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MỞ ðẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

KCN ñược hình thành và phát triển gắn liền với công cuộc ñổi 

mới, mở cửa nền kinh tế, xuất phát từ chủ trương ñúng ñắn của 

ðảng, Chính phủ trong việc xây dựng một mô hình mang tính ñột 

phá trong thu hút ñầu tư, tăng trưởng công nghiệp, chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế (CDCC KT) theo hướng CNH, HðH. KCN ñã tạo ra một 

hệ thống kết cấu hạ tầng tương ñối ñồng bộ có giá trị lâu dài. ðặc 

biệt, KCN có ñóng góp không nhỏ vào tăng trưởng ngành sản xuất 

công nghiệp, nâng cao giá trị xuất khẩu; góp phần chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế của các ñịa phương và cả nước theo hướng CNH, HðH.  

Với nguồn ngân sách hạn hẹp, Kon Tum không thể ñẩy nhanh 

quá trình CNH, HðH cũng như ñẩy nhanh CDCC KT. Và giải pháp 

tháo gỡ khó khăn này là kêu gọi ñầu tư. Nhận thức ñược vai trò quan 

trọng của KCN trong sự nghiệp phát triển kinh tế và thu hút vốn ñầu 

tư, Kon Tum ñã hình thành một số KCN và có nhiều chính sách ưu 

ñãi thu hút ñầu tư vào ñây. ðể hiểu rõ hơn về thực trạng và hiệu quả 

thu hút vốn ñầu tư vào các KCN trên ñịa bàn, từ ñó làm căn cứ ñề 

xuất một số giải pháp ñẩy mạnh thu hút vốn ñầu tư, tôi chọn nghiên 

cứu ñề tài: “Thu hút vốn ñầu tư vào các khu công nghiệp tại tỉnh 

Kon Tum” cho luận văn của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa một số vấn ñề lý luận về vốn ñầu tư và thu hút 

vốn ñầu tư vào khu công nghiệp. 

- Phân tích, ñánh giá thực trạng thu hút vốn ñầu tư vào các 

khu công nghiệp tại tỉnh Kon Tum giai ñoạn 2011-2016. 

- ðề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn ñầu 

tư vào các khu công nghiệp ở Kon Tum ñịnh hướng ñến 2025. 
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3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- ðối tượng nghiên cứu: thu hút vốn ñầu tư vào các KCN tại 

tỉnh Kon Tum. 

• Về nội dung:  

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới thu hút ñầu tư vào các 

KCN. 

- Phân tích thực trạng thu hút ñầu tư vào các KCN tại tỉnh 

Kon Tum. 

- ðề xuất giải pháp tăng cường thu hút ñầu tư vào các KCN tại 

tỉnh Kon Tum. 

• Về không gian: các KCN của tỉnh Kon Tum. 

• Về thời gian: các số liệu phân tích ñược lấy từ năm 2012 cho 

ñến hết năm 2016. Phương hướng và ñề xuất giải pháp tới năm 2025. 

4. Phương pháp nghiên cứu  

- Phương pháp thu thập tài liệu  

- Phương pháp thống kê toán học, phương pháp bản ñồ, biểu 

ñồ. 

- Phương pháp phân tích, so sánh.  

5. Cấu trúc ñề tài 

Chương 1: Một số vấn ñề lý luận về thu hút vốn ñầu tư vào 

khu công nghiệp. 

Chương 2: Thực trạng thu hút vốn ñầu tư vào các khu công nghiệp 

tỉnh Kon Tum. 

Chương 3: Một số giải pháp tăng cường thu hút vốn ñầu tư 

vào các khu công nghiệp tỉnh Kon Tum. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu. 
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CHƯƠNG 1 

MỘT SỐ VẤN ðỀ LÝ LUẬN VỀ THU HÚT VỐN ðẦU TƯ 

VÀO KHU CÔNG NGHIỆP 

1.1. VỐN ðẦU TƯ  

1.1.1. Các khái niệm  

ðầu tư là hoạt ñộng sử dụng các nguồn lực (tài chính, vật chất, 

lao ñộng hay trí tuệ) ñể sản xuất kinh doanh trong một thời gian 

tương ñối dài nhằm thu về lợi nhuận và lợi ích kinh tế xã hội. 

Theo luật ñầu tư (2005) thì “Vốn ñầu tư là tiền và các tài sản 

hợp pháp khác ñể thực hiện các hoạt ñộng ñầu tư theo hình thức ñầu 

tư trực tiếp hoặc gián tiếp”  

1.1.2. ðặc ñiểm vốn ñầu tư 

1.1.3. Phân loại vốn ñầu tư 

1.2. KHU CÔNG NGHIỆP 

1.2.1. Khái niệm KCN 

Ở nước ta, theo Quy chế KCN, KCX, Khu công nghệ cao – 

Ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 36/CP ban hành ngày 24/4/1997 “ 

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

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

xuất công nghiệp, có ranh giới ñịa lý xác ñịnh, không có dân cư sinh 

sống, do Chính Phủ hoặc Thủ tướng chính phủ quyết ñịnh thành lập. 

Trong khu công nghiệp có thể có doanh nghiệp chế xuất”. 

Khu kinh tế cửa khẩu ở Việt Nam là một không gian kinh tế 

xác ñịnh, gắn với cửa khẩu quốc tế hay cửa khẩu chính của quốc gia, 

có dân cư sinh sống và ñược áp dụng những cơ chế, chính sách phát 

triển ñặc thù, phù hợp với ñặc ñiểm từng ñịa phương sở tại nhằm 

mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất dựa trên việc quy hoạch, 

khai thác, sử dụng, phát triển bền vững các nguồn lực, do Chính phủ 
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hoặc Thủ tướng quyết ñịnh thành lập [5][6] 

Cụm công nghiệp là sự tập trung về vị trí ñịa lý của các ngành 

công nghiệp nhằm tận dụng các cơ hội qua liên kết ñịa lý. 

