ký 39,000 triệu 

USD.  

Thời gian đến, Bình Định sẽ có nhiều giải pháp hơn nữa để đẩy 

mạnh thu hút đầu tư từ thị trường này, kể cả giải pháp liên kết để thu 

hút FDI vào Bình Định. Ngoài ra còn có một số đối tác đầu tư khác 

nhưng số dự án và tổng vốn đăng ký còn hạn chế.    

2.2.2. Cơ cấu FDI vào tỉnh Bình Định giai đoạn 2007-2012  

Cơ cấu FDI của tỉnh Bình Định giai đoạn 2007-2012 phân theo 

ngành, lĩnh vực được chia thành 03 lĩnh vực chính gồm: công nghiệp-

xây dựng, nông nghiệp và dịch vụ. Trong đó chính là lĩnh vực công 
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nghiệp- xây dựng với 16 dự án, tổng vốn đăng ký 133,535 triệu USD, 

kinh doanh với nhiều lĩnh vực khác nhau như: sản xuất thép, nhựa 

đường, nhựa UPVC, xi măng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp,.... 

Lĩnh vực nông nghiệp với 12 dự án, tổng vốn đăng ký 142,091 triệu 

USD, chuyên kinh doanh, chế biến mặt hàng nông lâm sản xuất khẩu, 

đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi với 06 dự án, vốn 

đăng ký 46,020 triệu USD, cung cấp thức ăn gia súc, gia cầm cho thị 

trường của tỉnh và tiêu thụ ở khắp cả nước. 

Trên lĩnh vực dịch vụ có 06 dự án với tổng vốn đăng ký 28,537 

triệu USD, trong đó đáng chú ý là các dự án xây dựng khu du lịch, nghỉ 

dưỡng cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế nhằm phục vụ cho khách quốc tế 

đến tham quan du lịch và nghỉ dưỡng.  

Bảng 2.5: Cơ cấu FDI của tỉnh Bình Định giai đoạn 2007-2012  

phân theo hình thức đầu tư 

TT Hình thức Số dự án 
Vốn đăng ký 
(triệu USD) 

1 Liên doanh 7 77,056 
2 100% vốn nước ngoài 25 225,907 

3 
Hợp đồng hợp tác kinh 
doanh 

1 1,200 

4 Hình thức khác 0 0 
 Tổng 33 304,163 

                   Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định  

Nhìn chung, những kết quả thu hút FDI mà tỉnh Bình Định đã 

thực hiện được trong thời gian qua là đáng khích lệ, đóng góp vào 

thành công chung trong công tác thu hút đầu tư của tỉnh, mặc dù số dự 

án và tổng vốn đăng ký chưa tương xứng với tiềm năng và mong đợi 

của tỉnh. Vì vậy, để đẩy mạnh thu hút FDI hơn nữa thì trong thời gian 

tới, giải pháp liên kết với các địa phương Vùng duyên hải miền Trung 

trong thu hút FDI vào tỉnh Bình Định sẽ là giải pháp hữu hiệu cần được 

quan tâm đẩy mạnh và có lộ trình cụ thể.  
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2.2.3. Thực trạng công tác thu hút FDI của tỉnh Bình Định 

Trong thời gian qua, được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và các 

ngành có liên quan, công tác thu hút FDI của tỉnh Bình Định đã đạt 

được một số kết quả:  

- Về công tác hoạch định và tổ chức thu hút đầu tư của tỉnh   

Cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển đã cải 

thiện, cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh được mở rộng 

và hoàn thiện hơn, mạng lưới bưu chính viễn thông, hệ thống cấp điện 

đảm bảo cung cấp đủ điện năng cho sản xuất và tiêu dùng.  

- Về nội dung quản lý thực thi thu hút đầu tư: 

Triển khai công tác quảng bá nhằm giới thiệu môi trường đầu tư 

tại Bình Định nhằm giới thiệu cơ hội đầu tư đến các nhà đầu tư; Tổ 

chức Hội thảo chuyên đề về tình hình thu hút đầu tư vào các Cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh, … 

- Về hỗ trợ thực thi thu hút đầu tư và hỗ trợ sau đầu tư: 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các sở, ngành và địa 

phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm thực 

hiện công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách của Nhà nước, 

của tỉnh. Hỗ trợ tích cực các nhà đầu tư mới, tư vấn, giúp đỡ các nhà 

đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Bình Định. Các hoạt động được triển 

khai một cách nghiêm túc và đã đem lại hiệu quả tích cực. 

