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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một trong những nguồn vốn quan 

trọng cho đầu tư phát triển, có tác dụng thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, tạo điều kiện khai thác các lợi thế so 

sánh, mở ra nhiều nghành nghề, sản phẩm mới, nâng cao năng lực quản lý và 

trình độ công nghệ, mở rộng thị trường xuất khẩu, tạo thêm nhiều việc làm và 

chủ động tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

Thực tế cho thấy, thời gian vừa qua vốn FDI đã và đang là một 

kênh bổ sung vốn rất quan trọng cho nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu đầu 

tư phát triển và tăng trưởng kinh tế. Những thành tựu đạt được trong 

việc thu hút nguồn vốn FDI thời gian qua đã tạo cho đất nước nhiều 

ngành công nghiệp mới và tăng cường năng lực cho các ngành công 

nghiệp như dầu khí, hóa chất, lắp ráp ô tô, công nghệ thông tin …Bên 

cạnh đó, nguồn vốn FDI cũng góp phần hình thành và phát triển hệ 

thống các khu công nghiệp, khu chế suất và đặc biệt gần đây là khu 

công nghệ cao. 

Quảng Bình ở vị trí trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ nhưng vẫn là 

một tỉnh nghèo, kinh tế chậm phát triển. Việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài để 

thúc đẩy kinh tế phát triển còn thấp, chưa thực sự tạo ra động lực cho các doanh 

nghiệp nói riêng và công nghiệp của tỉnh phát triển. Trong khi đó, với mục tiêu 

tăng trưởng và phát triển kinh tế trong giai đoạn mới, tỉnh Quảng Bình cần phải 

huy động một lượng vốn lớn từ nước ngoài. Mặc dù đã ban hành và thực hiện 

nhiều chính sách, biện pháp để thu hút vốn FDI nhưng đối với tỉnh Quảng Bình 

vẫn còn nhiều hạn chế cần được quan tâm giải quyết. Đặc biệt là việc tạo ra cơ 

chế nhằm thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn này. Xuất phát từ thực 

tiển đó, tác giả đã chọn đề tài “Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào 

tỉnh Quảng Bình” với mong muốn nghiên cứu và phân tích thực trạng thu hút 

vốn FDI thời gian qua, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn 

FDI trong thời gian tới, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế của 

tỉnh Quảng Bình. 
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2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về thu hút FDI vào địa 

phương. 

-  Phân tích thực trạng thu hút FDI vào Quảng Bình từ 1998 - 2012. 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút FDI vào 

tỉnh Quảng Bình thời gian đến. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

* Đối tƣợng nghiên cứu 

             Đề tài nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến 

thu hút FDI vào tỉnh Quảng Bình. 

* Phạm vi nghiên cứu  

- Về nội dung: Luận văn nghiên cứu các nội dung liên quan đến 

thu hút FDI vào Quảng Bình. 

- Về không gian: Đề tài nghiên cứu tình hình thu hút FDI trên 

địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

- Về thời gian: Các giải pháp đề xuất trong luận văn có ý nghĩa 

trong những năm trước mắt. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

 * Trong quá trình thực hiện luận văn tác giả đã sử dụng các 

phương pháp truyền thống như:  

 - Phương pháp thống kê thu thập các số liệu thứ cấp. 

 - Phương pháp tổng hợp từ kinh nghiệm thu hút vốn FDI tại các 

địa phương khác. 

5. Bố cục của Luận văn 

 Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn được chia làm 3 

chương, cụ thể: 

 Chương 1: Cơ sở lý luận về thu hút FDI nước ngoài. 

 Chương 2: Thực trạng thu hút FDI của tỉnh Quảng Bình giai 

đoạn 1998 - 2012. 

 Chương 3: Giải pháp tăng cường thu hút FDI vào tỉnh Quảng 

Bình. 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU HÚT  

VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NUỚC NGOÀI 

1.1. KHÁI QUÁT VỀ ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI (FDI) 

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của FDI 

1.1.2. Các hình thức đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài  

 - Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và 

nhà đầu tư nước ngoài.  

 - Doanh nghiệp liên doanh 

 - Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà ĐTNN.  

 - Các hình thức đầu tư vốn FDI khác như: Hợp đồng BOT, hợp 

đồng BTO, hợp đồng BT, hợp đồng PPP.  

1.1.3. Những tác động của vốn FDI đối với nền kinh tế 

a. Tác động tích cực 

- Thứ nhất, Thúc đẩy chuyển giao, phát triển công nghệ nhất là ở 

những nước đang phát triển. 

 - Thứ hai, tạo việc làm và phát triển nguồn nhân lực cho địa 

phương.  

 - Thứ ba, góp phần cải cách thủ tục hành chính và tăng tính minh 

bạch cho môi trường đầu tư. 

 - Thứ tư, góp phần giúp hội nhập sâu rộng vào hoạt động kinh tế 

quốc tế và tăng cường quan hệ đối ngoại với các nước, các tập đoàn lớn và 

các tổ chức trên thế giới. 

 - Thứ năm, góp phần tác động lan tỏa đến các thành phần kinh tế 

khác trong nền kinh tế. 

 - Thứ sáu, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế 

b. Tác động tiêu cực 

 - Thứ nhất, hiện tượng “chuyển giá” khá phổ biến trong đầu tư 

trực tiếp nước ngoài. 

 - Thứ hai, có thể dẫn đến mất cân đối trong đầu tư. 

 - Thứ ba, gây những tiêu cực về lao động, về tài chính cho nước nhận 

đầu tư. 
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 - Thứ tư, có thể bị du nhập của những công nghệ lạc hậu trên thế 

giới. 

 - Thứ năm, ảnh hưởng đối với môi trường tự nhiên và khai thác lãng 

phí tài nguyên. 

 - Thứ sáu, xuất hiện nguy cơ rửa tiền. 

1.2. THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI VÀO ĐỊA 

PHƢƠNG 

1.2.1. Khái niệm thu hút vốn FDI vào địa phƣơng 

 Thu hút vốn FDI vào địa phương đó chính là: việc áp dụng các 

biện pháp, chính sách để các nhà đầu tư nước ngoài đem vốn đến đầu tư 

trực tiếp bằng các hình thức khác nhau phù hợp với lợi ích chung của cả 

nhà đầu tư và địa phương tiếp nhận. 

