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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Phát triển bền vững (PTBV) là yêu cầu cấp bách là xu thế tất yếu 

trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chính phủ đã ban 

hành “Định hướng chiến lược PTBV”. Đây là một khung chiến lược để 

các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện và 

phối hợp hành động. Để đảm bảo đạt được mục tiêu PTBV đất nước 

trong thế kỷ 21 từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương trong đó có 

phát triển bền vững công nghiệp (PTBVCN).    

Ngành công nghiệp (CN) của tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua 

đã có những chuyển biến tích cực đóng góp to lớn đối với phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương. Song song với kết quả đó cũng đã đặt ra nhiều 

vấn đề đáng quan tâm như môi trường tại các khu công nghiệp (KCN), 

cụm công nghiệp (CCN) đang bị ô nhiễm; tài nguyên cạn kiện; trình độ 

nghề nghiệp, nhận thức của người lao động vẫn còn hạn chế; đời sống 

người lao động còn gặp nhiều khó khăn; một số văn hóa truyền thống 

đang dần bị mai mọt... đây là biểu hiện của sự  thiếu bền vững, phát triển 

CN chưa đảm bảo cho phát triển xã hội cũng như bảo vệ môi trường. 

Xuất phát từ thực tế đó, tác giả đã lựa chọn đề tài “Phát triển bền vững 

công nghiệp tỉnh Quảng Nam” để làm luận án nghiên cứu 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Mục tiêu tổng qu t: trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết về PTBVCN, 

phân tích thực trạng PTBVCN tỉnh Quảng Nam, đề xuất các giải pháp 

thúc đẩy PTBVCN tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới, nhằm góp phần 

đẩy nhanh quá trình CNH, HĐH và PTBV của đất nước. 

- Mục tiêu cụ thể: (1) Luận giải những vấn đề lý luận cơ bản về 

sản xuất CN, PTBV trên cơ sở đó vận dụng, làm rõ nội dung cơ bản về 

PTBVCN; (2) Xây dựng hệ thống tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá PTBVCN. 

Trong đó cần xác định các điều kiện cụ thể đối với các tiêu chí, chỉ tiêu 

nhằm nâng cao tính trực quan và đảm bảo tính khách quan trong quá 

trình PTBVCN; (3) Xác định rõ các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình 

PTBVCN; (4) Nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm của các quốc gia, địa 

phương về phát triển CN từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm về 

PTBVCN đối với Việt Nam; (5) Đánh giá thực trạng PTBVCN trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006 – 2014; (6) Chỉ ra những hạn chế 

cũng như nguyên nhân dẫn đến thiếu bền vững trong phát triển CN tỉnh 
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Quảng Nam; (7) Đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy PTBVCN tỉnh 

Quảng Nam trong thời gian tới. 

3. Các câu hỏi nghiên cứu: (1) Nội hàm của PTBVCN là gì? (2) 

Làm thế nào để đánh giá PTBV trong CN? (3) Ngành CN tỉnh Quảng 

Nam phát triển đã bền vững hay chưa? (4) Cần làm gì để ngành CN của 

tỉnh Quảng Nam PTBV trong thời gian tới? 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu: những vấn đề lý luận và thực tiễn liên 

quan đến PTBVCN tỉnh Quảng Nam. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu: 

- Phạm vi về nội dung: (i) Lý luận về PTBVCN; (ii) Đánh giá thực 

PTBVCN tỉnh Quảng Nam; (ii) Đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy 

PTBVCN tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới. 

- Không gian nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu thực trạng 

PTBVCN trong phạm vi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.  

- Thời gian nghiên cứu: Dữ liệu thứ cấp: Thu thập trong giai đoạn 

2006 – 2014; Dữ liệu sơ cấp: Thu thâp dữ liệu khảo sát về đời sống vật 

chất, văn hóa, tinh thần của 200 lao động trong các doanh nghiệp (DN) 

CN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vào năm 2015; Các giải pháp nhằm 

thúc đẩy PTBVCN tỉnh Quảng Nam được nghiên cứu và đề xuất đến 

năm 2025.  

5. Điểm mới và đóng góp của luận án 

- Những đóng góp mới về học thuật, lý luận: (1) Luận án đã tổng 

hợp và xây dựng nội dung PTBVCN trong đó tập trung vào các trụ cột 

của PTBV đó là: PTBVCN về kinh tế; PTBVCN về xã hội; PTBVCN về 

môi trường; (2) Luận án đã xây dựng hệ thống tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá 

PTBVCN. Trong đó đã xác định ngưỡng giá trị các chỉ tiêu cần đạt được 

để đảm bảo PTBVCN. Hệ thống chỉ tiêu bao gồm: (i) 7 chỉ tiêu đo lường 

PTBVCN về kinh tế; (ii) 5 chỉ tiêu đo lường PTBVCN về xã hội; (iii) 9 

chỉ tiêu đo lường PTBVCN về môi trường. 

- Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu 

của luận án: (1) Luận án đã phân tích thực trạng phát triển CN tỉnh 

Quảng Nam trên ba mặt kinh tế, xã hội, môi trường, nêu ra những kết quả 

đạt được, những điểm thiếu bền vững, những xung đột giữa các mặt kinh 

tế, xã hội, môi trường đồng thời chỉ ra những nguyên nhân của tồn tại đó; 

(2) Luận án đã xác định những quan điểm, đưa ra những định hướng, mục 
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tiêu PTBVCN tỉnh Quảng Nam. Trong đó đã đề xuất các kịch bản (mô 

hình) và đã chỉ rõ sự tác động của mỗi kịch bản đến sự PTBVCN tỉnh 

Quảng Nam. Từ đó luận án đã lựa chọn những kịch bản phù hợp cho 

từng giai đoạn phát triển CN tỉnh Quảng Nam và xác định những mục 

tiêu cụ thể cần đạt được của ngành CN tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn 

từ nay cho đến năm 2025; Trên cơ sở đó luận án đã đề xuất các giải pháp 

cơ bản nhằm thúc đẩy PTBVCN ở tỉnh Quảng Nam trong thời gian đến, 

hệ thống các giải pháp bao gồm: Hoàn thiện quy hoạch phát triển CN; 

Thu hút đầu tư phát triển CN sạch và nâng cao năng suất lao động; Phát 

triển CN hổ trợ; Tăng cường liên kết kinh tế và mở rộng thị trường tiêu thụ 

sản phẩm CN; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Xây dựng nhà 

ở xã hội tập trung cho công nhân; Nâng cao đời sống vật chất và tinh 

thần cho người lao động; Chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường; 

Thúc đẩy tiêu dùng bền vững trong phát triển CN; (3) Ngoài ra luận án 

cũng đã có một số ý kiến đề xuất với Chính phủ cũng như bộ Công 

thương và các Bộ, ngành có liên quan trong việc xây dựng thể chế, ban 

hành chính sách nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quá trình PTBVCN 

không những đối với tỉnh Quảng Nam mà còn đối với nhiều địa phương 

khác.  

Ngoài ra luận án cũng đã có một số ý kiến đề xuất với Chính phủ 

cũng như bộ Công thương và các Bộ, ngành có liên quan trong việc xây 

dựng thể chế, ban hành chính sách nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quá 

trình PTBVCN không những đối với tỉnh Quảng Nam mà còn đối với 

nhiều địa phương khác.  

6. Kết cấu của luận án 

Bố cục luận án: Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục bảng biểu, 

danh mục các chữ viết tắt, tài liệu tham khảo, phụ lục thì luận án gồm có 

5 chương. 