2.3. THỰC TRẠNG LIÊN KẾT VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG VÙNG 

DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG TRONG THU HÚT FDI CỦA TỈNH 

BÌNH ĐỊNH  

2.3.1. Thực trạng nội dung liên kết 

a. Về liên kết mục tiêu thu hút 

Theo kết quả khảo sát, cả cán bộ quản lý Nhà nước và các doanh 

nghiệp FDI đều nhận định, tỉnh Bình Định cũng như các tỉnh nhận thức 

rất rõ rằng vùng duyên hải miền Trung có vị trí chiến lược trọng yếu và 
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rất giàu tiềm năng phát triển; có nguồn nhân lực dồi dào, có lợi thế và 

nhu cầu rất lớn về phát triển các ngành khai thác và chế biến nông - lâm 

- thuỷ sản,... nhưng vẫn chưa có sự kết nối mạnh mẽ, hợp tác trong đầu 

tư phát triển giữa các tỉnh.    

b. Về liên kết trong định hướng thu hút.  

Theo kết quả phỏng vấn nhận định, thị trường thu hút đầu tư gần 

đây mà Bình Định đang hướng đến chủ yếu là thị trường Hàn quốc, 

Nhật Bản,… và một số nước Phương Tây như Nga, Anh, Pháp, Mỹ 

nhưng không nhiều, lĩnh vực mà các nhà đầu tư ở thị trường này là thủy 

sản, may mặc, giày da, thức ăn gia súc, đồ gỗ,.... việc các tỉnh, thành 

của khu vực liên kết cùng nhau trong định hướng thu hút này là không 

có, vì vậy liên kết định hướng thu hút cần được xúc tiến để tạo nên đích 

đến cụ thể và đẩy mạnh thu hút đầu tư trong thời gian đến.  

Nếu hiện nay có thể liên kết với các địa phương khác trong thu 

hút FDI của Bình Định thì đó là dấu hiệu tốt để Bình Định khởi sắc 

trong thời gian đến. 

c. Về liên kết trong cải thiện môi trường đầu tư 

Tỉnh Bình Định đã tập trung mở rộng các cảng biển, nạo vét 

luồng lạch để các tàu có công suất lớn có thể cập cảng và bốc dỡ hàng 

hóa tại cảng Quy Nhơn, cảng Thị Nại. Nâng cấp đoạn quốc lộ 19 từ 

cảng Quy Nhơn đến giao quốc lộ 1A, mở rộng KCN Phú Tài, Long Mỹ, 

Nhơn Hòa, phát triển một số cụm công nghiệp.      

Từ những thực trạng ở trên cùng với kết quả phỏng vấn cán bộ 

đại diện cơ quan quản lý Nhà nước và 05 doanh nghiệp nhận định thì 

nói chung môi trường đầu tư ở Bình Định cũng như ở các địa phương 

phần lớn đều phải do địa phương đó tự cải thiện là chính. 

d. Về liên kết trong hoạch định và sử dụng các công cụ khuyến 

khích thu hút đầu tư 

Các chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh 
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tế - xã hội của Tỉnh Bình Định nói triêng và của toàn Vùng nói chung 

được công bố rộng rãi, công khai minh bạch trên các phương tiện thông 

tin đại chúng và từng địa phương, đặc biệt là các chính sách liên quan 

đến thu hút FDI, danh mục các dự án mời gọi đầu tư,… nhằm thuận lợi 

hóa việc tiếp cận thông tin pháp lý cho cộng đồng doanh nghiệp trong 

và ngoài nước. 

Theo kết quả khảo sát, thời gian qua Bình Định cũng như một số 

địa phương ban hành một số chính sách thu hút thêm bên cạnh của 

Trung ương và chưa có sự liên kết, hợp tác trong việc hoạch định xây 

dựng chính sách thu hút và các công cụ khuyến khích, thông qua cuộc 

hội thảo, hội nghị các tỉnh thống nhất một số quy định nhằm có kiến 

nghị, đề xuất với Trung ương điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp. Việc 

Bình Định liên kết cùng với các địa phương trong việc hoạch định, xây 

dựng chính sách thu hút chưa có gì rõ rệt, chỉ dừng lại ở mức độ kiến 

nghị với các bộ, ngành Trung ương. 