1.2.2. Nôi dung thu hút vốn FDI vào địa phƣơng  

  a. Xác định mục tiêu và phương hướng thu hút vốn FDI 

 Mục tiêu thu hút vốn FDI 

 Xác định phương hướng thu hút vốn FDI vào địa phương 

 b. Xúc tiến thu hút vốn đầu tư FDI vào địa phương 

  c. Áp dụng các chính sách thu hút vốn FDI vào địa phương 

 Các chính sách hoàn thiện môi trường đầu tư 

 Áp dụng các chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư 

 Chính sách hỗ trợ về đầu tư 

  Để thu hút các nhà đầu tư, địa phương sử dụng một số chính sách 

hỗ trợ như hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho lao động làm việc trong khu 

vực FDI, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, về giải phóng mặt bằng… 

 d. Đánh giá kết quả thu hút vốn FDI 

  Kết quả thu hút vốn FDI vào địa phương có thể đánh giá thông 

qua hệ thống chỉ tiêu như sau: 

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ 

TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI VÀO ĐỊA PHƢƠNG 

           1.3.1. Nhân tố từ môi trƣờng kinh tế vĩ mô 

  a. Chiến lược thu hút vốn để phát triển kinh tế - xã hội quốc gia 

 b. Độ mở cửa kinh tế quốc tế của quốc gia tiếp nhận 
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 c. Sự ổn định môi trường kinh tế vĩ mô 

 d. Hệ thống pháp luật của nước tiếp nhận vốn FDI 

 1.3.2. Nhân tố nội tại của địa phƣơng tiếp nhận vốn FDI  

 a. Sự phát triển cơ sở hạ tầng tại địa phương   

 b. Lợi thế so sánh của địa phương 

 c. Chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương 

 d. Thủ tục hành chính liên quan đến FDI tại địa phương 

 e. Năng lực và tư tưởng nhận thức của lãnh đạo, hoạt động của 

cơ quan xúc tiến tại địa phương 

 1.3.3. Nhân tố liên quan đến các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài 

 a. Môi trường kinh tế thế giới 

 b. Hướng dịch chuyển của dòng vốn FDI quốc tế 

 c. Chiến lược đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài 

 d. Tiềm lực tài chính, năng lực kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài 

 

CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC 

NGOÀI  CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 1998 - 2012 

 

2.1. ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI 

TỈNH QUẢNG BÌNH ẢNH HƢỞNG ĐẾN THU HÚT FDI  

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 

 Quảng Bình nằm ở vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên thuận lợi có hệ 

thống giao thông đường bộ, đường sắt Bắc Nam, có cảng nước sâu Hòn La 

là một trong những cửa ngõ thông ra biển Đông của khu vực Bắc Trung Bộ, 

tạo cho Quảng Bình có nhiều thuận lợi phát triển kinh tế hàng hoá, mở rộng 

quan hệ kinh tế cả nước và quốc tế, hình thành Trung tâm kinh tế khu vực 

miền Trung. Tài nguyên đất, tài nguyên nước và thuỷ năng, tài nguyên biển 

và ven biển, tài nguyên rừng phong phú. Đặc biệt, nguồn tài nguyên khoáng 

sản tuy không đa dạng, phong phú về chủng loại nhưng trữ lượng tương đối 

lớn, có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh 

trong giai đoạn thực hiện CNH-HĐH.  
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2.1.2. Đặc điểm kinh tế, xã hội 

Trong những năm qua, kinh tế của tỉnh Quảng Bình luôn tăng 

trưởng nhanh, bền vững, GDP liên tục tăng ở mức khá cao: Giai đoạn 2001 

– 2005 tăng bình quân 9,25%; giai đoạn 2006 – 2012 đạt 8,3%. Cơ cấu 

kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng nhanh tỷ 

trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ; nổi bật trong sản xuất công 

nghiệp đã hình thành 04 mủi nhọn chủ lực gồm: Chế biến nông - lâm - 

thủy sản, sản xuất vật liệu xây dựng, khai khoáng và sản xuất hàng tiêu 

dùng. Năm 2006 tỷ trọng công nghiệp – xây dựng chiếm 36,5 % cơ cấu 

GDP, dịch vụ chiếm 39,0% cơ cấu GDP, nông – lâm – ngư nghiệp chiếm 

24,5 cơ cấu GDP. Năm 2012 tỷ trọng công nghiệp – xây dựng chiếm 37,5 

% cơ cấu GDP, dịch vụ chiếm 42,0% cơ cấu GDP, nông – lâm – ngư 

nghiệp chiếm 20,5 cơ cấu GDP. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng 

giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và 

dịch vụ 

2.2. KẾT QUẢ THU HÚT VỐN FDI VÀO TỈNH QUẢNG BÌNH 

2.2.1. Quy mô thu hút vốn FDI vào tỉnh Quảng Bình giai đoạn 

từ 1998 - 2012 

 Giai đoạn từ 1998 - 2005 

Bảng 2.2: Quy mô thu hút vốn FDI từ 1998 – 2005 

Chỉ tiêu Số  

dự án 

Vốn đăng ký  

(Triệu USD) 

Vốn đăng ký  

(Triệu USD) 

VĐK/ 

1DA 

VTH/ 

1DA 

Quảng Bình 1 35 4,5 35 4,5 

Cả nước 3.24 45.504,2 19.463,6 14,03 6,00 

Tỷ lệ (%) 0,03 0,077 0,023   

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình và cả nước 

 So với cả nước, thu hút vốn FDI vào tỉnh Quảng Bình thời kỳ này 

chiếm tỷ trọng nhỏ, số dự án chỉ chiếm 0,03% so với cả nươc, vốn đăng ký 

chiếm 0,077% và vốn thực hiện chiếm 0,023%, tỷ lệ vốn thực hiện trên 

vốn đăng ký đạt 12,85% nếu so với cả nước là 42,77% thì thấp hơn nhiều. 

Tuy nhiên, nếu tính bình quân vốn đăng ký trên 01 dự án thì số vốn đăng 
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ký tại tỉnh Quảng Bình lại cao hơn cả nước, vốn thực hiện giai đoạn này 

cũng gần tương đương với cả nước. 