1.2.2. ðặc ñiểm KCN 

KCN có thể hiểu là một phương thức tổ chức các hoạt ñộng 

sản xuất sản phẩm và cung ứng dịch vụ công nghiệp với những chế 

ñộ ưu ñãi ñặc biệt so với các hoạt ñộng sản xuất và cung ứng dịch vụ 

còn lại trên lãnh thổ của một nước nhằm khuyến khích ñầu tư, thúc 

ñẩy xuất khẩu và thực hiện các mục tiêu chính sách khác. KCN ñược 

thành lập không chỉ ñể nhằm thu hút ñầu tư nước ngoài mà còn thu 

hút ñầu tư trong nước. 

1.2.3. Sự cần thiết hình thành các KCN 

Các DN KCN dùng chung các công trình hạ tầng nên giảm 

ñược chi phí trên một ñơn vị diện tích và ñơn vị sản phẩm. 

Thu hút lượng khá lớn vốn ñầu tư trong và ngoài nước. 

Tạo ñiều kiện cho các ñịa phương phát huy thế mạnh ñặc thù 

của mình, ñồng thời các DN có ñiều kiện thuận lợi liên kết, hợp tác với 

nhau, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh tạo ñiều kiện thuận lợi hơn 

cho hội nhập với thế giới và khu vực. 

KCN phát huy vai trò lan tỏa dẫn dắt, tác ñộng ñến việc hình 

thành các vùng nguyên liệu, các vùng công nghiệp vệ tinh, góp phần 

thúc ñẩy công nghiệp hóa nông nghiệp và nông thôn. 

Các DN trong các KCN ñã góp phần quan trọng vào việc ñổi 

mới, hoàn thiện thể chế kinh tế, hệ thống pháp luật, thủ tục hành 

chính, nhất là thể chế tiền tệ và tín dụng, ngoại hối của các ñịa 

phương nói riêng và cả nước nói chung.  

Tạo thêm nhiều việc làm mới, góp phần làm giảm tỷ lệ thất 

nghiệp.  
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Việc xây dựng các KCN sẽ góp phần hình thành nhanh chóng 

các thành phố mới, giảm bớt áp lực di dân tới thành phố lớn và rút 

ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. 

DN ñầu tư vào KCN không mất thời gian và chi phí cho việc ñền 

bù, giải phóng mặt bằng và chi phí phát triển các công trình hạ tầng. 

Việc hình thành các KCN ở nước ta là một trong những giải 

pháp quan trọng ñể ñẩy nhanh tiến trình CNH, HðH ñất nước. 

1.3.  NỘI DUNG THU HÚT VỐN ðẦU TƯ  

1.3.1.  Quan niệm thu hút vốn ñầu tư 

Thu hút vốn ñầu tư là hoạt ñộng nhằm khai thác, huy ñộng các 

nguồn vốn ñầu tư ñể ñáp ứng nhu cầu vốn ñầu tư cho phát triển kinh tế.  

1.3.2. Vai trò của thu hút vốn ñầu tư 

- Thu hút vốn ñầu tư vừa có tác ñộng ñến tổng cung vừa tác 

ñộng ñến tổng cầu. 

- Vốn ñầu tư có tác ñộng hai mặt ñến sự ổn ñịnh kinh tế. 

- ðầu tư tác ñộng ñến tốc ñộ tăng trưởng và phát triển kinh tế. 

- ðầu tư góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

- ðầu tư với việc tăng cường khả năng khoa học công nghệ của 

ñất nước. 

1.3.3. Nội dung thu hút vốn ñầu tư  

a. Lập quy hoạch phát triển 

Quy hoạch trên cơ sở kết quả phân tích ñiều kiện mọi mặt của 

vùng lãnh thổ giúp các nhà hoạch ñịnh dự báo và hoạch ñịnh phát 

triển trong tương lai, trả lời câu hỏi nên phát triển cái gì? Ở ñâu? Và 

thời gian nào?  

b. Lập danh mục ñầu tư ñể thu hút vốn ñầu tư 

Lập danh mục ñầu tư là việc lập một bảng các dự án muốn kêu 

gọi ñầu tư theo từng ngành hoặc nhóm ngành kinh tế vào ñịa phương  
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c. Thực hiện xúc tiến thu hút ñầu tư 

Xúc tiến ñầu tư là các hoạt ñộng nhằm giới thiệu, quảng bá cơ 

hội ñầu tư và hỗ trợ ñầu tư của chủ nhà ñể các nhà ñầu tư có cơ hội 

nắm bắt ñược thông tin, hiểu rõ thông tin ñể có lựa chọn và ñưa ra 

các quyết ñịnh ñầu tư.  

d. Thực hiện chính sách hỗ trợ ñầu tư 

Chính sách hỗ trợ ñầu tư bao gồm các hoạt ñộng như tư vấn 

các thủ tục hành chính cho các nhà ñầu tư, hỗ trợ các nhà ñầu tư tìm 

kiếm ñối tác kinh doanh, tìm hiểu thị trường, tìm kiếm các ñối tác, 

chuẩn bị tuyển dụng và ñào tạo nguồn nhân lực cho họ. 

e. Chính sách ưu ñãi ñầu tư   

Ưu ñãi bao gồm các ưu ñãi về thuế, ưu ñãi về sử dụng ñất và 

ưu ñãi về ñầu tư.  

f. Các thủ tục hành chính về quản lý nhà nước 

Sau khi quyết ñịnh bỏ vốn ñầu tư vào KCN thì nhà ñầu tư cần 

thực hiện các thủ tục hành chính. ðây là một hoạt ñộng rất quan 

trọng và bắt buộc các nhà ñầu tư phải thực hiện.  

1.3.4. Tiêu chí ñánh giá kết quả thu hút vốn ñầu tư  

a. Số lượng dự án ñầu tư ñược thu hút 

Số lượng dự án ñầu tư ñược thu hút là số dự án mà nhà ñầu tư 

ñồng ý bỏ vốn ra ñầu tư tại ñịa phương và ñược ñịa phương chấp 

thuận cấp phép.  

b. Quy mô vốn ñầu tư ñược thu hút 

Quy mô vốn ñầu tư ñược thu hút là lượng vốn ñược phân bổ 

cho một dự án ñầu tư ñược quy ñổi giá trị bằng tiền.  

c. Vốn ñầu tư thực hiện 

Khối lượng vốn ñầu tư thực hiện là tổng số tiền ñã chi (ñã giải 

ngân) ñể tiến hành các hoạt ñộng của công cuộc ñầu tư.  
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d. Nguồn thu hút vốn ñầu tư 

Là nguồn gốc sở hữu của vốn ñầu tư theo loại hình kinh tế, 

lãnh thổ kinh tế.  

e. Giải quyết việc làm 

Dự án ñầu tư giải quyết ñược bao nhiêu việc làm? Yêu cầu 

trình ñộ như thế nào?  