Chƣơng 1: Tổng quan các công trình nghiên cứu đề tài 

Chƣơng 2: Phương pháp nghiên cứu đề tài 

Chƣơng 3: Lý luận về PTBVCN 

Chƣơng 4: Thực trạng PTBVCN tỉnh Quảng Nam  

Chƣơng 5: Một số giải pháp thúc đẩy PTBVCN tỉnh Quảng Nam 
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CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 

1.1. Các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

1.1.1. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài 

1.1.1.1. C c công trình liên quan đến phát triển bền vững  

1.1.1.2. Các công trình nghiên cứu liên quan đến phát triển bền vững 

công nghiệp 

1.1.2. Các công trình nghiên cứu ở trong nước 

1.1.2.1. C c công trình liên quan đến phát triển bền vững  

1.1.2.2. Các công trình nghiên cứu liên quan đến phát triển bền vững 

công nghiệp 

1.2. Những kết luận rút ra từ các tài liệu nghiên cứu 

1.2.1. Một số nội dung kế thừa để làm cơ sở xây dựng đề tài 

 (1) Một số nội dung, quan niệm liên quan đến PTBV; (2) Nội dung, 

hệ thống các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá và các giải pháp chính sách nhằm 

đảm bảo cho PTBVCN; (3) Nội dung PTBVCN đối với phạm vi một địa 

phương; (4) Những phương pháp nghiên cứu, các cách tiếp cận khoa học  

1.2.2. Khoảng trống các nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo 

của đề tài 

 (1) Chưa có công trình nghiên cứu về nội dung PTBVCN một cách 

đầy đủ, tập trung vào các mặt trụ cột của PTBV như: PTBVCN về kinh 

tế, PTBVCN về xã hội và PTBVCN về môi trường; (2) Chưa có hệ thống 

tiêu chí, chỉ tiêu hoàn chỉnh dùng để đánh giá PTBVCN; (3) Chưa có một 

nghiên cứu nào phân tích đánh giá thực trạng PTBVCN tỉnh Quảng Nam. 
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CHƢƠNG 2 

PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 

2.1. Kế hoạch nghiên cứu đề tài 

 
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài 

2.2.1. Phương pháp nghiên cứu định tính 

- Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết: Phân tích là nghiên 

cứu các văn bản, tài liệu, các công trình nghiên bằng cách phân tích chúng 

thành từng bộ phận để tìm hiểu sâu hơn về PTBV, PTBVCN. Tổng hợp là 

liên kết từng khía cạnh, từng bộ phận thông tin đã được phân tích để đúc 

kết lý thuyết một cách đầy đủ và sâu sắc hơn về PTBV, PTBVCN.  

- Phương pháp chuyên gia: Là phương pháp tham khảo ý kiến 

chuyên gia, sử dụng trí tuệ của đội ngũ chuyên gia để xem xét nhận định 
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bản chất của các vấn đề nghiên cứu.   

2.2.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng 

- Phương ph p phân tích thống kê: sử dụng để tổng hợp các dữ 

liệu nhằm phân tích những nội dung chủ yếu của đề tài, phân tích số liệu 

thống kê từ nhiều nguồn để rút ra những nhận xét, đánh giá mang tính 

khái quát cao làm nổi bật những nội dung chính của luận án.    

- Phương ph p phân tích hệ thống: là phương pháp nghiên cứu và 

xem xét thực tiễn để rút ra kết luận đánh giá thực tiễn một cách khoa học 

về PTBVCN.  

- Phương pháp thống kê mô tả: sử dụng phương pháp phân tổ, 

phương pháp đồ thị và bảng thống kê, tổng hợp các chỉ tiêu là số tuyệt 

đối và số tương đối từ đó đưa ra các nhận định mô tả thực trạng hiện nay 

về PTBVCN. 

- Phương ph p phân tích so s nh: được sử dụng để đánh giá thực 

trạng, so sánh các chỉ số qua các năm, so sánh chéo với các kết quả 

nghiên cứu trong và ngoài nước, so sánh với mục tiêu đặt ra, so sánh giữa 

các điều kiện và kết quả thực hiện  trong quá trình PTBVCN. 

- Phương pháp xây dựng tiêu chí, chỉ tiêu đo lường PTBVCN: trên 

cơ sở tổng hợp, tham chiếu các bộ tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá liên quan 

đến phát triển CN, CNH, PTBV, PTBVCN luận án đã đề xuất hệ thống 

các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá PTBVCN trong đó xác định rõ các yêu cầu, 

ngưỡng giá trị bền vững đối với từng chỉ tiêu.  

2.3. Dữ liệu nghiên cứu 

2.3.1. Dữ liệu thứ cấp  

Về số liệu thứ cấp thu thập từ niên giám thống kê, báo cáo tổng kết, 

đề án, chương trình dự án, các tài liệu khoa học đã được công bố bởi các 

ngành, cơ quan Thống kê, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương;  Bảo hiểm 

xã hội, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các KCN, Ban 

quan lý KKTM Chu Lai…  

2.3.2. Dữ liệu sơ cấp  

Để thu thập số liệu sơ cấp luận án đã tiến hành điều tra đời sống 

vật chất, văn hóa, tinh thần của lao động trong các DN CN trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam. 
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CHƢƠNG 3 

LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÔNG NGHIỆP 

3.1. Khái niệm, đặc trƣng và tính chất sản xuất công nghiệp 

3.1.1. Khái niệm công nghiệp 

CN bao gồm những hoạt động sản xuất, bắt đầu từ hoạt động khai 

thác tài nguyên thiên nhiên, tách đối tượng lao động ra khỏi thiên nhiên, 

hoạt động chế biến các tài nguyên có được từ khai thác, làm thay đổi hoàn 

toàn về chất các nguyên liệu ban đầu để biến chúng thành những sản phẩm 

tương ứng hoặc nguồn nguyên liệu tiếp theo để sản xuất ra các sản phẩm 

khác phục vụ nhu cầu đa dạng của con người và cuối cùng hoạt động sữa 

chữa đảm bảo tiết kiệm của cải vật chất, vừa là điều kiện đảm bảo quá 

trình sản xuất của các ngành diễn ra bình thường và an toàn. 

3.1.2. Đặc trưng và tính chất sản xuất công nghiệp 

(1) Sản xuất CN có khả năng thực hiện tập trung hoá, chuyên môn 

hóa và hợp tác hoá cao; (2) CN có mức tiêu thụ các nguồn lực đầu vào lớn 

(3) CN có khả năng đổi mới công nghệ tương đối nhanh; (4) CN có khả 

năng phân bố trên mọi vùng lãnh thổ; (5) Sản xuất CN đi liền với phát thải 

lớn. (6) Sản xuất CN là nơi nảy sinh nhiều vấn đề trực tiếp liên quan đến 

kinh tế - xã hội - môi truờng; đến lợi ích kinh tế của nhiều bên: Chủ DN - 

Người lao động - Dân địa phương sống gần nơi DN đóng - Nhà nuớc.  

3.2. Phát triển bền vững công nghiệp  

3.2.1. Quan điểm chung về phát triển bền vững  

- Quan điểm phát triển bền vững trên thế giới: “Phát triển bền 

vững là sự phát triển vừa đáp ứng được nhu cầu của thế hệ hiện tại mà 

không làm tổn hại đến khả năng tiếp cận của thế hệ tương lai”. 

- Quan điểm phát triển bền vững ở Việt Nam: “Mục tiêu tổng quát 

của PTBV là đạt được sự đầy đủ về vật chất, sự giàu có về tinh thần và 

văn hóa, sự bình đẳng của các công dân và sự đồng thuận của xã hội, sự 

hài hòa giữa con người và tự nhiên; phát triển phải kết hợp chặt chẽ, hợp 

lý và hài hòa được ba mặt là phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ 

môi trường” 

3.2.2. Khái niệm phát triển bền vững công nghiệp 

PTBVCN được hiểu đó là quá trình phát triển CN ổn định, lâu dài, 

trên cơ sở phát triển kinh tế phải đảm bảo giải quyết các vấn đề xã hội 

và bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất CN diễn ra. 
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3.2.3. Nội dung phát triển bền vững công nghiệp  

3.2.3.1. Nội dung phát triển bền vững công nghiệp về kinh tế 

PTBVCN về kinh tế được hiểu là quá trình phát triển CN đạt được 

tốc độ tăng trưởng cao, ổn định, lâu dài đồng thời thúc đẩy chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế, tăng cường liên kết và mở rộng thị trường sản xuất, tiêu 

thụ sản phẩm CN. 