 Giai đoạn phát triển sau khi có Luật Đầu tƣ từ 2006 – 

2012 

 Năm 2005, Quốc Hội đã ban hành Luật Đầu tư chung cho các nhà 

đầu tư trong và ngoài nước, điều này đã tạo ra sự bình đẵng hơn và tạo ra 

môi trường thuận lợi để đón dòng vốn FDI vào đầu tư 

Bảng 2.3: Quy mô thu hút vốn FDI giai đoạn 2006 – 2012 

Năm Số  

dự án 

Vốn đăng ký  

(Triệu USD) 

Vốn thực hiện  

(Triệu USD) 

Cả 

nước 

Quảng 

Bình 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Cả 

nước 

Quảng 

Bình 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Cả 

nước 

Quảng 

Bình 

Tỷ 

trọng 

(%) 

2006 987 0 0 12.004 0 0 0 0 0 

2007 1.544 0 0 21.375 0 0 0 0 0 

2008 1.482 1 0,07 64.011 0,18 0,0002 11.500 0.18 0,002 

2009 1.504 2 0,13 21.480 7,88 0,036 10.000 7,88 0,078 

2010 1.125 0 0 18.100 0 0 0 0 0 

2011 1.750 0 0 15.600 0 0 0 0 0 

2012 1.287 0 0 16.300 0 0 0 0 0 

Nguồn: - Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình và cả nước giai đoạn từ 

năm 2006 - 2012 

 Trong 7 năm từ 2006 – 2012, đặc biệt là từ năm 2008 đến nay sau khi 

Việt Nam gia nhập WTO thì vốn FDI gia tăng mạnh mẽ cả về vốn thực hiện 

và vốn đăng ký. Năm 2008, có 1.482 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký 

64.011 triệu USD, vốn thực hiện 11.500 triệu USD. Năm 2009 mặc dù có sự 

tác động của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới nhưng vẫn thu hút được 

1.504 dự án với tổng vốn đăng ký 21.480 triệu USD và vốn thực hiện 10.000 

triệu USD. 

 Không nằm ngoài xu hướng vốn FDI vào Việt Nam ngày càng 

tăng, tỉnh Quảng Bình giai đoạn này đã thực hiện các giải pháp nhằm đẩy 

mạnh thu hút vốn FDI, tỉnh đã ban hành các quyết định về một số chính 
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sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn nên trong giai đoạn này tỉnh đã thu 

hút được 03 dự án, với số vốn đăng ký 8,06 triệu USD. 

So với cả nước, thu hút vốn FDI vào tỉnh Quảng Bình thời kỳ này 

chiếm tỷ trọng cũng đang còn nhỏ, số dự án chỉ chiếm 0,03% so với cả 

nước, vốn đăng ký chiếm 0,047% và vốn thực hiện chiếm 0,041%, tỷ lệ 

vốn thực hiện trên vốn đăng ký đạt 62,8% nếu cao hơn so với cả nước là 

42,77%. 

2.2.2. Cơ cấu thu hút vốn FDI vào tỉnh Quảng Bình 

 a. Cơ cấu thu hút vốn FDI theo hình thức đầu tư 

 Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hiện nay có 02 hình thức đầu tư trực 

tiếp nước ngoài: Hình thức đầu tư liên doanh, và 100% vốn nước ngoài. 

Bảng 2.4: Quy mô thu hút vốn FDI phân theo hình thức đầu tƣ  

giai đoạn 1998-2012 

Hình thức 

đầu tư 

Số dự án Vốn đăng ký Vốn thực hiện 

Số 

lượng 

Cơ 

cấu 

(%) 

Số tiền 

(Triệu 

USD) 

Cơ cấu 

(%) 

Số tiền 

(Triệu 

USD) 

Cơ cấu 

(%) 

1. Liên 

doanh  
2 50 1,06 2,5 1,06 3,18 

2. 100% 

vốn nước 

ngoài  

2 50 42 97,5 32,2 96,8 

Tổng cộng 25 100 43,06 100 33,26 100 

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 

 Trong đó hình thức đầu tư 100% vốn nước ngoài chiếm hơn 

97,5% giá trị vốn đăng ký do chính sách thu hút đầu tư của Tỉnh đã trở nên 

thông thoáng hơn, lĩnh vực hạn chế được thu hẹp, các nhà đầu tư nước 

ngoài ngày càng hiểu biết và an tâm hơn khi đầu tư vào địa bàn Tỉnh. Hình 

thức liên doanh chiếm tỷ trọng 2,5%. Trong hai hình thức đầu tư vốn FDI 

vào tỉnh Quảng Bình, vốn thực hiện ở hình thức 100% vốn nước ngoài 

chiếm tỷ trọng cao nhất đạt 96,8%. Đối với vốn đăng ký bình quân trên 01 

dự án thì hình thức 100% vốn nước ngoài là: 21 triệu USD; hình thức liến 
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doanh là: 0,53 triệu USD. Vốn thực hiện bình quân trên 01 dự án thì hình 

thức đầu tư 100% vốn nước ngoài đạt mức: 16,1 triệu USD và hình thức 

đầu tư liên doanh đạt mức: 0,53% triệu USD (chưa tới 01 triệu USD). 

 b. Cơ cấu thu hút vốn FDI theo lĩnh vực đầu tư 

Bảng 2.7: Thu hút vốn FDI theo lĩnh vực đầu tƣ từ 1998 -2012 

Ngành 

Kinh tế 

Số dự án 
Vốn đầu tư đăng 

ký 
Vốn thực hiện 

Số lượng 
Tỷ trọng 

(%) 

Số tiền 

(1000 

USD) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

(1000 

USD) 

Tỷ trọng (%) 

1. Công 

nghiệp  
3 75,00 36,06 834 29,26 87,97 

2. Dịch vụ        

3. Nông 

nghiệp  
1 25,00 7,00 16,26 4,00 12,03 

Tổng cộng  25 100 43,06 100 33,26 100 

                   Nguồn : Sở kế hoạch đầu tư Quảng Bình 

 Từ khi thu hút dự án FDI đầu tiên vào năm 1998 đến nay, ngành 

công nghiệp khai thác, chế biến Kaolin, khai thác vàng và ngành cơ khí 

Lavimont tạo được sự quan tâm lớn nhất của các nhà đầu tư nước ngoài 

với tổng số vốn đăng ký 36,06 triệu USD, chiếm tỷ trọng 75% dự án FDI 

và tới 83,74% vốn đăng ký, 87,97% vốn thực hiện, số vốn đăng ký trung 

bình 12,02 triệu USD và 9,75 triệu USD vốn thực hiện 01 dự án, các dự án 

này đã góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương chuyển dịch theo hướng công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ngành đứng vị trí kế tiếp là ngành Nông – Lâm – 

Thủy sản mặc dù có vốn đăng ký đứng thứ hai chiếm tỷ lệ 16,26% và vốn 

đăng ký chiếm tỷ lệ 12,03% nhưng số dự án đăng ký chỉ 01 dự án. 

 c. Cơ cấu thu hút vốn FDI theo đối tác đầu tư 
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Bảng 2.6: Số dự án FDI đƣợc cấp giấy phép trên địa bàn tỉnh Quảng 