1.4. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN THU HÚT VỐN 

ðẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 

1.4.1. Các nhân tố bên ngoài khu công nghiệp 

a. Môi trường kinh tế, chính trị - xã hội 

b. Cơ sở hạ tầng – xã hội 

c. Vị trí ñịa lý, ñiều kiện tự nhiên 

d. Chi phí nhân công và chất lượng nguồn nhân lực 

1.4.2. Các nhân tố bên trong KCN 

1.4.3. Xu hướng ñầu tư vào khu vực có KCN 

1.4.4. Chính sách thu hút ñầu tư vào KCN của ñịa phương 

1.4.5. Sức hấp dẫn của thị trường 

1.5. KINH NGHIỆM THU HÚT VỐN ðẦU TƯ VÀO KHU 

CÔNG NGHIỆP CỦA MỘT SỐ ðỊA PHƯƠNG VÀ BÀI HỌC 

CHO TỈNH KON TUM 

1.5.1. Tỉnh Bắc Ninh 

1.5.2.  Tỉnh Bình Dương  

1.5.3.  Tỉnh Quảng Nam 

1.5.4. Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Kon Tum  

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ðẦU TƯ VÀO CÁC KHU 

CÔNG NGHIỆP TỈNH KON TUM 

2.1. ðIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH 

KON TUM 

2.1.1. ðiều kiện tự nhiên 

Kon Tum là tỉnh miền núi, vùng cao, biên giới, nằm ở cực bắc 

Tây Nguyên, ñược thành lập lại vào tháng 8-1991. Tỉnh Kon Tum 

nằm ở ngã 3 biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia, có vị trí chiến 

lược quan trọng về quốc phòng an ninh và là ñịa ñiểm trung chuyển 

quan trọng trên tuyến hành lang kinh tế và thương mại ðông - Tây 

nối từ Việt Nam - Lào - Thái Lan - Myanmar. 

Trên ñịa bàn có khoảng 31 mỏ và 49 ñiểm quặng; nguồn thủy 

năng phong phú. Rừng Kon Tum phần lớn là rừng nguyên sinh có 

nhiều gỗ quý. Kon Tum có khoảng hơn 300 loài thực vật, thuộc hơn 

180 chi và 75 họ thực vật có hoa. ðộng vật nơi ñây bao gồm chim có 

165 loài, 40 họ, 13 bộ, ñủ hầu hết các loài chim. Thú có 88 loài, 26 

họ, 10 bộ, chiếm 88% loài thú ở Tây Nguyên.  

2.1.2. Kinh tế 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công 

nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Tỷ trọng ngành công nghiệp - xây 

dựng và dịch vụ lần lượt tăng từ 24,32%, 34,44% năm 2010 lên 

tương ứng 27,17%, 38,11% năm 2015. Thu nhập bình quân ñầu 

người tăng từ 13,6 triệu ñồng (718 USD) năm 2010 lên 32,7 triệu 

ñồng (1.555 USD) năm 2015. 

2.1.3. Xã hội 

Dân số và Y tế: Dân số trung bình năm 2015 là 500.000 người, 

tốc ñộ tăng bình quân 2,49%/năm, trong ñó tăng tự nhiên 1,48%. 
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Lao ñộng, việc làm: Tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo chung và số 

lao ñộng ñược tạo việc làm thông qua các chương trình ngày càng 

tăng lên, bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho trên 4.850 lao 

ñộng. 

2.2. TỔNG QUAN VỀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH 

KON TUM 

Bảng 2.1. Các Khu công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Kon Tum 

TT Tên  Vị trí Diện tích 

1 Khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi 70.000 ha 

2 Khu công nghiệp Hòa Bình Tp Kon Tum 130 ha 

3 Khu công nghiệp ðăk Tô Thị trấn ðăk Tô, huyện 

ðăk Tô 

150 ha 

4 Cụm công nghiệp ðăk La Xã ðăk La, huyện ðăk Hà 101 ha 

                                         (Nguồn: Ban quản lý khu kinh tế) 

2.2.1. Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y 

2.2.2. Khu công nghiệp Hòa Bình 

2.2.3. Khu công nghiệp ðăk Tô  

2.2.4.  Cụm công nghiệp ðăk La 

2.3. HOẠT ðỘNG THU HÚT VỐN ðẦU TƯ VÀO CÁC KCN 

CỦA TỈNH 

2.3.1. Công tác tổ chức quản lý nhà nước ñối với các KCN 

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ñược thành lập theo Quyết 

ñịnh số 2214/Qð-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ.  

2.3.2. Công tác hoàn thiện các KCN ñể thu hút ñầu tư  

a. Công tác qui hoạch, ñịnh hướng phát triển các KCN 

- KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y: Khuyến khích ñầu tư Sản xuất 

vật liệu mới; Năng lượng mới; Sản phẩm công nghệ cao; Công nghệ 

sinh học; Nuôi trồng chế biến nông, lâm, thủy sản; Sản xuất giống 
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cây trồng, vật nuôi; Trung tâm thương mại; Kinh doanh kho ngoại 

quan, các dịch vụ kho vận, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu và các 

hoạt ñộng kinh doanh thương mại dịch vụ cửa khẩu... 

- KCN Hòa Bình: Giai ñoạn I ñã ñược lấp ñầy với 25 doanh 

nghiệp. Giai ñoạn II dự kiến thu hút các dự án chế biến nông lâm 

sản, hàng tiêu dùng, và nhóm ngành công nghiệp khác ít gây ô nhiễm 

môi trường quy mô vừa và nhỏ. 

- KCN ðăk Tô: chủ yếu phát triển sản xuất giấy và bột giấy; 

Chế biến nông lâm sản, hàng tiêu dùng, tiểu thủ công nghiệp, sản 

xuất vật liệu xây dựng và nhóm ngành công nghiệp khác ít gây ô 

nhiễm môi trường. 