- Nội dung PTBVCN về kinh tế: (1) Duy trì tốc độ tăng trưởng cao, 

ổn định, lâu dài; (2) Chuyển dịch cơ cấu CN hợp lý; (3) Tăng cường liên 

kết kinh tế; (4) Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; (5) Nâng cao hiệu 

quả kinh tế ngành CN;  

3.2.3.2. Nội dung phát triển bền vững công nghiệp về xã hội  

PTBVCN về xã hội được hiểu là sự phát triển của CN gắn liền với 

giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, tạo môi trường làm việc lành 

mạnh, an toàn, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động 

ngoài ra còn phải có trách nhiệm, vai trò đối với cộng đồng và xã hội. 

- Nội dung PTBVCN về xã hội: (1) Trách nhiệm của DN trong 

việc giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; (2) 

Trách nhiệm của DN trong việc bảo đảm an sinh xã hội cho người lao 

động; (3) Trách nhiệm của DN trong việc bảo đảm an toàn lao động; (4) 

Trách nhiệm của DN đối với cộng đồng. 

3.2.3.3. Nội dung phát triển bền vững công nghiệp về môi trường 

PTBVCN về môi trường được hiểu là sự phát triển của CN vừa 

đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và vừa bảo đảm được 

các yêu cầu bảo vệ môi trường xung quanh trong quá trình sản xuất CN. 

- Nội dung PTBVCN về môi trường: (1) Quy hoạch phát triển 

ngành CN hợp lý; (2) Đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ ngành CN 

theo hướng sản xuất sạch; (3) Chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường.  

3.3. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá phát triển bền vững công nghiệp 

3.3.1. Mục đích của việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá PTBVCN 

3.3.2. Cơ sở xây dựng hệ thống tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá phát triển 

bền vững công nghiệp 

3.3.2. Hệ thống tiêu chí, chỉ tiêu tham khảo để xây dựng hệ thống chỉ 

tiêu đánh giá PTBVCN: Bao gồm: 14 tiêu chí và 21 chỉ tiêu. 
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Bảng 3.1: Hệ thống chỉ tiêu đ nh gi  PTBVCN 

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

Đo lƣờng 

Điều kiện 

PTBV 

I Chỉ tiêu đánh giá PTBVCN về kinh tế 

KT.1 Tốc độ tăng trưởng VA % 14 

KT.2 Tỷ trọng VA/GO CN % >45 

KT.3 
Tỷ trọng CN chế bến, chế tạo trong GO 

CN 
% >90% 

KT.4 

Tỷ lệ đóng góp của CN vào GDP % >50 

Tr.đó: Tỷ trọng đóng góp của CN chế 

biến, chế tạo vào GDP 
% >40 

KT.5 Năng suất lao động CN USD/LĐ >6500 

KT.6 
Tỷ trọng đóng góp của TFP vào tăng 

trưởng CN 
% >35 

KT.7 

Tỷ trọng xuất khẩu CN % >90 

Tr.đó: tỷ trọng xuất khẩu CN chế biến, 

chế tạo 
% >85 

II Chỉ tiêu đánh PTBVCN về xã hội 

XH.1 Tỷ lệ lao động CN % >50 

XH.2 Tỷ lệ lao động CN qua đào tạo % >70 

XH.3 
Thu nhập bình quân lao động trong các DN 

CN 
USD/LĐ >5000 

XH.4 
Tỷ lệ lao động trong các DN CN đóng 

BHXH, BHYT, BHTN 
% 

100%; 

100%;100% 

XH.5 
Đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của 

lao động trong các DN CN 
Độ cảm nhận Đảm bảo 

III Chỉ tiêu đánh giá PTBVCN về môi trƣờng 

MT.1 
Tỷ lệ sản phẩm công nghệ cao trong VA 

CN 
% >50 

MT.2 Hệ số đàn hồi năng lượng theo VA Lần <1 

MT.3 
Tỷ lệ KCN có hệ thống xử lý nước thải 

tập trung 
% 100 

MT.4 
Tỷ lệ KCN có hệ thống thu gom chất 

thải rắn tập trung 
% 100 

MT.5 
Tỷ lệ chất thải rắn tại các KCN được xử 

lý 
% >90 

MT.6 Tỷ lệ nước thải tại các KCN được xử lý % >90 
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STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

Đo lƣờng 

Điều kiện 

PTBV 

MT.7 
Tải lượng ô nhiễm nước thải tại các 

KCN 

SS, BOD, 

COD, 

Phenol, Chì… 

Không quá 

GHCP TCVN 

MT.8 
Tải lượng ô nhiễm không khí tại các 

KCN 

Bụi, SO2, 

SO3, 

NO2, CO… 

Không quá 

GHCP TCVN 

MT.9 Phân bố các DN CN, KCN, CCN 
DN, KCN, 

CCN 
Hợp lý 

(Nguồn: Nghiên cứu  của tác giả) 

3.4. Các nhân tố tác động đến phát triển bền vững công nghiệp: (1) 

Điều kiện tự nhiên; (2) Cơ sở hạ tầng kỹ thuật; (3) Dân số và nguồn nhân 

lực; (4) Nguồn tài chính đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; (5) Thể chế 

chính sách về phát triển bền vững; (6) Tiến trình hội nhập kinh tế quốc 

tế; (7) Thị trường trong và ngoài nước. 

3.5. Bài học kinh nghiệm phát triển bền vững công nghiệp đối với 

tỉnh Quảng Nam 

3.5.1 Kinh nghiệm phát triển công nghiệp của một số nước 

2.5.1.1. Kinh nghiệm phát triển công nghiệp Nhật Bản 

2.5.1.2. Kinh nghiệm phát triển công nghiệp của Trung quốc 

2.5.1.3. Kinh nghiệm phát triển công nghiệp của Thái Lan 

3.5.2. Kinh nghiệm phát triển công nghiệp ở một số địa phương 

2.5.2.1. Kinh nghiệm phát triển công nghiệp của tỉnh Bình Dương 

2.5.2.2. Kinh nghiệm phát triển công nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc 

2.5.2.3. Kinh nghiệm phát triển công nghiệp của tỉnh Đồng Nai 

3.5.2. Bài học kinh nghiệm phát triển bền vững công nghiệp đối với 

tỉnh Quảng Nam: (1) Vai trò của chính quyền trong PTBVCN; (2) Phát 

triển nguồn nhân lực cho CN; (3) Quan tâm đến công tác quy hoạch 

KCN, CCN; (4) Tăng cường công tác bảo vệ môi trường; (5) Huy động 

sự tham gia của cộng đồn; (6) Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào 

sản xuất CN. 
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CHƢƠNG 4 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÔNG NGHIỆP                                              

TỈNH QUẢNG NAM 

4.1. Khái quát các nhân tố tác động đến phát triển bền vững công nghiệp 

tỉnh Quảng Nam 

4.2. Thực trạng phát triển bền vững công nghiệp tỉnh Quảng Nam 

4.2.1. Thực trạng phát triển bền vững công nghiệp về kinh tế 

4.2.1.1. Tăng trưởng VA CN 

(1) Tốc độ tăng trưởng VA công nghiệp: liên tục tăng với tốc độ 

trung bình là 17,8%/năm. Đến năm 2013, 2014 tốc độ tăng trưởng VA 

CN của tỉnh giảm xuống chỉ còn 7,87%, 7,57%. 

Xét về phân ngành: ngành chế biến, chế tạo có tốc độ tăng trưởng 

ổn định hơn so với các ngành khác, trung bình tăng 17,55%/năm; ngành 

khai khoáng có tốc độ tăng trưởng trung bình là 10,95%/năm; Ngành sản 

xuất, phân phối điện, nước, khí đốt có tốc độ tăng trưởng trung bình là 

32,09%/năm. 

(2) Tỷ lệ VA/GO công nghiệp: có xu hướng giảm dần, đến năm 

2014 chỉ đạt khoảng 31,78%. Qua đó cho thấy ngành CN của tỉnh vẫn 

còn phát triển theo chiều rộng, chất lượng tăng trưởng còn kém, chi phí 

trung gian tăng cao, sản phẩm có hàm lượng giá trị gia tăng còn thấp. 