Bình theo đối tác đầu tƣ (giai đoạn 1998 -2012) 

TT 

Tên quốc 

gia/vùng  

lãnh thổ 

Số dự 

án 

Tổng vốn 

đăng ký 

(Triệu USD) 

Tổng vốn 

thực hiện 

(Triệu 

USD) 

Tỷ trọng vốn 

thực hiện/Vốn 

đầu tư (%) 

1 Cộng hòa Sec 2 35,88 29,08 81,05 

2 Trung Quốc 1 0,18 0,18 0,54 

3 Thái lan 1 7,00 4,00 18,41 

 Tổng cộng 4 43,06 33,26 100,00 

Nguồn: Sở Kế hoạch & Đầu tư Quảng Bình 

 Tính từ năm 1998 đến nay, Quảng Bình đã thu hút vốn FDI từ 03 

quốc gia trên thế giới, trong đó có 02 nước đến từ châu Á. Các nước châu 

Á chiếm 50% số dự án, 16,67% vốn đăng ký và 12,57% vốn thực hiện. 

Một nước đến từ châu Âu là cộng hòa Séc, với 02 dự án chiếm 50% số dự 

án, 83,03% vốn đăng ký và 87,43 vốn thực hiện. Việc các nước châu Âu 

chiếm số lượng tương đối thấp trong thu hút vốn FDI là bất lợi cho tỉnh 

Quảng Bình vì không tận dụng được công nghệ tiên tiến, giảm khả năng 

tiếp thu công nghệ tiên tiến hiện đại, cũng như trình độ quản lý từ các nước 

phương Tây, là đối tác quan trọng bậc nhất của nước ta hiện nay. 

 2.2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn FDI tại tỉnh Quảng Bình 

 Hệ số ICOR khu vực FDI tại tỉnh Quảng Bình 

Bảng 2.8: Hệ số ICOR khu vực FDI của tỉnh Quảng Bình  

và cả nƣớc 

Chỉ tiêu 
Giai đoạn 

2001 - 2005 

Giai đoạn 

2006 - 2010 

ICOR khu vực FDI   3,92  2,94 

ICOR tỉnh Quảng Bình  4,95  5,48 

ICOR khu vực FDI cả nước  5,2  15,71 

ICOR cả nước  5,14  6,75 

Nguồn: - Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình, niên giám thống kê 

cả nước 
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 Hệ số ICOR giai đoạn 2001 – 2005 tính trung bình cho cả tỉnh Quảng 

Bình là 4,95 và so với cả nước là 5,14 thì thấp hơn. Như vậy, hệ số ICOR của 

khu vực FDI tại tỉnh Quảng Bình là 3,92 nằm trong khoảng từ 3 đến 4 thì hiệu 

quả vốn đầu tư có thể chấp nhận được. Từ năm 2006 trở đi, mặc dù đã có sự ra 

đời của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật Doanh nghiệp và đực biệt 

là sự kiện Việt Nam gia nhập WTO vào cuối năm 2006, nhưng do những bất 

ổn về kinh tế trên toàn thế giới nên hiệu quả vốn FDI tại tỉnh Quảng Bình có 

thấp hơn giai đoạn trước tuy nhiên vẫn còn cao hơn so với khu vực FDI của cả 

nước, và hiệu quả vốn đầu tư nói chung của tỉnh Quảng Bình. Giai đoạn này 

hệ số ICOR của khu vực FDI tỉnh Quảng Bình 2,94 nằm trong khoảng từ 2 

đến 3, chứng tỏ việc sử dụng vốn FDI thực sự có hiệu quả tại tỉnh Quảng Bình. 

Hiệu quả khu vực FDI trong cả 02 giai đoạn từ 2001 – 2005 và 2006 – 2010 

tại tỉnh Quảng Bình cao hơn nhiều so với cả nước. Như vậy, hiệu quả sử dụng 

vốn đầu tư của khu vực FDI tại tỉnh Quảng Bình có xu hướng tăng góp phần 

nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của toàn nền kinh tế.  

 Năng suất lao động (HL) của khu vực FDI tại tỉnh Quảng Bình 

Bảng 2.9: Năng suất lao động khu vực FDI, ĐTTN tỉnh  

Quảng Bình 

     ĐVT: Trđ/người 

Năm HLFDI HLĐTTN 

2000 156,35 6,5 

2001 134,36 6,8 

2002 195,37 6,9 

2003 254,15 6,5 

2004 183,05 8,7 

2005 194,87 11,25 

2006 149,86 12,56 

2007 251,18 14,25 

2008 293,68 18,50 

2009 305,75 21,35 

2010 328,50 22,05 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình 
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 Hiệu quả sử dụng lao động trong khu vực FDI là cao so với khu 

vực khác trong tỉnh, tính trung bình trong giai đoạn 2000 – 2010, mổi lao 

động trong khu vực FDI sẽ tạo ra được 222,47 triệu đồng lớn hơn rất nhiều 

lần khu vực đầu tư trong nước tại tỉnh Quảng Bình. Điều này phản ảnh ở 

khu vực FDI tại tỉnh Quảng Bình, các yếu tố về công nghệ, kỹ thuật, trình 

độ lao động, hiệu suất lao động có vượt trội và có bước tiến đáng kể so với 

trình độ của đầu tư trong nước. Ngoài sự đóng góp của các yếu tố đầu vào 

trong tăng trưởng kinh tế của khu vực FDI như vốn và lao động, còn có sự 

đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp đến tăng trưởng kinh tế tại tỉnh 

Quảng Bình. 

2.3. THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN FDI CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH 

2.3.1. Mục tiêu phƣơng hƣớng thu hút vốn FDI vào tỉnh 

Quảng Bình 

- Giai đoạn 2006 – 2010 UBND tỉnh Quảng Bình đã đề ra định 

hướng chung và mục tiêu cụ thể: thu hút 5-10 dự án đầu tư trực tiếp nước 

ngoài (FDI), tổng vốn đầu tư các dự án trong và ngoài nước đạt tối thiểu là 

10-15 ngàn tỷ đồng. 

 Trong giai đoạn từ năm 2011 đến nay thì UBND tỉnh chưa ban hành 

thêm quyết định về mục tiêu, phương hướng thu hút vốn đầu tư vào tỉnh 

Quảng Bình. 