- CCN ðăk La: qui hoạch phát triển CCN ðăk La theo các 

ngành nghề chế biến nông lâm sản, các sản phẩm tiêu dùng từ mủ 

cao su; Nhà máy chế biến thức ăn gia súc; Tiểu thủ công nghiệp. 

b. ðầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các KCN 

Giao thông: Hệ thống giao thông trên ñịa bàn tỉnh không 

ngừng ñược ñầu tư, nâng cấp và mở mới, cơ bản bảo ñảm lưu thông 

thuận lợi trong cả hai mùa.  

 Thủy lợi: Nhiều công trình thủy lợi lớn ñã ñược tu bổ, nâng 

cấp và xây mới, hệ thống kênh mương ñược kiên cố hóa.  

 ðiện: Ngành ñiện ñang tập trung nguồn lực (vốn vay WB, vay 

Ngân hàng tái thiết ðức, vốn của ngành...) ñầu tư cơ sở hạ tầng ñường 

dây, trạm biến áp... ñể phục vụ phát triển sản xuất và sinh hoạt.  

Cấp nước, thoát nước và thu gom xử lý chất thải rắn: Hệ 

thống cấp nước tại thành phố Kon Tum cơ bản ñược ñầu tư hoàn 

chỉnh ñể cung cấp nước cho các phường. Hệ thống cấp nước ở các 

thị trấn huyện lỵ tiếp tục ñược ñầu tư nâng cấp, mở rộng.  

Tỷ lệ chất thải rắn ñược thu gom, xử lý ở ñô thị năm 2015 ñạt 
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90%, tăng 20% so với năm 2011. Dự án nhà máy liên hợp xử lý rác 

thải ñã ñược triển khai ñầu tư xây dựng. 

Kết cấu hạ tầng ñô thị:  

ðối với hạ tầng KKTCK quốc tế Bờ Y: Huy ñộng các nguồn 

vốn khác ngoài nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW (bị thu hồi) 

ñể ñầu tư hoàn thiện các công trình hạ tầng giao thông khu I, khu II, 

khu III – KKTCK quốc tế Bờ Y  

- ðối với một số công trình ñầu tư ñang thực hiện: 

+ Công trình ðường lên cột mốc biên giới Việt Nam – Lào – 

Campuchia: Báo cáo UBND tỉnh trình HðND tỉnh thống nhất chủ 

trương ñầu tư từ nguồn thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ 

tầng trong KKTCK ñối với phương tiện ra vào cửa khẩu và các 

nguồn vốn khác  

+ Dự án Quốc Môn cửa khẩu quốc tế Bờ Y: ðề nghị Trung 

ương bố trí vốn cho dự án Quốc Môn cửa khẩu quốc tế Bờ Y từ 

nguồn vốn hỗ trợ hợp tác với Lào và Campuchia  

ðối với Khu công nghiệp Hòa Bình: 

ðề nghị Trung ương xem xét ñưa dự án hạ tầng KCN Hòa 

Bình giai ñoạn II vào danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách nhà 

nước, vốn ODA hoặc vốn Trái phiếu Chính phủ  

ðối với Cụm công nghiệp ðăk La: 

Phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư tỉnh Kon Tum và Sở Kế 

hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh ñể thực hiện chủ trương lựa 

chọn nhà ñầu tư thực hiện ñầu tư theo hình thức ñối tác công tư 

(PPP) ñối với toàn bộ Cụm công nghiệp ðăk La theo thỏa thuận hợp 

tác giữa lãnh ñạo tỉnh Kon Tum và thành phố Hồ Chí Minh tháng 

12/2015. 
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2.3.3. Các hoạt ñộng thu hút ñầu tư vào KCN 

a. Các chính sách hỗ trợ, ưu ñãi ñầu tư 

Dự án ñầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu 

công nghiệp, Cụm công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Kon Tum ñược hưởng 

ưu ñãi là: ðịa bàn có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn;  

Ngoài các chính sách ưu ñãi ñầu tư chung, nhà ñầu tư vào Khu 

kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y còn ñược hưởng các ưu ñãi ñầu tư 

theo Quyết ñịnh số 72/2013/Qð-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

b. Chất lượng nguồn nhân lực 

Chất lượng nguồn lao ñộng chưa ñáp ứng yêu cầu phát triển 

của KKT, KCN, CCN, chưa thu hút ñược nhiều cán bộ giỏi, công 

nhân tay nghề cao.  

c.  Công tác xúc tiến ñầu tư 

Trung tâm xúc tiến ñầu tư với chức năng như một cơ quan “một 

cửa, một ñầu mối” nhằm hỗ trợ nhà ñầu tư toàn bộ các khâu từ hình 

thành ñến triển khai dự án, ñồng thời chủ ñộng tổ chức các chương 

trình vận ñộng ñầu tư trong và ngoài nước. 

Sở kế hoạch và ñầu tư, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum 

ñã xây dựng trang Website giới thiệu về môi trường ñầu tư của tỉnh, 

các khu công nghiệp, cung cấp thông tin cập nhật về chủ trương 

chính sách của tỉnh. 

d.  Cải cách thủ tục hành chính 

Cải thiện mạnh mẽ môi trường ñầu tư kinh doanh; Xây dựng 

một nền hành chính công thân thiện, tiện lợi thì Kon Tum ñã thực 

hiện có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa – 

tại chỗ”, “một cửa – liên thông”.  

ðẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hiện 

ñại hóa nền hành chính. Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo 
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nguyên tắc không bổ sung hồ sơ quá 01 lần.  

Chuẩn hóa thái ñộ cán bộ, công chức trong ứng xử, giao tiếp 

ñể giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, nhà ñầu tư. 