đ. Về liên kết trong công tác quảng bá xúc tiến đầu tư 

Mục tiêu nhắm đến là kêu gọi đầu tư theo hướng phát triển mạnh 

các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghệ cao và dịch vụ nhằm khai 

thác lợi thế của Vùng nhưng vẫn chủ yếu là Bình Định tự tổ chức quảng 

bá, xúc tiến và chưa có sự liên kết với nhau trong công tác này. 

Bình Định thông qua Ban Điều phối vùng duyên hải miền Trung 

cũng đã tham gia một số cuộc hội thảo như: Hội nghị xúc tiến đầu tư 

vùng duyên hải miền Trung, Hội thảo liên kết phát triển 07 tỉnh duyên 

hải miền Trung; Hội thảo Khoa học Liên kết phát triển du lịch các tỉnh 

duyên hải miền Trung; Hội thảo Khoa học Liên kết đào tạo nguồn nhân 

lực các tỉnh duyên hải miền Trung... để tạo điều kiện đẩy mạnh công 

tác quảng bá, xúc tiến thu hút đầu tư.  

e. Về liên kết trong hỗ trợ và quản lý tiền dự án 

Theo kết quả khảo sát các doanh nghiệp FDI trên địa bàn, thì việc 
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các địa phương liên kết với nhau để hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài 

trong quá trình lập dự án tiền khả thi và dự án khả thi về thông tin thị 

trường, nguồn lao động, chi phí lao động, thuế, giá thuê đất, cơ sở hạ 

tầng, nguồn nguyên liệu đầu vào, chính sách ưu đãi đầu tư,… xem xét 

về chính sách ưu đãi tại địa phương so với các địa phương khác vẫn 

chưa hình thành. 

f. Về liên kết trong hỗ trợ và quản lý sau cấp phép đầu tư 

Theo kết quả phỏng vấn các doanh nghiệp FDI nhận định, vấn đề 

liên kết giữa Bình Định với các địa phương trong công tác hỗ trợ đầu tư 

FDI hình như chưa có và định hướng còn chưa được cụ thể, rõ ràng, 

khó khăn trong quá trình phát triển mở rộng thị trường của các doanh 

nghiệp sang các thị trường thuộc các tỉnh, thành khác. Liên kết để các 

doanh nghiệp FDI mới và hiện có có thể hợp tác với các Viện, Trung 

tâm nghiên cứu phát triển, Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công 

nghệ của các địa phương chưa được hình thành. Việc liên kết với các 

trường, trung tâm đào tạo, các Viện để hỗ trợ doanh nghiệp FDI trong 

khâu đào tạo phát triển các kỹ năng bao gồm hỗ trợ đào tạo cán bộ quản 

lý, người lao động chưa nhiều. 

g. Về liên kết trong tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động thu 

hút đầu tư: Theo các nhà quản lý cũng như các doanh nghiệp FDI được 

phỏng vấn đều nhận định để hoạt động thu hút được đánh giá đầy đủ, 

khách quan nên cần có sự liên kết với các địa phương. Thứ nhất, có thể 

họ sẽ tư vấn giúp cho Bình Định có đánh giá sát thực, khoa học hơn, 

khách quan hơn; thứ hai, họ có thể hỗ trợ cho Bình Định trong việc đào 

tạo cán bộ có trình độ, năng lực đủ khả năng đánh giá toàn diện các vấn 

đề; Thứ ba, có thể giúp cho Bình Định nhận diện ra được nhiều vấn đề 

và hình thành nên định hướng tốt hơn cho giai đoạn tiếp theo trong hoạt 

động thu hút FDI của tỉnh Bình Định. 
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2.3.2. Thực trạng hình thức liên kết 

Chưa hình thành được mối liên kết, chưa có biên bản cam kết 

hoặc biên bản ghi nhớ giữa Tỉnh Bình Định với những Tỉnh Vùng 

duyên hải miền Trung trong thu hút FDI dưới dạng hình thức liên kết 

song phương hay đa phương. Việc liên kết và duy trì các mối liên hệ 

giữa các địa phương Vùng duyên hải miền Trung chủ yếu là dưới cấp 

độ vùng. 