2.3.2. Hoạt động xúc tiến thu hút vốn FDI 

 Thời gian qua, mặc dù có nhiều nổ lực nhất định trong hoạt động 

xúc tiến đầu tư nhưng hoạt động này diễn ra hết sức tản mạn, không hiệu 

quả và thiếu chính sách nhất quán và đồng bộ. Công tác xây dựng hình ảnh 

chỉ tập trung thông qua phái đoàn, thông tin cung cấp lại trùng lắp, không 

đầy đủ chưa xây dựng hình ảnh của địa phương qua nhiều kênh và hình 

thức thu hút khác nhau. Mạng lưới văn phòng xúc tiến chưa dàn trải đều, 

nội dung đơn điệu, ngân sách hoạt động thiếu thốn, không có cơ sở kết nối 

nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, mạng lưới văn phòng đại diện tại 

nước ngoài chưa có ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả của hoạt động thu hút, 

dịch vụ tư vấn đầu tư, hỗ trợ cấp phép, giải quyết vướng mắc... rất yếu và 

tốn kém gây lãng phí thời gian của nhà đầu tư.  
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2.3.3. Thực trạng về các chính sách thu hút vốn FDI của tỉnh 

Quảng Bình 

a. Thực trạng các chính sách tạo môi trường đầu tư hấp dẫn 

 Chính sách đất đai, giải phóng mặt bằng 

 Hiện nay, ở Quảng Bình vấn đề chính sách đất đai, đền bù, giải 

toả đang là một vấn đề nổi cộm và là một sức cản lớn trong việc thu hút 

FDI. Do tình trạng “phép vua, lệ làng” trong việc thực hiện các qui định về 

đất đai áp dụng đối với các dự án có vốn đầu tư FDI. Đồng thời tỉnh chưa 

có khung giá thống nhất trong việc đền bù đất cũng như quy hoạch chưa 

hợp lý nên nhiều dự án có vốn FDI mặc dù đã được phê duyệt nhưng vẫn 

không triển khai thực hiện được, gây nhiều tranh chấp không đáng có, làm 

mất lòng tin cho nhà đầu tư nước ngoài. 

 Về thủ tục hành chính trong thu hút đầu tư trực tiếp nước 

ngoài 

- Thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư nước ngoài trong một 

số trường hợp chậm chạp, thiếu dân chủ và thủ tục hành chính liên quan 

đến đầu tư nước ngoài chưa làm rõ trách nhiệm cá nhân công chức gây 

chậm trễ cấp phép đầu tư.  

- Quảng Bình chưa thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong 

việc giải quyết thủ tục đối với dự án đầu tư nước ngoài, cho nên gây khó 

khăn trong việc làm các thủ tục hành chính rườm rà, tốn rất nhiều chi phí 

và thời gian của nhà đầu tư. 

 Đào tạo nguồn nhân lực  

 Một điểm mạnh của môi trường đầu tư tỉnh Quảng Bình là 

nguồn lực lượng lao động phổ thông. Tuy nhiên, tay nghề của lao động phổ 

thông được đánh giá là tốt nhưng chất lượng nguồn lao động trình độ cao 

còn ít. Vì vậy, để phát triển, tạo nguồn nhân lực, tỉnh đã giao Trường Đại 

học Quảng Bình phối hợp với các trường đại học khác đào tạo Thạc sỹ một 

số chuyên ngành, xây dựng, phát triển các trường đào tạo nghề trên địa bàn 

tỉnh.  

 Về  cơ sở  hạ tầng 
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 Trong thời gian qua, Quảng Bình tập trung phát triển cơ sở hạ 

tầng, giao thông, khu đô thị mới, hệ thống điện nước…tuy nhiên, diện mạo 

của tỉnh vẫn chưa có sự thay đổi đáng kể. Chất lượng công trình kém và 

nhanh chóng xuống cấp do sự thất thoát trong đầu tư còn lớn.  

  Chi phí kinh doanh tại Quảng Bình cũng ở mức cao, tuy nhiên 

đây là mức chi mà các nhà đầu tư có thể chấp nhận được. Các khoản chi 

phí mà nhà đầu tư cho là ở mức cao như chi phí thuê cơ sở hạ tầng, chi phí 

vận tải (đặc biệt là vận chuyển container, đường thuỷ…).  

 Chính sách công nghệ 

- Kênh chuyển giao và phổ biến công nghệ giữa doanh nghiệp FDI 

và doanh nghiệp trong nước cũng không có hoặc ít diễn ra. Cho đến nay, 

Quảng Bình chưa có được nhiều dự án chất lượng cao về công nghệ, về qui 

mô kinh tế, về tính bền vững, về năng lực cạnh tranh quốc tế và khả năng 

kết nối với chuỗi giá trị toàn cầu để tạo nên năng lực và lợi thế cạnh tranh 

mới cho nền kinh tế. 

- Quảng Bình chưa thu hút các dự án đầu tư vào những ngành công 

nghệ cao như điện tử, tin học, sinh học... do chính sách thu hút FDI của tỉnh 

chưa hướng trọng tâm vào những nền kinh tế tiên tiến nhất, những công ty 

hàng đầu trong lĩnh vực cần quan tâm mà còn dàn trải, nặng về thu hút tối đa 

số lượng dự án và số vốn cam kết từ mọi nguồn. Cũng có thể là do năng lực 

của tỉnh ta còn hạn chế, từ việc hiểu biết và cách chơi với nhà đầu tư lớn, đến 

khả năng chọn lựa, thẩm định các đối tác FDI. 

 b. Thực trạng của các chính sách khuyến khích và ƣu đãi đầu 

tƣ 

 Thực trạng về chính sách thuế 

Chính sách thuế cho các doanh nghiệp FDI còn nhiều điểm chưa 

hợp lý. Chẳng hạn như thuế nhập khẩu nguyên liệu đầu vào trong nước 

chưa sản xuất được làm cho giá cả những mặt hàng này cao hơn mặt bằng 

giá chung làm tăng thêm chi phí đầu vào và giảm sức cạnh tranh của các 

doanh nghiệp FDI. Ngoài ra thay đổi thuế không được báo trước nên nhiều 

doanh nghiệp FDI rơi vào tình thế khó khăn. 

 Thực trạng về chính sách tài chính- tín dụng 
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Gần đây, nhà nước thống nhất lãi suất trần không phân biệt thành 

phần kinh tế, mở rộng các hình thức thế chấp (như được thế chấp tài sản 

hình thành từ nguồn vốn vay), cầm cố, bảo lãnh tài sản vay vốn ngân hàng, 

đồng thời mở rộng hình thức tín chấp. Nhà đầu tư được mua ngoại tệ tại tổ 

chức tín dụng được kinh doanh ngoại tệ để đáp ứng cho nhu cầu giao dịch 

vãng lai, giao dịch vốn và các giao dịch khác theo qui định của pháp luật 

về quản lý ngoại hối. Tuy nhiên, các thủ tục cho vay còn phức tạp. Ngoài 

việc xem xét kế hoạch kinh doanh, ngân hàng còn đòi hỏi thế chấp một 

cách cứng nhắc cho mọi khoản cho vay và tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản 

rất thấp. Các qui định về khấu hao chưa được thông thoáng, các chi phí 

được khấu trừ thuế thu nhập chịu thuế chưa phù hợp cũng đang là một trở 

ngại lớn cho hoạt động đầu tư của doanh nghiệp FDI.  