2.4. ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THU HÚT VỐN ðẦU TƯ VÀO 

CÁC KCN  

2.4.1. Khu công nghiệp Hòa Bình.  

Bảng 2.3. Tình hình thu hút dự án ñầu tư năm 2012-2016 

ðơn vị: tỷ ñồng 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016 

Dự án 20 21 26 29 25 

Vốn ñăng ký 360 314,8 419,6 473,8 468,6 

Vốn thực hiện 163 190,7 260,4 256,4 255,41 

Tỷ lệ (%) 

Vốn ñăng ký/vốn 

thực hiện 

45,27 60,58 62,06 54,12 54,50 

Bình quân 

Vốn ñầu tư/dự án 

18 14,990 16,14 16,34 18,744 

(Nguồn: Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum) 

Với 25 dự án ñang ñầu tư tại khu công nghiệp Hòa Bình giai 

ñoạn I ñã ñược lấp ñầy, ñây là một tín hiệu tích cực và là ñộng lực ñể 

tăng thu hút ñầu tư vào khu công nghiệp Hòa Bình giai ñoạn II.  

Từ năm 2013 tới 2015 thì vốn ñăng ký tăng nhưng bị sụt giảm 

vào năm 2016. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút vốn ñầu tư giữa 

các tỉnh thành, giữa các quốc gia ñang diễn ra gay gắt thì cần phải 

tìm nguyên nhân của sự sụt giảm này và có những chính sách hấp 

dẫn, thiết thực ñể thu hút vốn ñầu tư.  

Năm 2014 vốn thực hiện tăng nhiều nhất trong giai ñoạn (2012 

– 2016), từ 190,7 tỷ ñồng năm 2013 lên ñến 260,4 tỷ tăng 69,7 tỷ 

ñồng. Nhưng hai năm sau ñó là 2015 và 2016 thì bị chững lại.  
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Tỷ lệ vốn ñăng ký/vốn thực hiện tương ñối cao, trung bình trên 

50% chỉ có năm 2012 là 45,27% và cao nhất là năm 2014 với 

62,06% với số vốn thực hiện là 260,4 tỷ ñồng.  

Với 25 doanh nghiệp ñang hoạt ñộng tại khu công nghiệp Hòa 

Bình thì trong lĩnh vực nông-lâm-nghiệp có 13 DN, chiếm hơn 50%. 

Công nghiệp xây dựng có 7 DN chiếm 28% và 4 DN thương mại 

dịch vụ  chiếm 16%; ngành nghề khác là 1 chiếm 4%. 

2.4.2. Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y 

Bảng 2.4. Tình hình thu hút dự án ñầu tư năm 2012-2016 

ðơn vị: tỷ ñồng 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016 

Dự án 29 32 33 35 44 
Vốn ñăng ký 436.4 567 589.6 785.39 1 436.14 

Vốn thực hiện 431.2 543.6 543.9 559.44 612.7 

Tỷ lệ (%) 
Vốn thực hiện/ vốn 

ñăng ký 
98.88 95.87 92.22 71.23 42.66 

Bình quân 
Vốn ñầu tư/dự án 

15.05 17.72 17.87 22.44 32.64 

(Nguồn: Ban quản lý khu kinh tế) 

Năm 2012 khu kinh tế cửa khẩu có 29 dự án ñầu tư thì ñến năm 

2016 ñã tăng lên 44 dự án ñã tăng thêm 9 dự án so với năm 2015;  

Vốn ñăng ký tăng từ 436,4 tỷ ñồng năm 2012 lên 785,39 tỷ 

năm 2015,  và tiếp tục tăng thêm 650,75 tỷ năm 2016 lên 1436,14 tỷ, 

tăng gần gấp ñôi so với năm 2015.  

Vốn ñăng ký tăng hằng năm, thế nhưng vốn thực hiện lại tăng 

không ñáng kể qua hàng năm. 

Năm 2012 ñến 2014 tỷ lệ vốn thực hiện/vốn ñăng ký rất cao, 

ñều trên 90% vốn ñăng ký nhưng năm 2015 lại giảm xuống còn 

71,23%, tiếp tục giảm sâu hơn nữa xuống 42,66% năm 2016 giảm 
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gần 19% trong một năm.  

Bình quân vốn ñầu tư cho một dự án tại khu kinh tế tăng dần 

qua hằng năm. Năm 2012 chỉ 15,05 tỷ ñồng/dự án thì năm 2016 là 

32,64 tỷ, quy mô vốn ñầu tư vào khu kinh tế ñã ñược cải thiện. 

Khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y, lĩnh vực nông lâm nghiệp là 52%; 

công nghiệp – xây dựng chỉ có 14%; thương mại – dịch vụ là 31%; 

và ngành nghề khác là 3%.  

Khu công nghiệp ðăk Tô:  ñã ñược giao cho tập ñoàn Tân Mai 

xây dựng nhà máy giấy và bột giấy với số vốn ñăng ký 2 938 tỷ ñồng. 

- Cụm công nghiệp ðăk Bla: ñang ñược ñầu tư cơ sở hạ tầng 

ñể thu hút ñầu tư. 

Hiện tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên ñịa bàn tỉnh 

Kon Tum chưa thu hút ñược dự án ñầu tư nước ngoài nào. 

2.4.3. Tình hình giải quyết việc làm  

KCN Hòa Bình và KKT CK Bờ Y không chỉ có hiệu quả về 

kinh tế - xã hội mà còn giúp giải quyết việc làm. Hiện tại có 54 DN 

ñang hoạt ñộng tại KCN Hòa Bình và KKT CK ñã giải quyết việc 

làm cho 2 653 lao ñộng, trong ñó 1 461 lao ñộng nữ, chiếm 55,07% 

trong tổng số lao ñộng. 

2.5. ðÁNH GIÁ CHUNG 

2.5.1. ðánh giá hiệu quả về kinh tế, xã hội, an ninh quốc 

phòng 

Hiệu quả về kinh tế: 

KCN, KKT ñã góp phần làm chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế 

từ nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ, làm tăng tỷ trọng của 

ngành công nghiệp, dịch vụ trong nền kinh tế, giảm tỷ trọng ngành 

nông nghiệp của tỉnh. 

Hiệu quả Xã hội, an ninh quốc phòng: 
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Lao ñộng trực tiếp trong các doanh nghiệp KCN, KKT hàng 

năm khoảng 2.700 người. Ngoài ra còn tạo ra công ăn, việc làm, tăng 

thu nhập cho lực lượng lao ñộng hoạt ñộng tại các cơ sở phụ trợ cho 

các hoạt ñộng của KCN, KKT. 