2.3.3. Thực trạng tổ chức bộ máy và tài chính trong liên kết 

Bộ máy riêng cho hoạt động liên kết thu hút FDI thì chưa hình 

thành, phải chăng khi thực hiện nhiệm vụ liên kết với các địa phương 

trong thu hút FDI của tỉnh Bình Định thì sẽ giao cho Trung tâm này 

thực hiện. Về phía cấp vùng thành lập Tổ Điều phối Vùng và Nhóm Tư 

vấn liên kết phát triển Vùng có nhiệm vụ thường trực theo dõi, tổng 

hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Vùng chưa có Tổ Điều phối 

riêng theo dõi, hỗ trợ cho các địa phương như Bình Định trong công tác 

liên kết thu hút FDI. 

2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

- Thành công  

+ Bước đầu đã hình thành được sự liên kết giữa các địa phương 

Vùng duyên hải miền Trung.    

+ Về cơ bản các địa phương vùng duyên hải miền Trung có mục 

tiêu thu hút tương đồng nhau, thuận lợi cho việc liên kết để hình thành 

mục tiêu thu hút chung cho cả vùng. 

+ Các chủ trương, chính sách liên quan đến hoạt động FDI 

thường xuyên được cập nhật xem xét. 

+ Liên kết trong tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động thu hút 

đầu tư dù chưa được chú ý đến nhưng ở từng địa phương công tác này 

cũng đã được quan tâm đánh giá cụ thể. 
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- Hạn chế 

+ Giữa các tỉnh trong Vùng duyên hải miền Trung chưa hình 

thành được nội dung riêng về liên kết với nhau . 

+ Chưa hình thành việc liên kết mục tiêu và định hướng thu hút. 

+ Môi trường đầu tư đã được cải thiện nhiều nhưng kết cấu hạ 

tầng có nơi còn chưa được đồng bộ, tính liên kết để cải thiện môi 

trường đầu tư chưa có.   

- Nguyên nhân 

+ Sự thiếu liên kết giữa Bình Định với các địa phương. 

+ Nhiều lĩnh vực khuyến khích đầu tư rất phù hợp với định 

hướng phát triển song lại thiếu chính sách đủ mạnh và khung pháp lý để 

điều chỉnh;  

+ Các chính sách xây dựng chưa đồng bộ và chưa tạo được sự 

hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. 

 

CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH LIÊN KẾT VỚI  
CÁC ĐỊA PHƯƠNG VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG 

TRONG THU HÚT FDI CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 

3.1. CÁC CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH LIÊN KẾT 

VỚI CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG TRONG THU HÚT 

FDI CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH 

3.1.1 Mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Bình Định 

đến năm 2020 

3.1.2. Định hướng chiến lược thu hút và quản lý đầu tư trực 

tiếp nước ngoài 

3.1.3. Các yếu tố môi trường hỗ trợ liên kết 

3.1.4. Vị thế và năng lực liên kết của Bình Định 
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3.2. MỤC TIÊU LIÊN KẾT VỚI CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN 

TRUNG TRONG THU HÚT FDI CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH 

- Liên kết với các địa phương Vùng duyên hải miền Trung trong 

thu hút FDI, Tỉnh Bình Định chắc chắn sẽ đẩy mạnh. 

- Tỉnh Bình Định ngày càng khẳng định được vị thế của mình 

trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung cũng như trong mắt các nhà 

đầu tư nước ngoài.   

- Việc liên kết giữa tỉnh Bình Định với các tỉnh duyên hải miền 

Trung trong thu hút FDI sẽ phát huy được những điều kiện sẵn có của 

địa phương. 

- Việc liên kết với các địa phương với nhau trong thu hút FDI sẽ 

giúp cho tỉnh học hỏi được nhiều kinh nghiệm ở các tỉnh bạn . 

3.3. NHÓM GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NỘI DUNG LIÊN KẾT 

VỚI CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG TRONG THU HÚT 

FDI CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH 

3.3.1. Giải pháp liên kết về mục tiêu thu hút 

- Trước hết Tỉnh Bình Định cũng như những bên tham gia liên 

kết cần có những đánh giá cụ thể về những mục tiêu đã xây dựng đối 

với địa phương mình 

- Xây dựng các chỉ tiêu phù hợp với điều kiện địa phương 

- Để đảm bảo việc liên kết mục tiêu thu hút thành công thì mỗi 

bên tham gia liên kết sẽ phải đề xuất, đưa ra nhu cầu cho địa phương 

mình đối với một số lĩnh vực, dự án được ưu tiên đẩy mạnh thu hút để 

phát triển kinh tế địa phương, đảm bảo việc liên kết mục tiêu thu hút 

không ảnh hưởng đến lợi ích hay mục tiêu thu hút FDI của địa phương 

khác và đồng thời cũng xác định rõ, liên kết mục tiêu thu hút không có 

nghĩa là để tranh giành nhau, cạnh tranh nhau trong việc thu hút các dự 

án FDI về địa phương mình  
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3.3.2. Giải pháp liên kết trong định hướng thu hút 