Xét về phân ngành: ngành khai khoáng có tỷ lệ VA/GO bình quân 

cao nhất 47,30%; Kế tiếp là ngành sản xất, phân phối điện nước khí đốt 

bình quân 32,94%; Thấp nhất là ngành chế biến chế tạo có tỷ lệ bình quân 

30,98%;  

4.2.1.2. Cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp 

Ngành chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao trong CN bình quân 

85,20% nhưng đang có xu hướng giảm; tỷ trọng của ngành khai khoáng 

và ngành sản xuất, phân phối điện, nước, khí đốt chiếm tỷ trọng còn thấp 

(lần lượt bình quân 3,21 và 8,28). 

4.2.1.3. Đóng góp của công nghiệp vào GDP 

 Tỷ lệ đóng góp của công nghiệp vào GDP: liên tục gia tăng trong 

giai đoạn vừa qua (ngoại trừ năm 2013), đến năm 2014 ngành CN đã vượt 

qua ngành NN, XD để trở thành ngành kinh tế có tỷ lệ đóng góp vào GDP 

xấp xỉ và đứng thứ 2 sau ngành DV với tỷ lệ đóng góp là 38,99%. 

Xét về phân ngành: ngành chế biến, chế tạo có tỷ lệ đóng góp vào 

GDP là cao nhất so với các ngành khác trong CN lên đến 34,41% (2014); 
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Ngành khai khoáng và ngành sản xuất, phân phối điện nước khí đốt có tỷ 

lệ đóng góp vào GDP là còn rất thấp lần lượt chỉ là 2,81% và 1,77%.    

4.2.1.4. Hiệu quả tăng trưởng công nghiệp 

(1) Năng suất lao động công nghiệp: liên tục tăng với tốc độ trung 

bình 10,94%/năm, đến năm 2014 năng suất lao động CN đã lên đến 

53,886 triệu đồng tăng cao hơn so với năm 2006 đến 30,406 triệu đồng. 

Xét về phân ngành: Năng suất lao động của ngành chế biến, chế 

tạo liên tục tăng qua các năm, đến 2014 đã lên đến 54,521 triệu đồng; 

Năng suất lao động của ngành khai khoáng đang bị giảm dần, đến năm 

2014 chỉ còn 45,468 triệu đồng; Năng suất lao động của ngành sản xuất 

phân phối điện, nước, khí đốt qua các năm rất thiếu ổn định, đến năm 

2014 đạt 52,511 triệu đồng. 

(2) Tỷ trọng đóng góp TFP vào tăng trưởng công nghiệp: còn thấp 

bình quân trong cả giai đoạn chỉ ở mức 6,34%. Tỷ trọng đóng góp của 

TFP vào tăng trưởng CN chỉ mới bắt đầu cải thiện vào các năm 2012, 

2013, 2014. 

Xét về phân ngành: ngành chế biến, chế tạo có tỷ lệ đóng góp TFP 

bình quân 4,59%, còn lại các ngành khác trong CN đều có giá trị tỷ lệ âm. 

4.2.1.5. Xuất khẩu công nghiệp 

Giá trị hàng hóa CN chiếm tỷ trọng cao trong tổng kim ngạch xuất 

khẩu trên địa bàn trong thời gian qua, bình quân chiếm trên 80,72% trên 

tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn, trong đó: Hàng khoáng sản 

chiếm 11,86%, hàng chế biến, chế tạo chiếm lên đến 68,86%. 

4.2.2. Thực trạng phát triển bền vững công nghiệp về xã hội 

4.2.2.1. Cơ cấu lao động công nghiệp 

  Tỷ lệ lao động CN có xu hướng tăng tuy nhiên vẫn còn rất chậm 

và chưa có sự dịch chuyển, đến năm 2014 tỷ lệ lao động CN cũng chỉ 

mới đạt khoảng 11,34% trên tổng số lao động trong các ngành kinh tế 

thấp hơn so với các ngành khác trên địa bàn. Trong đó: tập trung chủ yếu 

ở ngành chế biến, chế tạo chiếm tỷ lệ 9,89%; ngành khai khoáng và sản 

xuất, phân phối điện, nước, khí đốt chiếm tỷ lệ còn rất thấp lần lượt là 

0,61% và 0,84%.  

 Phát triển CN cũng đã góp phần giải quyết công ăn việc làm cho 

lao động nữ trên địa bàn. 
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4.2.2.2. Lao động công nghiệp qua đào tạo 

Tỷ lệ lao động công nghiệp qua đào tạo: đang có xu hướng tăng dần, 

đến năm 2014 tỷ lệ này đạt 17,70%, trong đó: số lao động CN đào tạo ở 

trình độ cao chiếm tỷ lệ 4,52% (trong đó: đại học 4,426%, thạc sĩ 0,089%, 

tiến sĩ 0,003%), còn lại chủ yếu là lao động đào tạo ở trình độ trung bình, 

thấp chiếm tỷ 13,17% (trong đó: dưới 3 tháng 2,064%, sơ cấp nghề 

4,120%, nghề dài hạn 0,55%, trung cấp 2,63%, cao đẳng  nghề 3,819%).  

Xét về phân ngành: Ngành sản xuất phân phối điện, nước khí đốt 

có tỷ lệ lao động qua đào tạo cao nhất lên đến 58,95%; Kế tiếp là ngành 

khai khoáng có tỷ lệ 32,2%; Thấp nhất là ngành chế biến, chế tạo với tỷ 

lệ 13,312%.  

4.2.2.3. Thu nhập lao động công nghiệp 

Thu nhập bình quân lao động CN trung bình tăng 17,20%/năm, 

đến năm 2014 thu nhập bình quân lao động CN lên đến 4,774 triệu 

đồng/tháng và đã trở thành ngành kinh tế có mức thu nhập bình quân lao 

động cao nhất trên địa bàn. 

Xét về phân ngành: Thu nhập bình quân lao động của ngành khai 

khoáng có tốc độ tăng nhanh nhưng rất thiếu ổn định, đến năm 2014 đạt 

ở mức 8,961 triệu đồng/tháng, cao nhất trong CN; Thu nhập bình quân 

lao động của ngành sản xuất, phân phối điện, nước, khí đốt đến năm 

2014 đạt ở mức 5,856 triệu đồng/tháng; Thu nhập bình quân lao động 

của ngành chế biến, chế tạo đến năm 2014 chỉ đạt ở mức 4,425 triệu 

đồng/tháng, thấp nhất trong CN. 

4.2.2.4. An sinh xã hội đối với lao động công nghiệp 

Trước tình hình khó khăn như hiện nay để đảm bảo an sinh xã hội 

cho lao động CN trước mắt các DN CN cần phải thực hiện đầy đủ các 

chính sách pháp luật quy định về BHXH, BHYT, BHTN. Theo báo cáo 

của Bảo hiểm xã hội tỉnh, tỷ lệ lao động tại các DN CN đóng BHXH, 

BHTN, BHYT hiện còn thấp và gia tăng rất chậm, đến năm 2014 tỷ lệ 

này chỉ mới đạt lần lượt là 33,66%; 33,12%; 33,66%.  

Xét về phân ngành: đến năm 2014, ngành sản xuất, phân phối điện, 

nước, khí đốt có tỷ lệ lao động đóng BHXH là 45,52%, BHTN là 41,78%, 

BHYT là 45,52%, cao nhất trong CN; kế tiếp là ngành chế biến, chế tạo 

có tỷ lệ lao động đóng BHXH là 33,12%, BHTN là 32,84%, BHYT là 

33,12%; Và thấp nhất là ngành khai khoáng có tỷ lệ lao động đóng 

BHXH là 26,08%, BHTN là 25,73%, BHYT là 26,08%. 
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4.2.2.5. Đời sống của lao động công nghiệp 

Để đánh giá đời sống của lao động CN luận án đã tiến hành điều 

tra đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của lao động trong các DN CN 

kết quả cho thấy đời sống của người lao động vẫn còn thiếu thốn, nghèo 

nàn, thu nhập vẫn chưa thể đảm bảo đời sống cho cả gia đình họ; lao 

động còn phải đi thuê nhà ở với mức giá cao, điều kiện không đảm bảo; 

lao động có trình độ văn hóa, chuyên môn còn thấp; các hoạt động vui 

chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của người lao động còn 

nhiều hạn chế...  