Tình hình an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội trên ñịa 

bàn khu kinh tế luôn ñược ñảm bảo và giữ vững. 

2.5.2. Những thành công trong công tác thu hút vốn ñầu tư 

Các chính sách ưu ñãi ñầu tư về thuế, tiền sử dụng ñất, phí, lệ 

phí, chính sách tài chính, hải quan … về cơ bản ñã khuyến khích, thu 

hút ñược các doanh nghiệp ñầu tư vào KCN, CCN và KKTCK trên 

ñịa bàn tỉnh Kon Tum. 

Các cơ chế chính sách mới ñã thể hiện ñược chủ trương tăng 

cường phân cấp, uỷ quyền của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh cho Ban Quản lý KKT trong quá trình thực hiện chức năng 

nhiệm vụ. Tạo ñiều kiện trong việc giải quyết các thủ tục ñầu tư 

nhanh chóng, thuận lợi. 

2.5.3. Những hạn chế trong thu hút vốn ñầu tư vào KCN 

a. Hạn chế trong chính sách thu hút ñầu tư 

Ban quản lý khu kinh tế chưa thực hiện tốt chức năng tham 

mưu với lãnh ñạo Tỉnh, HðND, UBND tỉnh.  

Chính sách ưu ñãi thu hút ñầu tư chưa có tính ưu ñãi ñặc thù 

vượt trội so với các vùng, KKT khác trong cả nước. 

b. Hạn chế trong công tác xúc tiến ñầu tư 

Trong thời gian qua, công tác tiếp thị, vận ñộng ñầu tư chưa 

ñược quan tâm ñúng mức, việc tiếp thị ñầu tư mới dừng lại ở mức 

chung chung.  

ðội ngũ chuyên viên làm công tác XTðT còn yếu, thiếu nhân 

viên có trình ñộ chuyên môn thích hợp như ngoại ngữ, marketing, 
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các kỹ năng trình bày và giao tiếp, hiểu biết về kinh doanh.  

c. Hạn chế về nguồn nhân lực 

Chất lượng nguồn nhân lực chưa ñáp ứng ñược yêu cầu phát 

triển của KCN, chưa thu hút ñược nhiều cán bộ quản lý giỏi, công 

nhân tay nghề cao. Hầu hết các DN chưa chú ý nhiều ñến vấn ñề nhà 

ở, chất lượng cuộc sống của công nhân. 

d. Hạn chế trong công tác xây dựng cơ sở hạ tầng và quy 

hoạch 

ðầu tư xây dựng hạ tầng các KCN vẫn còn chậm, chưa ñồng bộ.  

Chính sách phát triển KKT CK còn nhiều bất cập, các chính 

sách về ñầu tư nước ngoài thường xuyên thay ñổi. 

ðịnh hướng ngành nghề của các KCN ñược xác ñịnh tương 

ñối giống nhau (chế biến nông sản, may mặc, cơ khí, ñiện tử...). 

2.5.4. Nguyên nhân hạn chế trong thu hút ñầu tư vào KCN 

a. Nguyên nhân khách quan 

Từ năm 2006 ñến nay, nền kinh tế nước ta nói chung và Kon 

Tum nói riêng chịu ảnh hưởng không nhỏ của cuộc khủng hoảng 

kinh tế thế giới.  

Mô hình tổ chức quản lý, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt ñộng 

của Ban quản lý KKT không ổn ñịnh. 

Công ty phát triển hạ tầng KKT không hội ñủ các ñiều kiện ñể 

ñược vay vốn ñầu tư kinh doanh hạ tầng KKT, KCN, CCN. 

Việc cạnh tranh thu hút vốn ñầu tư vào các KCN ñang cạnh 

tranh gay gắt và quyết liệt giữa các tỉnh thành trong cả nước. 

Mức vốn NSTW hỗ trợ cho ñầu tư kết cấu hạ tầng các KCN, 

CCN còn thấp, bố trí kéo dài nhiều năm. 

b. Nguyên nhân chủ quan 

Công tác xúc tiến ñầu tư chưa ña dạng về hình thức nên không 
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ñạt ñược kết quả như mong ñợi. 

Cơ chế “một cửa, tại chỗ” ñã ñược thực hiện nhưng thực tế 

triển khai còn nhiều vướng mắc phức tạp, nhiều khâu còn chồng 

chéo, chưa thực sự hiệu quả. 

Quy hoạch Khu kinh tế, quy hoạch ngành, quy hoạch khác của 

ñịa phương còn có sự chồng chéo, thiếu thống nhất. 

Về cơ chế chính sách khuyến khích thu hút ñầu tư chưa có 

những chính sách ñặc thù ñủ mạnh áp dụng ñối với những vùng, 

những KKT thuộc ñịa bàn miền núi, ñặc biệt khó khăn. 

Việc thu hút các DN ñầu tư vào các dự án kinh doanh kết cấu 

hạ tầng KCN, KKTCK là rất khó khăn, do các dự án này có chi phí 

ñầu tư lớn. 

Một số chính sách ưu ñãi về thuế, tiền thuê ñất thời gian ñược 

hưởng ưu ñãi còn ngắn, chưa thực sự hấp dẫn và thu hút mạnh mẽ 

các DN. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

 

CHƯƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ðẦU TƯ VÀO CÁC 

KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH KON TUM 

3.1. NHỮNG CĂN CỨ ðỀ XUẤT GIẢI PHÁP  

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

Về phát triển kinh tế: Tổng sản phẩm trên ñịa bàn (GRDP) 

tăng trưởng bình quân giai ñoạn 2016-2020 trên 9%/năm.   

Về phát triển xã hội ñến năm 2020: Tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo 

trên 52%, trong ñó ñào tạo nghề trên 36,5%. Hàng năm giải quyết 

việc làm cho trên 6.000 lao ñộng.  

3.1.2. ðịnh hướng thu hút vốn ñầu tư vào KCN của Kon Tum 
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a. ðịnh hướng về lĩnh vực ñầu tư cần thu hút 

Ngành công nghiệp – xây dựng: Khuyến khích ñầu tư vào các 

ngành công nghiệp phụ trợ, các ngành có công nghệ hiện ñại thân 

thiện với môi trường và các ngành công nghiệp mà tỉnh có lợi thế 

như khai thác và chế biến khoáng sản; chế biến nông, lâm sản, dược 

liệu; sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất ñiện năng;….  