- Đối với các dự án FDI hiện có, chính quyền địa phương cần có 

định hướng liên kết như thế nào, với địa phương nào, với hình thức nào 

và thông báo để doanh nghiệp có thông tin nhất định, xây dựng định 

hướng chiến lược cho doanh nghiệp mình, xem xét có thể mở rộng quy 

mô, nâng công suất thiết kế, nâng cao hoạt động marketing của mình. 

Đối với các dự án còn đang tìm hiểu cơ hội đầu tư cũng cần thông tin 

chính thức trên các phương tiện trong việc định hướng liên kết của địa 

phương với các địa phương khác để nhà đầu tư tìm hiểu thông tin và 

định hướng trong quá trình lập dự án, có thể xem xét để sau này định 

hướng liên kết với nhau trong quá trình tạo chuỗi sản phẩm và tiêu thụ 

sản phẩm. 

Việc xác định hướng thu hút của mỗi địa phương có thể khác 

nhau nhưng để liên kết được với nhau về định hướng thu hút FDI, mỗi 

địa phương cần phân kỳ cụ thể từng giai đoạn thu hút cũng như lĩnh 

vực thu hút cho mỗi giai đoạn và chia sẻ những kinh nghiệm với nhau 

để hạn chế rủi ro và không hiệu quả cho hoạt động thu hút sau này 

trong việc định hướng thu hút của mình.  

Tỉnh Bình Định cùng với các địa phương trong Vùng duyên hải 

miền Trung cần liên kết với nhau trong việc xác định, định hướng định 

vị cạnh tranh của mình để có những bước đi thích hợp tránh việc tụt 

hậu hoặc quá sức trong quá trình thu hút FDI, gây ảnh hưởng tiêu cực 

trong tâm lý. 

3.3.3. Giải pháp liên kết trong việc cải thiện môi trường đầu 

tư 

- Tập trung cải thiện cơ sở hạ tầng 

- Rà soát lại toàn bộ hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động 

đầu tư nói chung và đầu tư trực tiếp nước ngoài nói riêng   

- Các địa phương cần ngồi lại với nhau để xem xét chế độ ưu đãi 
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cho nhà đầu tư ngoài các quy định của Trung ương trên lĩnh vực thuế, 

đất đai, thời hạn thuê tránh “vượt rào” các quy định, gây tổn hại lẫn 

nhau, thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư đến với khu vực duyên hải miền 

Trung nói chung và Bình Định nói riêng. 

- Sở Công thương của tỉnh Bình Định cần liên kết, hợp tác với Sở 

Công thương của các tỉnh khác để tham mưu lãnh đạo tỉnh kết nối với 

nhau trong việc điều hành, quản lý giá cả hàng hóa chung của khu vực 

miền Trung, cùng nhau giải quyết vấn đề lạm phát, suy thoái của nền 

kinh tế; Cần đảm bảo sự thông thương hàng hóa giữa các địa phương 

với nhau, điều tiết giá cả để không quá chênh lệch với nhau…  

- Sự hỗ trợ của các địa phương về ổn định giá nguồn cung đầu 

vào nhằm có nguồn cung nguyên liệu là rất cần thiết đảm bảo ổn định 

giá cả nguyên vật liệu. 

- Liên kết để phát triển mạnh và đồng bộ hệ thống tài chính- tín 

dụng linh hoạt trong vấn đề thanh toán, đảm bảo thuận lợi nhất cho nhà 

đầu tư nước ngoài.   

3.3.4. Giải pháp liên kết trong hoạch định và sử dụng các 

công cụ khuyến khích thu hút đầu tư 

- Nhóm công cụ thể chế bao gồm 03 phân nhóm chính đó là phân 

nhóm quy định về điều kiện và thủ tục thiết lập đầu tư, phân nhóm quy 

định về vốn đóng góp và kiểm soát tham gia quản lý của đầu tư, phân 

nhóm quy định kiểm soát hoạt động của cơ sở đầu tư. 