4.2.3. Thực trạng phát triển bền vững công nghiệp về môi trường 

4.2.3.1. Sản phẩm công nghệ cao trong công nghiệp 

Sản phẩm CN của tỉnh chủ yếu là sản phẩm thô, sơ cấp, sản  

phẩm trung gian như: Than đá; Quặng vàng; Đá phiến; Đá xây dựng; Cát 

tự nhiên; Các bộ phận của giày, dép bằng da; Vỏ bào, dăm gỗ; Gạch xây 

dựng bằng đất sét nung; Tinh bột sắn... Một số sản phẩm có hàm lượng 

công nghệ cao như thiết bị điện, xe có động cơ cũng đã xuất hiện nhưng 

chiếm tỷ trọng còn hạn chế, tính đến năm 2014 sản phẩm công nghệ cao 

chỉ chiếm khoảng 38,16% trên tổng giá trị sản xuất CN. 

4.2.3.2. Sử dụng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp 

 Để đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng luận án đã dựa trên hệ 

số đàn hồi năng lượng theo VA của CN. Qua phân tích cho thấy ngành 

CN của tỉnh có tốc độ tăng tiêu hao năng lượng rất nhanh trung bình là 

35,24%/năm cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng VA trung bình là 

17,06%/năm dẫn đến hệ số số đàn hồi năng lượng theo VA CN đang có 

xu hướng tăng nhanh từ tỷ lệ 1,45 lần vào năm 2006 đến năm 2014 đã 

tăng lên đến 4,18 lần. 

 Xét về phân ngành: ngành khai khoáng có hệ số đàn hồi năng 

lượng theo VA bình quân 3,32 lần, cao nhất trong CN; Kế tiếp là ngành 

chế biến, chế tạo có hệ số đàn hồi năng lượng theo VA bình quân là 1,97 

lần; Ngành sản xuất phân phối điện, nước, khí đốt có hệ số đàn hồi năng 

lượng theo VA chỉ khoảng 0,72 lần. 

4.2.3.3. Xử lý môi trường tại c c khu công nghiệp 

(i) Về ô nhiễm nước thải: hiện tại nguồn nước thải tại các KCN đang 

bị ô nhiễm, các thông số ô nhiễm cao hơn nhiều lần so với TCVN 24: 

2009/BTNMT cho phép; (ii) Về ô nhiễm môi trường không khí: hiện tại 

hầu hết các KCN đều có các chỉ số vượt tiêu chuẩn cho phép từ 2 cho đến 
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4 lần (TCVN 5939: 2005; 2940, 2005), trong đó đáng chú ý là KCN Điện 

Nam – Điện Ngọc, KCN Bắc Chu Lai, KCN cơ khí ô tô Trường Hải, KCN 

Tam Hiệp; (iii) Về xử lý chất thải rắn CN: hiện tại việc thu gom chất thải 

rắn tại  KCN cũng chỉ đạt khoảng 70%. Hầu hết các chất thải rắn còn lại 

đều nằm trong và ngoài KCN đang gây ảnh hưởng đến môi trường. 

4.2.3.4. Tổ chức không gian lãnh thổ và phân bố sản xuất công nghiệp 

(i) Các cơ sở CN, KCN, CCN được hình thành, tập trung chủ yếu 

theo dọc tuyến quốc lộ 1A, gần các điểm du lịch, khu đô thị, dân cư đang 

gây một sức ép lớn đối với các địa phương nơi đây trong việc xử lý các 

chất thải CN cũng như giải quyết những vấn đề xã hội nảy sinh; (ii) Việc 

lựa chọn địa điểm các KCN, CCN chủ yếu được tập trung ở vùng đồng 

bằng, ven biển nơi có vị trí địa lý, địa hình thuận lợi, có cơ sở hạ tầng 

phát triển để đầu tư xây dựng, chưa tận dụng, phát huy hết thế mạnh vốn 

có của tỉnh, các địa phương thuộc vùng miền núi trung, trung du với 

nguồn nhân lực dồi dào, nguồn tài phong phú chưa được tận dụng khai 

thác hiệu quả, nguồn lực đang bị lãng phí; (iii) Các KCN, CCN trên địa 

bàn  được hình thành, phát triển còn thiếu đồng bộ. Hạ tầng kỹ thuật 

trong, ngoài các KCN, CCN chậm hoàn thiện, ảnh hưởng đến thu hút đầu 

tư; xử lý các vấn đề về môi trường chưa đảm bảo. Hạ tầng xã hội chưa 

tương ứng với sự phát triển của các KCN, CCN.  

4.3. Đánh giá tính bền vững trong phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Nam  

4.3.1. Những kết quả đạt được của công nghiệp tỉnh Quảng Nam đứng 

trên góc độ phát triển bền vững  

- Về kinh tế: (1) Duy trì được nhịp độ tăng trưởng VA liên tục; (2) 

Giá trị tỷ lệ VA/GO CN của tỉnh cao hơn so với mặt bằng CN cả nước;  

(3) Ngành chế biến, chế tạo luôn chiếm được tỷ trọng cao trong CN; (4) 

Tỷ lệ đóng góp CN vào GDP của tỉnh đang có sự gia tăng; (5) Năng suất 

lao động CN của tỉnh đã được cải thiện và tăng khá nhanh; (6) Tỷ trọng 

đóng góp của TFP vào tăng trưởng CN của tỉnh đã có sự cải thiện; (7) 

Giá trị hàng hóa CN xuất khẩu của tỉnh tăng trưởng khá nhanh. 

- Về xã hội: (1) Tỷ trọng CN đang có xu hướng gia tăng; (2) Thu 

nhập bình quân lao động CN của tỉnh đang gia tăng với tốc độ khá 

nhanh; (3) Tỷ lệ lao động CN của tỉnh qua đào tạo cao hơn so với các ngành 

kinh tế khác trên địa bàn và đang có xu hướng tăng dần; (5) Tỷ lệ lao động 

CN của tỉnh đóng BHXH, BHTN, BHYT liên tục tăng qua các năm. 

- Về môi trường: (1) Sản phẩm công nghệ cao cũng đã xuất hiện 
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trong CN; (2) Việc quy hoạch các KCN, CCN trên địa bàn về hạ tầng đều 

đã có bố trí cơ sở để xây dựng hệ thống xử lý chất thải CN sau này; (3) 

Tỉnh đã bắt đầu xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cho 02 KCN 

lớn trên địa  bàn đó là KCN Điện Nam - Điện Ngọc, KCN Bắc Chu Lai.  

4.3.2. Những điểm thiếu bền vững trong phát triển công nghiệp tỉnh 

Quảng Nam  

- Về kinh tế: (1) Tốc độ tăng trưởng VA CN khá cao, biểu hiện của 

tăng trưởng nóng đồng thời vẫn chưa duy trì được nhịp độ tăng trưởng ổn 

định ổn định, lâu dài; (2) Giá trị tỷ lệ VA/GO CN của tỉnh vẫn còn thấp 

và đang giảm dần; (3) Cơ cấu nội bộ ngành CN thiếu sự bền vững, CN 

thượng nguồn và CN hạ nguồn đang mất đi sự cân đối, ngành CN phụ trợ 

kém phát triển, ngành CN kỹ thuật cao, công nghệ tinh xảo rất hạn chế, 

vẫn còn nhiều ngành thâm dụng tài nguyên, có tác; (4) Tỷ lệ đóng góp 

CN vào GDP của tỉnh còn thấp; (5) Năng suất lao động CN của tỉnh hiện 

đang còn ở mức thấp; (6) Tỷ trọng đóng góp TFP vào tăng trưởng CN 

của tỉnh thiếu ổn định và tính chung cho cả giai đoạn là còn rất hạn chế; 

(7) Hàng hóa CN xuất khẩu của tỉnh chủ yếu là những sản phẩm khai 

khoáng thô, sản phẩm gia công, lắp ráp giản đơn có hàm lượng giá trị gia 

tăng thấp, thiếu sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. 