Ngành dịch vụ: Từng bước mở cửa các lĩnh vực dịch vụ nhằm 

tạo ñộng lực thúc ñẩy các ngành kinh tế khác phát triển như: dịch vụ 

ngân hàng, tài chính; dịch vụ vận tải; bưu chính viễn thông; y tế; văn 

hóa; bảo hiểm… ðẩy mạnh hoạt ñộng thương mại, củng cố hệ thống 

phân phối chợ, siêu thị và Trung tâm thương mại.  

Ngành nông-lâm-thủy sản: Phát triển toàn diện kinh tế nông 

nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá trên cơ sở phát huy tốt nhất các 

tiềm năng về rừng, ñất rừng, ñất ñai... 

b. ðịnh hướng về phạm vi thu hút 

 Theo ñịnh hướng phát triển ñến năm 2020, Kon Tum sẽ tiếp 

tục ñẩy mạnh việc thu hút ñầu tư vào các nhóm ngành kinh tế mũi 

nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh, nhất là tại 3 vùng kinh tế ñộng 

lực của tỉnh gồm: Thành phố Kon Tum gắn với KCN Hòa Bình và 

các ñô thị mới; Kon Plông gắn với khu du lịch sinh thái quốc gia 

Măng ðen; Ngọc Hồi gắn với KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y.  

c. ðịnh hướng về chủ ñầu tư cần thu hút 

Tỉnh Kon Tum phải nỗ lực hơn nữa trong việc tìm kiếm, thu 

hút các nguồn ñầu tư, nhất là nguồn ñầu tư từ các doanh nghiệp, 

nguồn vốn ODA và FDI.  

d. ðịnh hướng khác   

Các ñịa phương dự kiến hợp tác chặt chẽ bao gồm Thành phố 

Hồ Chí Minh, thành phố ðà Nẵng, các tỉnh Quảng Nam, Quảng 
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Ngãi, Bình ðịnh, Phú Yên, Khánh Hòa; ñồng thời ñẩy mạnh ñầu tư, 

hợp tác phát triển với nước ngoài, nhất là các ñịa phương thuộc vùng 

Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia.  

3.1.3. Nhu cầu thu hút vốn ñầu tư vào các khu công nghiệp 

của tỉnh 

a. Nhu cầu thu hút vốn ñầu tư vào KCN Hòa Bình 

 Tổng nguồn kinh phí ñầu tư xây dựng ( khu hiện trạng và khu 

mở rộng): 

 Khu hiện trạng:   64,985 tỷ ñồng; trong ñó: 

- Kinh phí xây dựng hạ tầng kỹ thuât: 43,896 tỷ ñồng; 

- Kinh phí mua sắm thiết bị: 3,193 tỷ ñồng; 

- Chi phí khác: 14,460 tỷ ñồng 

- Kinh phí dự phòng: 3,437 tỷ ñồng. 

Khu mở rộng: 203,251 tỷ ñồng; trong ñó: 

- Kinh phí xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở: 40,874 tỷ 

ñồng; 

- Kinh phí xây dựng các công trình HTKT: 162,377 tỷ ñồng; 

 Nguồn vốn ñầu tư: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ: Từ 60 

tỷ ñến 100 tỷ; Vốn ngân sách của tỉnh và các nguồn huy ñộng khác: 

Số còn lại. 

b. Nhu cầu thu hút vốn ñầu tư vào cụm công nghiệp ðăk La 

Tổng nguồn kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng: 65,859 tỷ ñồng, 

trong ñó: Kinh phí xây dựng hạ tầng kỹ thuât: 40,717 tỷ ñồng. 

 Nguồn vốn ñầu tư: Vốn ngân sách Nhà nước: 49,875 tỷ ñồng; 

Vốn doanh nghiệp dịch vụ và nhà ñầu tư: 15,984 tỷ ñồng. 

c. Nhu cầu thu hút vốn ñầu tư vào KKT cửa khẩu Bờ Y 

Tổng nguồn kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng: 28.333,54 tỷ 

ñồng 
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Nguồn vốn ñầu tư: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ: 100 %; 

Vốn ngân sách của tỉnh: 0 %. 

3.1.4.  Khả năng thu hút vốn ñầu tư vào các khu công nghiệp 

của tỉnh 

Lợi thế ñịa kinh tế của Kon Tum là một nhân tố hấp dẫn ñầu 

tư vào khai thác khoáng sản, phát triển du lịch, trồng và chế biến cây 

công nghiệp. Kon Tum có nguồn tài nguyên phong phú về ñất ñai, 

khí hậu, khoáng sản, rừng.    Lợi thế về giao thông của Kon Tum 

cũng tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, mở rộng du lịch và thu 

hút ñầu tư. 

3.1.5. Xu hướng ñầu tư của các chủ ñầu tư trong khu vực 

Tây Nguyên 

Các tỉnh Tây Nguyên xác ñịnh, tới ñây ñẩy mạnh thu hút ñầu 

tư vào phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi; ưu tiên ñầu tư phát 

triển nông-lâm nghiệp và công nghiệp chế biến nông-lâm sản; ñầu tư 

khai thác có hiệu quả tiềm năng khoáng sản và du lịch.  

3.2. GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ðẦU TƯ VÀO CÁC KCN 

CỦA TỈNH 

3.2.1. Giải pháp hoàn thiện và nâng cao chất lượng cơ sở 

hạ tầng 

Cân ñối tổng hợp nhiều nguồn vốn ñể ñầu tư hạ tầng KKTCK; 

Tập trung ñầu tư có trọng tâm, trọng ñiểm một số khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp hiện có, tránh dàn trải; 

Mở rộng và xây dựng kết cấu hạ tầng nối liền các KCN của 

tỉnh với các trung tâm kinh tế - xã hội của các tỉnh lân cận; 

Cần tranh thủ sự ủng hộ của các cấp bộ ngành Trung ương, 

huy ñộng các nguồn lực khác của xã hội ñể ñầu tư cho cơ sở hạ tầng. 