- Nhóm công cụ khuyến khích cũng được chia thành 3 phân 

nhóm nhỏ là phân nhóm công cụ khuyến khích mang tính chất tài khóa, 

phân nhóm công cụ khuyến khích mang tính tài chính, phân nhóm các 

công cụ khuyến khích khác. 

3.3.5. Giải pháp liên kết trong công tác quảng bá, xúc tiến 

đầu tư 

- Nâng cấp trang thông tin điện tử về đầu tư của tỉnh Bình Định 
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và chuyên mục đầu tư trực tiếp nước ngoài nói riêng tại địa chỉ 

www.binhdinhinvest.gov.vn để các nhà đầu tư có tiềm năng tra cứu tìm 

hiểu cơ hội đầu tư và cung cấp thông tin để Ban điều phối vùng duyên 

hải miền Trung đăng tải trên trang www.vietccr.vn giới thiệu môi 

trường đầu tư Bình Định, đồng thời phối hợp với Đài truyền hình Việt 

Nam VTV4 quảng bá các đoạn phim giới thiệu cơ hội đầu tư, hoặc trên 

các diễn đàn đầu tư của cả nước về Bình Định.  

- Phối hợp với chính quyền các tỉnh trong Vùng duyên hải miền 

Trung đưa nội dung giới thiệu môi trường đầu tư của Bình Định trên 

sóng phát thanh truyền hình của các tỉnh. Phát hành rộng rãi các tạp chí, 

các số báo giới thiệu cơ hội đầu tư tại Bình Định hội nghị, hội thảo, nếu 

được là trên các chuyến bay của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam. 

... 

3.3.6. Giải pháp liên kết trong việc hỗ trợ và quản lý tiền dự 

án. 

- Để đạt được thành công trong quá trình thu hút một dự án đầu 

tư FDI, chính quyền địa phương trước khi thu hút cần yêu cầu nhà đầu 

tư xác định lĩnh vực họ sẽ đầu tư, mô tả ngắn gọn về quá trình hình 

thành và phát triển của công ty, các chiến lược của họ cũng như kế 

hoạch mở rộng kinh doanh, vì những vấn đề này có liên quan đến địa 

điểm và hạ tầng đầu tư. 

3.3.7. Giải pháp liên kết trong hỗ trợ và quản lý sau cấp phép 

đầu tư 

- Hỗ trợ các nhà đầu tư hiện có thực hiện việc tái đầu tư hoặc mở 

rộng phạm vi hoạt động, quy mô doanh nghiệp,….   

- Việc sản xuất hàng hóa không chỉ phục vụ cho xuất khẩu, đáp 

ứng nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh mà còn phát triển ra thị trường các 

tỉnh và trong Vùng.   
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3.3.8. Giải pháp liên kết trong tổ chức giám sát, đánh giá hoạt 

động thu hút đầu tư 

- Liên kết sẽ tạo điều kiện để đa dạng các hình thức đào tạo  

- Cần liên kết với địa phương khác hoặc các Vụ, viện những 

người có trình độ chuyên môn cao và có kinh nghiệm hoặc những cán 

bộ của các địa phương khác đã có những dự án tương tự hoặc có tính 

chất giống nhau 

3.4. NHÓM GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HÌNH THỨC LIÊN KẾT 

- Trên giác độ kinh tế vĩ mô  

- Trên giác độ kinh tế vi mô 

3.5. NHÓM GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC 

VÀ NĂNG LỰC LIÊN KẾT 

3.5.1. Giải pháp về nâng cao quan điểm, tư duy liên kết cho 

lực lượng lãnh đạo chủ chốt và đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước  

- Cần tuyên truyền, phổ biến kiến thức về vai trò, lợi thế của việc 

liên kết trong thu hút FDI giữa các địa phương với nhau trong Vùng 

duyên hải miền Trung   

- Xác định và xây dựng những nội dung cụ thể trước mắt và định 

hướng lâu dài trong liên kết phát triển   

- Cần sự phối hợp và hỗ trợ của Ban Điều phối Vùng duyên hải 

miền Trung để định kỳ hàng năm tổ chức các hội thảo, hội nghị về các 

vấn đề liên quan đến sự phát triển của Vùng duyên hải miền Trung  

- Đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước trong lĩnh 

vực trực tiếp thực thi các chính sách liên quan đến vấn đề liên kết và 

vấn đề thu hút FDI có kiến thức 

3.5.2. Giải pháp về tổ chức thực thi trong liên kết thu hút FDI 

- Nghiên cứu thành lập Tổ tư vấn, giúp việc cho Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Định về liên kết với các địa phương   

- UBND tỉnh Bình Định qua đó xác định hình thức liên kết song 
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phương hay đa phương phù hợp với điều kiện thực tế. 