- Về xã hội: (1) Tỷ lệ lao động CN của tỉnh vẫn còn thấp, chậm 

dịch chuyển; (2) Thu nhập bình quân lao động CN của tỉnh vẫn còn ở 

mức thấp; (3) Tỷ lệ lao động CN của tỉnh qua đào tạo trong giai đoạn vừa 

qua vẫn còn thấp và gia tăng rất chậm; (4) Tỷ lệ lao động trong các DN 

CN của tỉnh đóng BHXH, BHTN, BHYT còn thấp và gia tăng rất chậm; 

(5) Đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của lao động trong các DN vẫn 

còn thiếu thốn, nghèo nàn.  

- Về môi trường: (1) Tỷ lệ sản phẩm công nghệ cao trong CN còn 

hạn chế; (2) Hệ số đàn hồi năng lượng theo VA CN của tỉnh đang ở mức 

quá cao; (3) Tỷ lệ các KCN có hệ thống xử lý nước thải còn thấp; (4) 

Chưa có KCN nào trên địa bàn đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải 

rắn; (5) Tỷ lệ chất thải rắn tại các KCN chưa được thu gom và xử lý triệt 

để; (6) Tỷ lệ nước thải tại các KCN được xử lý còn rất hạn chế; (7) Tải 

lượng ô nhiễm nước thải và môi trường không khí tại các KCN hiện nay 

đều đã vượt quá GHCP TCPVN; (8) Phân bố sản xuất CN chưa hợp lý, 

đang bị mất cân đối, gây sức ép lớn trong việc giải quyết các vấn đề về môi 

trường và xã hội phát sinh. 
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4.3.3. Những xung đột trong phát triển bền vững công nghiệp tỉnh 

Quảng Nam 

- Mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội: (1) 

Những thành tựu trong phát triển CN của tỉnh trong thời gian qua chưa 

mang lại lợi ích cho toàn xã hội mà chủ yếu tập trung vào một bộ phận  

người dân trên địa bàn; (2) Phát triển CN của tỉnh đang làm gia tăng tỷ lệ 

thất nghiệp; (3) Phát triển CN của tỉnh làm gia tăng khoảng cách giữa các 

tầng lớp dân cư, phân hóa xã hội ngày càng gay gắt; (4) Phát triển CN 

của tỉnh đã có dấu hiệu làm suy thoái văn hóa truyền thống tốt đẹp; (5) 

Phát triển CN của tỉnh đang bị nhiều chủ thể ngoài vùng triệt để khai thác 

lợi thế vốn có, không chỉ bóc lột về tài nguyên mà còn bóc lột ngay chính 

các chủ thể của địa phương. 

- Xung đột giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường: (1) Phát 

triển CN của tỉnh làm gia tăng mức độ xung đột môi trường giữa các DN 

và người dân trên địa bàn đang ngày càng nghiêm trọng; (2) Phát triển 

thủy điện đang làm ảnh hưởng đến sinh thái, môi trường sống của người 

dân; (3) Khai thác khoáng sản đang làm cạn kiệt tài nguyên, gây ra ô 

nhiễm môi trường.  

4.3.4. Những nguyên nhân cơ bản dẫn đến thiếu bền vững trong phát 

triển công nghiệp tỉnh Quảng Nam 

(1) Quy hoạch sản xuất CN, KCN, CCN của tỉnh chưa được hoàn 

thiện và còn nhiều vấn đề bất cập; (2) Phương thức sản xuất của ngành 

CN của tỉnh vẫn còn theo chiều rộng; (3) Kết cấu hạ tầng cơ sở chưa đáp 

ứng được yêu cầu phát triển CN; (4) Liên kết kinh tế trong CN còn nhiều  

hạn chế, chưa mang lại hiệu quả cao; (5) Ngành CN phụ trợ kém phát 

triển, chưa tạo nền tảng hỗ trợ cho ngành CN phát triển; (6) Chương trình 

đào tạo nghề cho lao động địa phương của các trường, các cơ sở đào tạo 

trên địa bàn còn nhiều bất cập, hạn chế; (7) Các giải pháp hỗ trợ DN của 

chính quyền địa phương tỏ ra kém hiệu quả; (8) Công tác quản lý, giám 

sát, kiểm tra các DN trong việc xử lý môi trường cũng như thực hiện các 

quy định về tiền lương, chế độ đóng bảo hiểm, đảm bảo an toàn lao động... 

của các ngành chức năng còn lỏng lẻo, chưa duy trì thường xuyên, thiếu 

quyết liệt; (9) Ý thức của DN về việc bảo vệ môi trường và phát triển của 

xã hội còn rất kém. 

Tóm lại: Phát triển CN của tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn vừa 

qua là không bền vững, chưa đảm bảo sự hài hòa giữa ba mặt của PTBV. 
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Phát triển về kinh tế chưa tạo ra được cơ sở để phát triển xã hội và bảo vệ 

môi trường mà ngược lại, sự phát triển kinh tế đang làm sâu sắc hơn 

những mâu thuẫn xã hội và gia tăng ô nhiễm môi trường.  

 

CHƢƠNG 5 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NAM 

5.1. Quan điểm, mục tiêu, định hƣớng phát triển bền vững công nghiệp 

tỉnh Quảng Nam 

5.1.1. Quan điểm phát triển bền vững công nghiệp tỉnh Quảng Nam 

(1) Phải phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới và của 

quốc gia, phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa; 

(2) Cần quan tâm đảm bảo lợi ích kinh tế lâu dài đồng thời phải chú 

trọng đến việc xem xét ảnh hưởng của nó đến các vấn đề xã hội và môi 

trường trong dài hạn; (3) Cần có quy hoạch thống nhất, đảm bảo tính 

hiệu quả, tăng khả năng liên kết kinh tế giữa các DN CN của các địa 

phương trong Vùng Duyên hải miền Trung và cả nước; (4) Phải có tầm 

nhìn dài hạn lấy hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường làm mục tiêu cao 

nhất; (5) Phải kết hợp hài hòa giữa lợi ích trước mắt và lâu dài.  

5.1.2. Mục tiêu phát triển bền vững công nghiệp tỉnh Quảng Nam đến 

năm 2025 

Luận án đề xuất các kịch bản (mô hình) và đã chỉ rõ sự tác động 

của mỗi kịch bản đến sự PTBVCN tỉnh Quảng Nam. Từ đó đã lựa chọn 

những kịch bản phù hợp cho từng giai đoạn phát triển CN tỉnh Quảng 

Nam và xác định những mục tiêu cụ thể cần đạt được của ngành CN tỉnh 

Quảng Nam trong giai đoạn từ nay cho đến năm 2025 

Bảng 5.2: Mục tiêu PTBVCN tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

đo lƣờng 

Từ nay đến 

năm 2020 

Từ 2021đến  

năm 2025 

Mục tiêu PTBVCN về kinh tế 

KT.1 Tốc độ tăng trưởng VA CN 7,57% 10% 14% 

KT.2 Tỷ trọng VA/GO CN 31,57% 37% 45% 

KT.3 
Tỷ trọng CN ngành chế biến, chế 

tạo trong GO CN 
85,20% 90% >90% 

KT.4 

Tỷ trọng đóng góp của ngành CN 

vào GDP 
38,99% 42% >50% 

Tr.đó, tỷ trọng CN chế biến, chế 34,41% 37% >40% 



19 

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

đo lƣờng 

Từ nay đến 

năm 2020 

Từ 2021đến  

năm 2025 

tạo đóng góp vào GDP 

KT.5 Năng suất lao động CN 
5132 

USD/LĐ 

5700 

USD/LĐ 

6500 

USD/LĐ 

KT.6 
Tỷ trọng đóng góp của TFP vào 

tăng trưởng CN 
6,34% 20% 35% 

KT.7 

Tỷ trọng xuất khẩu CN 80,72% 85% 90% 

Tr.đó: Tỷ trọng xuất khẩu của 

ngành CN chế biến, chế tạo 
68,86% 75% 85% 

Mục tiêu PTBVCN về xã hội 

XH.1 Tỷ lệ lao động CN 11,34% 30% 50% 

XH.2 Tỷ lệ lao động CN qua đào tạo 17,7% 50% 70% 

XH.3 
Thu nhập bình quân lao động trong 

các DN CN 

2700 

USD/năm 

3700 

USD/năm 

5000 

USD/năm 

XH.4 
Tỷ lệ lao động CN đóng BHXH, 

BHYT, BHTN 

33,66%; 