Hoàn chỉnh, nâng cấp, cải tạo các cơ sở hạ tầng của các KCN 
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hiện có, giải quyết triệt ñể vấn ñề thu gom và xử lý nước thải từ các 

KCN, KKT, CCN.       

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp 

luật về  bảo vệ môi trường ñối với các KCN. 

3.2.2.  Giải pháp ñổi mới và tăng cường công tác xúc tiến 

ñầu tư vào KCN 

 Xây dựng hình ảnh Kon Tum 

Tăng cường hoạt ñộng Marketing tại ñịa phương. 

Tăng cường nâng cao chất lượng các cuộc ñối thoại với các 

nhà ñầu tư. 

ða dạng hoá các hoạt ñộng xúc tiến ñầu tư. 

Cần thiết phải thành lập một bộ phận chuyên trách công tác 

xúc tiến ñầu tư tại Ban quản lý KCN.  

Ban hành danh mục các dự án kêu gọi ñầu tư và thông tin một 

cách minh bạch, rõ ràng trên các phương tiện thông tin ñại chúng.  

3.2.3. Giải pháp về cơ chế, chính sách 

Cần rà soát, cập nhật, từ ñó tiến hành bổ sung, ñiều chỉnh quy 

hoạch các KCN ñã lập. 

Chính sách ưu ñãi ñầu tư và thuế thu nhập cho các DN ñầu tư 

vào KCN thuộc ñịa bàn khó khăn cần phải nhất quán, rõ ràng. Ban 

hành ñồng bộ các chính sách về tài chính, ngân hàng nhằm tạo ñiều 

kiện cho các nhà ñầu tư ñược hưởng các ưu ñãi về tài chính.  

Thực hiện các chính sách ưu ñãi ñầu tư nhất quán, thủ tục nhanh 

gọn và ñồng bộ ban hành các chính sách về tài chính, ngân hàng. 

Thực hiện các hoạt ñộng dịch vụ tư vấn nhằm thúc ñẩy quá 

trình ñầu tư vào thị trường tài chính ñang có nhu cầu cao trong các 

KCN, KKT, CCN. 

ðề xuất chính phủ ban hành cơ chế, chính sách ưu ñãi, khuyến 

khích thu hút ñầu tư ñặc thù. 
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Tạo môi trường thuận lợi ñể các DN thuộc mọi thành phần 

kinh tế hoạt ñộng và phát triển theo cơ chế thị trường. 

Cần hoàn thiện các chính sách thu hút ñầu tư, ñặc biệt là thu 

hút nguồn vốn FDI vào KCN, KKT, CCN.  

Về ñất ñai: Ngân sách ñịa phương cần cần có chính sách tạo 

quỹ ñất sạch  

Chính quyền các cấp, cần có những chính sách hỗ trợ cho 

người dân trong việc chuyển ñổi sinh kế. 

3.2.4. Cải cách hành chính 

ðẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên rà soát 

ñể ñơn giản hóa các TTHC. 

3.2.5. ðào tạo nguồn nhân lực 

Chú trọng tới quá trình ñào tạo nguồn nhân lực ở các cấp trình 

ñộ, từ quản lý tới kỹ thuật. Mở rộng ngành nghề ñào tạo kỹ thuật, 

kinh tế với các trình ñộ khác nhau. 

Quan tâm và tạo ñiều kiện cho lực lượng lao ñộng có ñiều kiện 

làm việc tốt, có nơi cư trú ổn ñịnh xung quanh KCN, KKT, CCN. Có 

các giải pháp thu hút nguồn nhân lực có trình ñộ cao, cũng như gửi 

cán bộ ñi học tập tại các KCN lớn và hiện ñại. 

3.3. KIẾN NGHỊ 

ðề nghị nên quy ñịnh BQL Khu kinh tế ñược thành lập Thanh 

tra mà không cần phải phân hạng KKT như quy ñịnh tại khoản 3, 

ðiều 39, Nghị ñịnh số 29/2008/Nð-CP. 

Quy ñịnh rõ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của các BQL 

Khu kinh tế. 

Quy ñịnh lại ñối với Công ty ðầu tư phát triển hạ tầng KKT ñể 

Công ty tổ chức ñược hoạt ñộng ñầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng 

trong KKT 
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ðề nghị cho áp dụng các chính sách ưu ñãi ñầu tư và cơ chế 

chính sách tín dụng ñầu tư, bảo lãnh của Nhà nước cho các nhà ñầu 

tư khi thực hiện các dự án ñầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu. 

ðề nghị ban hành các cơ chế, chính sách ưu ñãi, khuyến khích 

ñầu tư ñặc biệt áp dụng ñối với các KKT thuộc ñịa bàn khó khăn ñể 

tạo môi trường ñầu tư, kinh doanh thuận lợi nhằm thu hút các nhà 

ñầu tư.  

 ðề nghị Chính phủ phân cấp mạnh hơn cho ñịa phương trong 

việc quyết ñịnh một số vấn ñề về phát triển kinh tế mậu biên, xuất 

nhập cảnh ñối với các Khu kinh tế cửa khẩu 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Nhằm thu hút vốn ñầu tư vào các KCN, KKT, CCN UBND 

tỉnh có chỉ ñạo thực hiện ñồng bộ các giải pháp có sự hỗ trợ của các 

ngành liên quan trong việc hoàn thiện môi trường ñầu tư nhằm thu 

hút vốn ñầu tư trong và ngoài nước vào các KCN, KKT, CCN của 

Tỉnh ñể thúc ñẩy kinh tế xã hội của Kon Tum phát triển, thực hiện 

công nghiệp hóa hiện ñại hóa ñất nước.  

 

KẾT LUẬN  

Qua việc nghiên cứu ñề tài: “Thu hút vốn ñầu tư vào các khu 

công nghiệp tỉnh Kon Tum”, tác giả ñã làm rõ thêm cơ sở lý luận 

cũng như thực tiễn về tình hình thu hút vốn ñầu tư, tìm các giải pháp 

hiệu quả, thiết thực trong vấn ñề thu hút vốn ñầu tư vào các KCN 

tỉnh Kon Tum. 