- UBND tỉnh Bình Định phải tổ chức cuộc gặp song phương 

thông qua phương thức mời địa phương cần liên kết tham dự cuộc gặp 

gỡ, giao lưu trao đổi cơ hội đầu tư.  

- Sau các cuộc gặp kết thúc Bình Định có thể cung cấp thêm 

thông tin về một số dự án mới cũng như một số lĩnh vực dự kiến thu hút  

- Địa phương như Bình Định và các tỉnh trong vùng triển khai 

các dự án lớn, có ảnh hưởng đến sự phát triển chung của toàn Vùng thì 

thông báo để các địa phương khác được biết, có thể hỗ trợ trong trường 

hợp khó khăn, vướng mắc. 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 

Luận văn đã hệ thống hoá, phân tích đánh giá, phát triển một số 

vấn đề lý luận về liên kết trong thu hút FDI của một địa phương và 

phân tích đầy đủ, rõ nét tình hình liên kết giữa Bình Định với các tỉnh, 

thành duyên hải miền Trung nói chung và liên kết trong thu hút FDI 

nói riêng để làm cơ sở cho các bước tiếp theo của nghiên cứu.  

Trên cơ sở lý luận cơ bản về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và 

liên kết trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của một địa phương, luận 

văn đã khái niệm, chỉ ra sự cần thiết phải liên kết thu hút FDI, các nội dung 

liên kết cũng như các nhân tố có ảnh hưởng đến liên kết trong thu hút FDI 

của một địa phương, đây là cơ sở quan trọng để trong quá trình nghiên cứu 

các vấn đề có liên quan đảm bảo đúng định hướng, nội dung đảm bảo mục 

tiêu nghiên cứu. 

Với cơ sở những lý luận và thực tiễn phân tích cùng với mục tiêu 

phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bình Định và định hướng chiến lược thu 

hút và đầu tư trực tiếp nước ngoài, tác giả đã mạnh dạn đưa ra hệ thống 

các giải pháp để đẩy mạnh liên kết với các địa phương Vùng duyên hải 
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miền Trung trong thu hút FDI của tỉnh Bình Định. Tăng cường huy 

động vốn không chỉ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, các nguồn vốn 

hợp pháp của doanh nghiệp và dân cư trong nước mà còn nguồn vốn 

huy động từ nước ngoài bằng hình thức FDI và vai trò của nó đối với sự 

tăng trưởng và phát triển kinh tế của tỉnh, bao gồm hoàn thiện nội dung 

liên kết, hình thức liên kết và công tác tổ chức, năng lực tổ chức liên 

kết.  

- Một số kiến nghị, đề xuất:  

+ Kiến nghị Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hỗ 

trợ kinh phí bổ sung vào nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu giao 

cho địa phương hàng năm bên cạnh phân bổ theo các mục tiêu đã được 

phân định, đồng thời Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam ở 

nước ngoài hỗ trợ trong việc xúc tiến đầu tư ở một số thị trường mục 

tiêu mà tỉnh Bình Định cần sự hỗ trợ. 

+ Để các tỉnh, thành duyên hải miền Trung có điều kiện vươn lên 

phát triển mạnh mẽ, bức phá theo kịp với nhịp độ phát triển chung, kiến 

nghị Chính phủ, các bộ, ban, ngành ở Trung ương xem xét, nghiên cứu 

ban hành cơ chế đặc thù riêng đối với Vùng duyên hải miền Trung để 

thực sự tạo động lực, cú huýt là địa chỉ hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư 

nước ngoài. 

+ Kinh phí cho các hoạt động liên kết để thu hút FDI vào các tỉnh 

của Vùng chưa có, vì vậy kiến nghị Chính ph, Bộ Tài chính xem xét hỗ 

trợ kinh phí đối với hoạt động này, đồng thời Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

bổ sung kinh phí đầu tư để phát triển hạ tầng thu hút đầu tư như Khu 

kinh tế Nhơn Hội, cảng Quy Nhơn,…. 