2.3.4. Đánh giá kết quả thu hút FDI vào tỉnh Quảng Bình 

Kết quả thu hút FDI vào tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua chưa 

được chú trọng đánh giá. Việc đánh giá thường chỉ thông qua số liệu thống 

kê về quy mô thu hút vốn đầu tư nước ngoài và tốc độ biến động về giá trị 

vốn FDI thu hút qua các năm. 

2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ 

TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI VÀO TỈNH QUẢNG BÌNH 

2.4.1. Những thành công trong thu hút vốn FDI vào tỉnh 

Quảng Bình 

 a. Thành công 

 Thứ nhất, vốn FDI bổ sung thêm vốn cho đầu tư phát triển KT 

– XH 

 Thứ hai, vốn FDI góp phần nâng cao năng lực SX, nâng cao 

năng suất lao động 

 Thứ ba, tạo ra giá trị đóng góp vào GDP, vào giá trị sản xuất 

công nghiệp và giá trị xuất khẩu cho tỉnh Quảng Bình 

 Thứ tư, vốn FDI đóng góp vào nguồn thu ngân sách của tỉnh 

Quảng Bình 

 Thứ năm, vốn FDI góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và 

nâng cao chất lượng nhân lực tại tỉnh Quảng Bình 
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 Thứ sáu, khu vực FDI đã có tác động lan tỏa đến các thành phần 

kinh tế khác trong tỉnh Quảng Bình 

2.4.2. Những tồn tại 

 Bên cạnh những thành công trong thu hút vốn FDI vào tỉnh Quảng 

Bình, quá trình thu hút vốn FDI cũng bộc lộ nhiều hạn chế. 

 Một là, các dự án FDI tại tỉnh Quảng Bình có quy mô vốn 

không đồng đều và không ổn định. 

 Hai là, cơ cấu thu hút vốn FDI vào tỉnh Quảng Bình còn mất 

cân đối 

 Ba là, chưa thu hút được các dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật 

 Bốn là, chưa tạo ra được sự chuyển biến quan trọng về chuyển 

giao công nghệ và năng lực nội sinh về công nghệ. 

 Năm là, mức độ đóng góp của khu vực FDI vào kinh tế - xã 

hội tỉnh Quảng Bình còn thấp. 

 Sáu là, xuất hiện một số tiêu cực trong hoạt động FDI tại Quảng 

Bình 

2.4.3. Những nguyên nhân phát sinh tồn tại 

  Thứ nhất, hệ thống pháp luật, chính sach liên quan đến thu hút vốn 

đầu tư của Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng còn nhiều bất cập. 

 Thứ hai, Tỉnh Quảng Bình nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ, xa 

các cực tăng trưởng (Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh) 

 Thứ ba, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn nhiều yếu kém. 

 Thứ tư, chất lượng lao động còn thấp và trình độ quản lý nhà 

nước đối với FDI còn kém hiệu quả. 

 Thứ năm, cải cách thủ tục hành chính chưa tốt 

 Thứ sáu, Các dịch vụ hỗ trợ sau cấp phép cho các nhà đầu tư 

chưa tốt, nhất là tại các KCN, KKT. 

 Thứ bảy, do chính tiềm lực tài chính của các nhà đầu tư. 
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CHƢƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ 

TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI VÀO TỈNH QUẢNG BÌNH  GIAI 

ĐOẠN 2011-2020 

3.1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC 

TIẾP NƢỚC NGOÀI VÀO TỈNH QUẢNG BÌNH 

3.1.1. Bối cảnh kinh tế thế giới  

3.1.2. Xu hƣớng của dòng vốn FDI trên toàn thế giới 

3.1.3. Những lợi thế và bất lợi của tỉnh Quảng Bình trong thu 

hút vốn FDI 

3.1.4. Định hƣớng thu hút vốn FDI vào tỉnh Quảng Bình đến 

năm 2020 

 a. Mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 

Quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đã 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 952/QĐ-TTg về 

việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng 

Bình đến năm 2020.  

Theo Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh 

Quảng Bình phấn đấu ra khỏi tình trạng tỉnh nghèo vào năm 2015 và cơ 

bản trở thành tỉnh phát triển trong vùng vào năm 2020. Quan điểm phát 

triển của tỉnh trong thời gian tới là đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

và nâng cao chất lượng tăng trưởng. Từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng 

kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên cho các vùng kinh tế trọng điểm và vùng 

kinh tế khó khăn; chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế; giữ gìn và 

phát huy các truyền thống, bản sắc văn hóa Quảng Bình; kiểm soát, kìm 

giữ, đẩy lùi các tệ nạn xã hội và tội phạm; giữ vửng ổn định chính trị, đảm 

bảo vững chắc quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.  

Phát huy nội lực gắn với tranh thủ tối đa ngoại lực trong thế chủ 

động hội nhập và cạnh tranh quốc tế; hợp tác chặt chẽ với các địa phương 

trong cả nước, đặc biệt là các địa phương trong vùng Bắc Trung Bộ và 

vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung. 

http://www.quangbinh.gov.vn/3cms/scripts/fckeditor/web/upload/File/KinhTeXaHoi/QuyHoachDinhHuong/2011/QD%20so%20952-TTG.PDF
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 b. Dự báo nhu cầu vốn và các mục tiêu phát triển của kinh tế tỉnh 

Quảng Bình đến năm 2015 

 + Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm: 11- 12% 

 + Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng tăng: 16 - 17% 

 + Dịch vụ tăng 11 – 12 %, nông lâm ngư tăng: 12,5 - 13% 

 + Cơ cấu kinh tế công nghiệp – xây dựng: 39 – 40%, dịch vụ: 41 – 

42% nông lâm ngư nghiệp: 18 - 20% 

 + Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hàng năm giai đoạn 

2011 - 2015 khoảng 17% 

 + Kim ngạch xuất khẩu: 150 – 170 triệu USD, GDP bình quân đầu 

người phấn đấu đạt 18 - 20 triệu đồng. 

 + Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 

dự kiến khoảng 47.000 đến 48.000 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn do địa 

phương quản lý khoảng 38.000 tỷ đồng chiếm khoảng 80%,  nguồn vốn do 

các bộ ngành Trung Ương quản lý khoảng 10.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 

20%. 

 Như vậy, để đạt được mục tiêu trong 5 năm 2011 - 2015 tỉnh Quảng 

Bình phải thu hút hơn 250 triệu USD, điều này đặt ra cho tỉnh Quảng Bình 

thách thức vô cùng to lớn, nếu không có những giải pháp thiết thực và thực 

hiện quyết liệt thì khó đạt được mục tiêu đề ra. 

 c. Định hướng và mục tiêu thu hút vốn FDI vào tỉnh Quảng 

Bình trong thời gian tới 

 Định hướng chung về thu hút vốn FDI 

  - Cần thu hút công nghệ vào những ngành kỹ thuật cao đầu tư 

vào nước ta có vị trí đặc biệt quan trọng như ngành công nghệ tin học, 

sinh học, điện tử và vi mạch điện tử, tự động hoá, công nghệ vật liệu 

xây dựng mới, công nghệ thay thế nguyên liệu ngoại nhập, chế biến 

nông sản, hải sản xuất khẩu vào thị trường Mỹ, EU...  

- Thu hút vốn FDI có định hướng và chọn lọc, chú trọng chất 

lượng dự án và thẩm tra kỹ năng lực, kinh nghiêm của nhà đầu tư đảm bảo 

phát triển kinh tế Quảng Bình theo hướng bền vững. 
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- Thu hút phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của Quảng Bình, phù 

hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh, các 

huyện thành thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh 

vực và sản phẩm ưu tiên, đảm bảo phát triển bền vững. 

 - Ưu tiên các dự án FDI sử dụng công nghệ cao, có giá trị gia tăng 

cao, sử dụng nhiều lao động, chiếm ít diện tích, thân thiện với môi trường; 

sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả tài nguyên; hạn chế các dự án có công 

nghệ, thiết bị lạc hậu, đóng góp ngân sách ít và sử dụng đất lớn. 

 - Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về FDI, tạo hành lang 

pháp lý đồng bộ, thông thoáng phù hợp với pháp luật, đảm bảo lợi ích cả 

bên nhà đầu tư nước ngoài, lợi ích của công đồng. Kiểm tra, giám sát chặt 

chẽ và thường xuyên hoạt động FDI từ khi cấp giấy chứng nhận đầu tư, 

đến khi triển khai và các công tác hậu kiểm khác để tăng hiệu quả kinh tế - 

xã hội. 

 - Công tác chỉ đạo, điều hành phải thông suốt, thống nhất, có nề 

nếp, kỷ cương trong bộ máy công quyền, tạo niềm tin và độ tin cậy đối với 

nhà đầu tư, đặc biệt đối với người đứng đầu. Phải luôn luôn hướng về nhà 

đầu tư và doanh nghiệp để nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo 

thuận lợi cho hoạt động đầu tư. Mọi thủ tục hành chính phục vụ cho hoạt 

động đầu tư phải đơn giản, gọn nhẹ, không làm tăng chi phí, gây phiền hà, 

sách nhiễu cho nhà đầu tư. 

 - Công tác cán bộ cần luôn được xem trọng để có kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng thường xuyên, liên tục nhằm xây dựng tổ chức bộ máy, đội 

ngũ cán bộ làm công tác kinh tế đối ngoại. 

 - Tùy điều kiện và hoàn cảnh cụ thể, các cơ quan quản lý đầu tư 

các cấp chủ động vận dụng, tổ chức triển khai, giám sát và đánh giá việc 

thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách, pháp luật Nhà nước về 

đầu tư sao cho hiệu quả, đảm bảo hài hòa mối quan hệ giữa nhà đầu tư, nhà 

quản lý, giữa lợi ích của tỉnh với lợi ích của nhà đầu tư trong quá trình phát 

triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn. 



20 

 

 - Tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư với các nhà đầu tư nước 

ngoài. Tạo tính đồng thuận trong các công tác xúc tiến, vận động và thu 

hút đầu tư của các cấp ủy, đảng, chính quyền và nhân dân vùng dự án. 

 Định hướng cụ thể về thu hút vốn FDI 

 - Đối với ngành, lĩnh vực ưu tiên thu hút vốn FDI 

 + Đối với lĩnh vực công nghiệp – xây dựng tập trung ưu tiên các 

lĩnh vực công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản; công nghiệp cơ khí, 

điện tử, công nghệ thông tin và truyền thông, sản xuất vật liệu mới, thiết bị 

tự động hóa, công nghệ sinh học; dệt may, da giày; hàng thủ công mỹ 

nghệ; các dự án công nghiệp hỗ trợ; xây dựng cơ sở hạ tầng.  

 + Đối với ngành dịch vụ thì đầu tư phát triển các loại hình thương 

mại, du lịch, nghĩ dưỡng, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, chăm sóc y 

tế, tài chính, tín dụng, ngân hàng, vận tải, bảo hiểm, bưu chính viễn thông.  

 + Đối với lính vực công nghiệp thì đầu tư phát triển nền nông nghiệp công 

nghệ cao.  

 + Phát triển vùng nguyên liệu tập trung phục vụ công nghiệp chế 

biến và sản phẩm xuất khẩu. 

 - Đối với địa bàn trọng điểm 

 + Thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp tây bắc và bắc Đồng Hới 

theo hướng khu kinh tế đa ngành, đa chức gắn với thành phố Đồng Hới trở 

thành địa bàn phát triển có tính đột phá của tỉnh Quảng Bình.  

 - Thu hút đầu tư phát triển Khu kinh tế Hòn La, Khu kinh tế cửa 

khẩu quốc tế Cha Lo thành vùng động lực phát triển kinh tế phía Bắc và 

vùng biên giới phía Tây của Tỉnh. 

 + Phát triển hành lang kinh tế dọc đường Hồ Chí Minh: 

 + Về đối tác đầu tư: Tập trung thu hút các nhà đầu tư lớn có tiềm 

lực và kinh nghiệm, đặc biệt là các tập đoàn, công ty đa quốc gia thuộc các 

nước thành viên EU, Mỹ, Nhật bản, Hàn Quốc, Singapore… gắn ưu tiên 

ngành lĩnh vực đầu tư với đối tác đầu tư. 