33,12%;  

33,66% 

>65%; 

>65%;  

>65% 

100%;  

100%;  

100% 

XH.5 
Đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần 

của lao động trong các DN CN 

Chưa 

 đảm bảo 

Được  

cải thiện 
Đảm bảo 

Mục tiêu PTBVCN về môi trường 

MT.1 Tỷ lệ sản phẩm công nghệ cao trong CN 38,16% 45% 50% 

MT.2 Hệ số đàn hồi năng lượng theo VA CN 4,81% 2,5 lần 1 lần 

MT.3 
Tỷ lệ các KCN có hệ thống thu gom 

và xử lý chất thải rắn tập trung 
0% 50% 100% 

MT.4 
Tỷ lệ các KCN có hệ thống xử lý 

nước thải tập trung 
22,22% 60% 100% 

MT.5 
Tỷ lệ chất thải rắn tại các KCN 

được xử lý 
70% 80% 90% 

MT.6 
Tỷ lệ nước thải tại các KCN được 

xử lý 
15% 40% 90% 

MT.7 
Tải lượng ô nhiễm nước thải tại 

các KCN 

Vượt 

GHCP 

TCVN 

Chưa vượt 

GHCP 

TCVN 

Không quá 

GHCP 

TCVN 

MT.8 
Tải lượng ô nhiễm không khí tại 

các KCN 

Vượt 

GHCP 

TCVN 

Chưa vượt 

GHCP 

TCVN 

Không quá 

GHCP 

TCVN 

MT.9 Phân bố các DN CN, KCN, CCN 
Chưa 

hợp lý 

Được  

điều chỉnh 
Hợp lý 

    (Nguồn: Đề xuất của tác giả) 
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5.1.3. Định hướng phát triển bền vững công nghiệp tỉnh Quảng Nam 

5.1.3.1. Định hướng phát triển chung đối với ngành công nghiệp 

5.1.3.2. Định hướng phát triển các ngành trong CN  

5.2. Các giải pháp thúc đẩy phát triển bền vững công nghiệp tỉnh 

Quảng Nam  

5.2.1. Hoàn thiện quy hoạch phát triển công nghiệp 

(1) Trong công tác quy hoạch xây dựng KCN, CCN cần gắn với 

vấn đề bảo vệ môi trường; (2) Việc thu hút và phân bổ các cơ sở sản xuất 

CN vào các KCN, CCN phải phù hợp để tạo điều kiện hình thành các 

KCN, CCN an toàn về mặt môi trường; (3) Tập trung phát triển CN tại 

một số địa phương trọng điểm có tác động lan tỏa; (4) Quy hoạch phát 

triển trong thời gian đến cần hình thành các trung tâm CN theo vùng gắn 

với lợi thế và nguồn lực của từng vùng; (5) Xây dựng và hoàn chỉnh các 

KCN, CCN. 

5.2.2. Thu hút đầu tư phát triển công nghệ sạch và nâng cao năng 

suất lao động 

(1) Có chính sách khuyến khích hỗ trợ ưu tiên cho các cơ sở sản 

xuất kinh doanh áp dụng công nghệ sạch, công nghệ thân thiện với môi 

trường; (2) Tạo cơ chế chính sách thu hút đầu tư vào CN sạch; (3) Đẩy 

mạnh thu hút đầu tư vào các ngành CN sạch, công nghệ cao; (4) Tăng 

cường công tác đẩy mạnh xúc tiến đầu tư công nghệ sạch. 

5.2.3. Phát triển công nghiệp hổ trợ 

(1) Phát triển hệ thống các DN hổ trợ; (2) Phát triển các cụm ngành 

CN; (3) Thu hút đầu tư nước ngoài phát triển CN hổ trợ; (4) Phát triển DN 

nhỏ và vừa trong lĩnh vực CN hổ trợ; (5) Phát triển CN hỗ trợ phục vụ các 

ngành CN: cơ khí chế tạo; điện - điện tử; hóa chất; dệt may - da giày. 

5.2.4. Tăng cường liên kết kinh tế và mở rộng thị trường tiêu thụ sản 

phẩm công nghiệp 

(1)Về tăng cường liên kết kinh tế: (i) Cần có các chính khuyến 

khích liên kết kinh tế giữa các nhà đầu tư nước ngoài cũng như các nhà 

đầu tư trong nước; (ii) Cần có các chính sách giảm chi phí tăng bù đắp 

cho việc hình thành các liên kết cho các DN trên địa bàn nhằm tạo ra và 

khuyến khích các liên kết làm tăng hiệu quả của sản xuất, góp phần 

chuyển giao các tri thức, kỹ năng giữa các DN; (iii) Hình thành một số 

cụm liên kết CN tập trung trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại sản xuất; (iv) 

Tập trung xây dựng và phát triển các liên kết kinh tế trong một số ngành 
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CN mũi nhọn và chủ lực của tỉnh Quảng Nam; (2) Về mở rộng thị trường 

tiêu thụ sản phẩm CN: (i) Cần tăng cường hoạt động xúc tiến thương 

mại cho các sản phẩm CN ở các thị trường trọng điểm; (ii) Hoàn thiện hệ 

thống thông tin hổ trợ DN; (iii) Tăng cường công tác nghiên cứu thị 

trường; (iv) Cải thiện chất lượng sản phẩm; (v) Tổ chức tốt kênh phân 

phối sản phẩm; (vi) Phát huy lợi thế so sánh của sản phẩm CN xuất khẩu. 

5.2.5. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao  

(1) Nghiên cứu, xây dựng một chiến lược trong việc thu hút đội 

ngũ cán bộ và thợ lành nghề; (2) Xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ 

thống DV việc làm, bao gồm hoạt động hướng nghiệp, đào tạo, đào tạo 

lại và các nhiệm vụ khác như: thông tin thị trường lao động, tư vấn, xúc 

tiến việc làm; (3) Quy hoạch lại hệ thống đào tạo và dạy nghề; (4) Xác 

định mục tiêu, đổi mới chương trình, giáo trình dạy nghề.  

5.2.6. Xây dựng nhà ở xã hội tập trung cho công nhân  

 (1) Cần lập Ban Phát triển nhà ở để thực hiện phát triển mô hình 

nhà ở xã hội cho công nhân; (2) Tăng cường vốn đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật và hạ tầng xã hội trong các khu nhà ở xã hội cho công nhân; (3) Hỗ 

trợ tối đa cho người công nhân nghèo có thể mua được nhà; (4) Khuyến 

khích và hỗ trợ các DN đầu tư nhà ở cho công nhân; (5)  

5.2.7. Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho người lao động 

(1) Cần có chính sách tạo cơ chế thuận lợi để huy động các nguồn 

lực xã hội đầu tư giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc về đời sống 

của người lao động; (2) Cần rà soát, xây dựng hệ thống thang bảng lương 

phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Quảng Nam; (3) UBND tỉnh cần 

chỉ đạo và giao trách nhiệm cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các đơn vị thực 

hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đảm bảo 

quyền lợi của người lao động trong các cơ sở sản xuất CN; (4) Tăng 

cường công tác đánh giá tác động xã hội (SIA) trong các quy hoạch, dự 

án phát triển CN; (5) Các DN cần đảm bảo vấn đề an toàn lao động trong 

hoạt động sản xuất; (6) Vận động, khuyến khích các DN tăng cường thực 

hiện các chính sách chăm lo về đời sống cho người lao động. 

5.2.8. Chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường 

(1) Cần kiên quyết trong việc không phê duyệt, cấp giấy phép xây 

dựng các dự án đầu tư, trong quy hoạch phát triển, quy hoạch mở rộng và 

triển khai xây dựng các KCN, CCN khi chưa có đánh giá tác động  môi 
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trường; (2) Xây dựng hệ thống quan trắc môi trường trong các KCN, 

CCN; (3) Phát triển ngành CN môi trường; (4) Tăng cường công tác đánh 

giá tác động môi trường (EIA) trong các quy hoạch, dự án phát triển CN; 

(5) Các DN cần chủ động nâng cao năng lực tự kiểm soát và chủ động 

bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất của DN.   

5.2.9. Thúc đẩy tiêu dùng bền vững trong phát triển CN 

(1) Ở giai đoạn đầu vào: (i) Tiêu dùng bền vững đất đai; (ii) Tiêu 

dùng bền vững nguồn nước; (iii) Tiêu dùng bền vững năng lượng; (iv) 

Tiêu dùng bền vững tài nguyên khoáng sản; (2) Ở giai đoạn sản xuất; (3) 

Ở giai đoạn đầu ra: (i) Chất thải CN; (ii) Sản phẩm CN. 

5.3. Một số kiến nghị 

5.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ  

(1) Tiếp tục tạo dựng môi trường ổn định về chính trị, kinh tế và xã 

hội để cho các DN thuộc các thành phần kinh tế yên tâm đầu tư trong lĩnh 

vực sản xuất CN; (2) Cần chỉ đạo rà soát nâng cao chất lượng quy hoạch 

phát triển ngành CN của các địa phương trên phạm vi cả nước; (3) Định kỳ 

tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện hệ thống văn bản quy phạm  pháp luật 

trong ngành CN; (4) Phải hoàn thiện khung pháp lý và thể chế thích hợp 

trên cơ sở các hiệp ước quốc tế, hệ thống luật pháp quốc gia về EIA. 

5.3.2. Kiến nghị đối với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành có liên quan 

(1) Bộ Công Thương cần đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành 

chính, theo cơ chế một cửa công khai minh bạch các thông tin đối với 

DN, dỡ bỏ các thủ tục gây hạn chế, phiền hà để giảm thiểu các chi phí 

tiêu cực phát sinh; (2) Bộ Công Thương cần phối hợp với các Bộ, ngành 

có liên quan trong việc xây dựng  và ban hành các chính sách khuyến 

khích đầu tư phát triển CN; (3) Bộ Công Thương cần phối hợp với các 

Bộ, ngành có liên quan  tập trung nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn 

bản quy phạm pháp luật giải quyết các vấn đề bức xúc hiện nay đối với 

người lao động trong ngành CN. 
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KẾT LUẬN 

PTBVCN là xu hướng phát triển tất yếu và là một yêu cầu bức 

thiết hiện nay đối với tỉnh Quảng Nam. Trong khuôn khổ của luận án, tác 

giả đã tập trung vào giải quyết các vấn đề sau: 

1. Luận án đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận về PTBV, 

PTBVCN của các nhà khoa học. Trong đó, tác giả luận án đã trình bày 

các quan điểm khác nhau của các nhà khoa học trong và ngoài nước về 

PTBV, PTBVCN, các chỉ số đánh giá PTBV trên các mặt kinh tế, xã hội, 

môi trường. Tác giả luận án đã kế thừa và vận dụng những vấn đề lý luận 

và thực tiễn để làm cơ sở nghiên cứu, xây dựng lý luận về PTBVCN.  

2. Luận án đã hệ thống hóa, bổ sung  lý luận về sản xuất CN; Bổ 

sung khái niệm về PTBVCN được hiểu đó là quá trình phát triển CN ổn 

định, lâu dài, trên cơ sở phát triển kinh tế phải đảm bảo giải quyết các 

vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất CN diễn ra.; 

Tổng hợp và xây dựng nội dung PTBVCN trong đó nội hàm tập trung 

vào các trụ cột của PTBV đó là: PTBVCN về kinh tế; PTBVCN về xã 

hội; PTBVCN về môi trường; Xây dựng hệ thống tiêu chí, chỉ tiêu đánh 

giá PTBVCN. Trong đó đã xác định rõ các yêu cầu, ngưỡng giá của các 

chỉ tiêu cần đạt được để đảm bảo PTBVCN. Hệ thống chỉ tiêu bao gồm: 

(i) 7 chỉ tiêu đo lường PTBVCN về kinh tế; (ii) 5 chỉ tiêu đo lường 

PTBVCN về xã hội; (iii) 9 chỉ tiêu đo lường PTBVCN về môi trường; 

Tổng hợp, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến PTBVCN bao gồm:  

Điều kiện tự nhiên, Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, Dân số và nguồn nhân lực, 

Nguồn lực tài chính huy động cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội; Thể 

chế chính sách về phát triển bền vững; Tiến trình hội nhập kinh tế quốc 

tế, Thị trường trong và ngoài nước; Qua nghiên khảo sát kinh nghiệm 

phát triển CN ở một số nước Nhật Bản, Trung Quốc Thái Lan và các 

địa phương Bình Dương, Vĩnh Phúc, Đồng Nai luận án đã đúc kết các 

bài học kinh nghiệm có thể vận dụng ở tỉnh Quảng Nam là: Vai trò của 

chính quyền trong PTBVCN, Phát triển nguồn nhân lực cho CN, Quan 

tâm đến công tác quy hoạch KCN, CCN, Tăng cường công tác bảo vệ 

môi trường, Huy động sự tham gia rộng rãi của cộng đồng , Ứng dụng 

tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất CN. 
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3. Trên cơ sở lý luận về PTBVCN đã được xây dựng tác giả đã 

tiến hành thu thập thông tin, số liệu để phân tích những nhân tố tác động 

cũng như đánh giá thực trạng PTBVCN tỉnh Quảng Nam trong thời gian 

qua. Luận án đã phân tích khá toàn diện về phát triển CN của tỉnh Quảng 

Nam trên ba phương diện PTBVCN về kinh tế, PTBVCN về xã hội, 

PTBVCN về môi trường, nêu ra những kết quả đạt được, những điểm 

thiếu bền vững, những xung đột giữa các mặt kinh tế, xã hội, môi trường 

đồng thời chỉ ra những nguyên nhân của tồn tại đó. Luận án đã đưa ra 

nhận định: phát triển CN của tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn vừa qua 

là không bền vững, chưa đảm bảo sự hài hòa giữa ba mặt của PTBV. 

Phát triển về kinh tế chưa tạo ra được cơ sở để PTBV xã hội và bảo vệ 

môi trường mà ngược lại, sự phát triển kinh tế đang làm sâu sắc hơn 

những mâu thuẫn xã hội và gia tăng ô nhiễm môi trường. 

4. Từ những yêu cầu chung cũng như tình hình thực tiễn của tỉnh 

hiện nay, luận án đã xác định những quan điểm, đưa ra những định hướng 

cũng như mục tiêu PTBVCN tỉnh Quảng Nam, trong đó đã đề xuất các 

kịch bản (mô hình) và chỉ rõ sự tác động của mỗi kịch bản đến sự 

PTBVCN tỉnh Quảng Nam. Từ đó luận án đã lựa chọn kịch bản phù 

hợp cho từng giai đoạn phát triển CN tỉnh Quảng nam và xác định 

những mục tiêu cần đạt được của ngành CN tỉnh Quảng Nam trong giai 

đoạn từ nay cho đến năm 2025. Trên cơ sở đó luận án đã đề xuất các 

giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy PTBVCN ở tỉnh Quảng Nam trong thời 

gian đến, hệ thống các giải pháp bao gồm: Hoàn thiện quy hoạch phát 

triển CN; Thu hút đầu tư phát triển CN sạch và nâng cao năng suất lao 

động; Phát triển CN hổ trợ; Tăng cường liên kết kinh tế và mở rộng thị 

trường tiêu thụ sản phẩm CN; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng 

cao; Xây dựng nhà ở xã hội tập trung cho công nhân; Nâng cao đời 

sống vật chất và tinh thần cho người lao động; Chú trọng đến công tác 

bảo vệ môi trường; Thúc đẩy tiêu dùng bền vững trong phát triển CN.  

 Ngoài ra luận án cũng đã đề xuất một số kiến nghị đối với Chính 

phủ, kiến nghị đối với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành có liên quan. 
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