 Các mục tiêu cụ thể thu hút FDI 
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- Tạo môi trường hấp dẫn, thuận tiện, thông thoáng, minh bạch và 

thân thiện cho nhà đầu tư. Nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh từ nay đến 

năm 2020, đạt loại khá trong bảng phân loại của toàn quốc. 

 - Tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài để phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2020 thu hút 25-30 dự án đầu 

tư trực tiếp nước ngoài (FDI)  

3.2. GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG THU HÚT FDI VÀO TỈNH 

QUẢNG BÌNH  

  - Hoàn thiện hệ thống thông tin có tính lịch sử về giá giao dịch của 

các loại thiết bị mà nhà đầu tư nước ngoài đưa vào, dữ liệu về người nộp 

thuế, tiến hành thu nhập thông tin, chứng cứ thông qua các phương tiện 

thông tin đại chúng, qua nhân dân qua những người đã từng làm cho các 

nhà đầu tư nước ngoài, qua các bạn hàng đã cung cấp nguyên vật liệu đầu 

vào…trên cơ sở tiến hành rà soát lại, lập biểu so sánh các loại giá thành 

giữa các doanh nghiệp với nhau để phát hiện điểm chênh lệch giá. 

 - Trên cơ sở báo cáo của các nhà đầu tư nước ngoài, tiến hành nghiên 

cứu các chỉ tiêu tài chính như doanh nghiệp nộp thuế như thế nào, mức độ lãi 

lỗ qua các năm, các chính sách ưu đãi được hưởng, quy mô lớn… đặc biệt, tiến 

hành rà soát các doanh nghiệp báo cáo thua lỗ nhiều năm, phân tích hiệu quả 

kinh doanh và so sánh với các doanh nghiệp trong nước với điều kiện tương 

tự. 

  - Tiến hành làm rõ các loại chi phí đầu vào của các nhà đầu tư nước 

ngoài: 

  + Cần tham khảo giá giao dịch các loại thiết bị máy móc trên thị 

trường như: đơn vị được phép thẩm định, thời gian thẩm định, cac tiêu 

chuẩn quốc tế và trong nước về thẩm định giá máy móc thiết bị… đồng 

thời có cơ chế giải quyết khi có sự không thống nhất về thẩm định giá máy 

móc thiết bị. 

  + Đối với nguyên vật liệu đầu vào nhập khẩu cần xác định rõ giá 

nhập nguyên vật liệu có phải giá trị thông thường (về cơ bản được cấu 

thành bởi 3 bộ phận là chi phí sản xuất ở nước xuất khẩu, chi phí bán hàng 

và quản lý doanh nghiệp ở nước xuất khẩu, mức lợi nhuận hợp lý ở nước 
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xuất khẩu) của hàng hóa có thể được bán ở nước xuất khẩu, đồng thời tiến 

hành điều tra khảo sát ngay tại doanh nghiệp xuất khẩu nguyên vật liệu của 

những doanh nghiệp sản xuất sản phẩm tương tự làm cơ sở dẫn chứng xác 

định giá nhập khẩu nguyên vật liệu một cách chính xác. 

  - Cần tiến hành điều tra, kiểm soát kỹ lưỡng giá bán với các sản 

phẩm xuất khẩu là với các đối tác có mối quan hệ về lợi ích với các nhà 

đầu tư nước ngoài như có vốn góp cổ phần, hoặc những nơi có ưu đãi về 

thuế hơn. 

  - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, trao đổi và qua đấu 

tranh trên cơ sở lý luận, thực tế để các nhà đầu tư nước ngoài hiểu và chấp 

hành đúng chính sách pháp luật thuế, hoạt động sản cuất kinh doanh phù hợp 

với thực tế khách quan trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của 

mình. Trao quyền cho cơ quan thuế, cơ quan hải quan thực hiện chế tài ấn định 

thuế, xử lý truy thu thuế, xử phạt đối với các trường hợp chuyển giá bị phát 

hiện. Cần phải kiểm tra và xử lý nghiêm một số vụ chuyển giá mang tính tiêu 

biểu để răn đe các nhà đầu tư nước ngoài khác có ý định thực hiện hành vi 

chuyển giá. 

 3.2.3. Hoàn thiện các chính sách khuyến khích và ƣu đãi tài 

chính   

a. Chính sách thuế và các ưu đãi tài chính 

  b. Chính sách tín dụng  

3.2.4. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tƣ 

  a. Tăng cường quảng bá hình ảnh của Quảng Bình 

b. Thúc đẩy hoạt động xúc tiến thu hút vốn FDI 
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KẾT LUẬN 

 

Từ  những vấn đề lí luận và thực tiễn cho thấy tầm quan trọng của 

nguồn vốn FDI đối với quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế của tỉnh 

Quảng Bình Vì nguồn vốn FDI đã có những đóng góp rất đáng kể vào phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình cũng như góp phần chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá; thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế; làm tăng thu ngân sách cho tỉnh; góp phần làm tăng kim 

ngạch xuất khẩu; giải quyết việc làm cho lao động địa phương.Vì vậy, để 

thu hút được nguồn vốn này Quảng Bình cần phải thực hiện các giải pháp 

sau đây là: 

-  Hoàn thiện môi trường đầu tư bằng cách tạo môi trường chính trị - 

xã hội ổn định, thực hiện tốt các chính sách như đất đai giải phóng mặt 

bằng, thủ tục hành chính, cơ sở hạ tầng, lao động tiền lương, công nghệ để 

cho nhà đầu tư thấy được môi trường đầu tư  hấp dẫn. 

 - Phân tích thực trạng thu hút vốn FDI và hiệu quả của vốn FDI tại 

tỉnh Quảng Bình. Những thành công là cơ bản, đã góp phần tăng thu cho 

ngân sách nhà nước, tạo công ăn việc làm, thúc đẩy xuất khẩu, chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại hoá. Luận án cũng đã chỉ ra những hạn 

chế nổi bật trong thu hút vốn FDI như: lượng vốn đăng ký và thực hiện còn 

thấp, còn có sự mất cân đối trong thu hút, chưa khai thác được lợi thế sẵn 

có và chưa chủ động trong thu hút vốn FDI. Những hạn chế  này xuất phát 

từ nhiều nguyên nhân khác nhau đã làm giảm tính hấp dẫn đối với các nhà 

đầu tư nước ngoài. 

 - Hoàn thiện các chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư như 

chính sách về thuế, tín dụng và các ưu đãi tài chính tạo điều kiền kiện 

thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh, còn đẩy mạnh các hoạt 

động xúc tiến đầu tư, phát triển sản xuất & dịch vụ nội địa, tăng cường 

công tác bảo vệ môi trường.  


