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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 
       Việc thành lập các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) 
là một trong những giải pháp quan trọng đối với việc đẩy mạnh CNH - 
HĐH và phát triển KT - XH của đất nước. Ngay từ Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ VII (1991) Đảng và Nhà nước đã chủ trương thí điểm và triển 
khai việc xây dựng các khu công nghiệp, khu chế xuất. Đến Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ VIII (1996) định hướng chiến lược xây dựng và 
phát triển các KCN đã được triển khai trong cả nước, và từng bước được 
bổ sung, hoàn thiện tại các Đại hội tiếp theo. 

Gia Lai là một trong những tỉnh thuộc Tây Nguyên, giao điểm của 
hai khu vực kinh tế trọng điểm gồm khu vực kinh tế phía Nam và khu vực 
kinh tế ven biển miền Trung. Gia Lai cũng là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi 
thế để hình thành và phát triển các KCN, CCN nói riêng và phát triển KT -
XH nóichung. Vì vậy, ngay từ năm 2003, Gia Lai đã thành lập KCN đầu 
tiên và đến nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thành lập và cấp giấy chứng 
nhận đầu tư cho 3 KCN, 15 CCN trong đó có 3 KCN và 8 CCN đã đi vào 
hoạt động. Những thành công của các KCN, CCN đã góp phần nâng cao 
năng lực cạnh tranh của tỉnh qua các năm, tạo công ăn việc làm, phát triển 
kinh tế xã hội.... Tuy nhiên, sự phát triển KCN, CCN tỉnh Gia Lai còn 
nhiều bất cập như: số dự án đầu tư từ các thị trường lớn như Mỹ và EU còn 
hạn chế, các dự án đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển dịch vụ, 
các ngành công nghiệp phụ trợ và các ngành công nghệ cao còn ít, và vấn 
đề ô nhiễm môi trường sinh thái,... Xuất phát từ thực trạng trên em xin 
chọn đề tài:“Phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa 
bàn tỉnh Gia Lai” làm đề tài luận văn thạc sỹ của mình. 
2. Mục tiêu nghiên cứu 
      - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến phát triển các khu 
công nghiệp, cụm công nghiệp. 

- Phân tích thực trạng phát triển các khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp tại tỉnh Gia Lai trong gian qua. 
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- Đề xuất một số giải pháp để phát triển các khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp tại tỉnh Gia Lai trong thời gian tới. 
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

a. Đối tượng nghiên cứu 
Là những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến phát triển các 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp. 
b. Phạm vi nghiên cứu 
- Nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến 

phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. 
- Về mặt không gian: Các nội dung trên được nghiên cứu trên địa 

bàn tỉnh Gia Lai.  
- Thời gian: Các giải pháp đề xuất trong luận văn có ý nghĩa đến 

năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 
4. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện các mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài sử dụng các 
phương pháp sau đây:  

- Phương pháp phân tích thực chứng, phương pháp phân tích chuẩn 
tắc. 

- Phương pháp phân tích so sánh, dự báo, phương pháp chuyên gia 
và các phương pháp khác v.v... 
5. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, tài liệu tham khảo đề tài được 
chia làm các chương như sau: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển các khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp. 

Chương 2: Thực trạngphát triển  các khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

Chương 3: Một số giải pháp phát triển các khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp tại tỉnh Gia Lai trong thời gian tới. 
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM 

CÔNG NGHIỆP 
1.1 TỔNG QUAN VỀ KCN, CCN VÀ PHÁT TRIỂN KCN, CCN 

1.1.1 Khái niệm và phân loại KCN, CCN 
a. Khái niệm 

-    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 địa lý xác định, không có 
dân cư sinh sống, do Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết 
định thành lập. 

- Cụm công nghiệp : Là sự tập trung về vị trí địa lý của các 
ngành công nghiệp nhằm tận dụng các cơ hội qua liên kết địa lý. 
Các nhà máy trong cụm quan hệ với nhau về mặt hợp tác xây dựng 
và sử dụng chung các công trình phụ trợ kỹ thuật, các công trình và 
mạng lưới kỹ thuật hạ tầng, nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư và 
giảm các chi phí quản lý khai thác. 

b.  Phân loại 
1.1.2 Đặc điểm KCN, CCN 

- Là khu vực tập trung tương đối nhiều nhà máy, xí nghiệp 
trong một khu vực có ranh giới rõ ràng, sử dụng chung kết cấu hạ 
tầng sản xuất, sản xuất ra các sản phẩm công nghiệp khác nhau, 
đồng thời cũng sử dụng lượng lớn nguyên, nhiên liệu, năng lượng 
và thải ra lượng chất thải khổng lồ. 

-  Việc thành lập KCN, CCN đòi hỏi phải có diện tích đất khá 
lớn, tập trung tại một địa điểm, địa hình tương đối bằng phẳng. 
Thường được xây dựng ở những nơi có vị trí địa lý thuận lợi. 

- Nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng chủ yếu là thu hút từ nước 
ngoài hay các tổ chức cá nhân trong nước. 

- Các xí nghiệp trong KCN, CCN thường được hưởng một quy 
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chế riêng của nhà nước và địa phương sở tại. Các quy chế này thể 
hiện sự quan tâm, ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi cho các xí nghiệp 
này phát triển. 

- KCN, CCN có Ban quản lý chung thống nhất, thực hiện quy 
chế quản lý thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi và hiệu suất tối đưa 
cho các xí nghiệp công nghiệp và các doanh nghiệp hoạt động. 

- Sử dụng lượng lao động lớn. 
- Hoạt động chính trong KCN, CCN là hoạt động sản xuất 

công nghiệp. 
1.1.3 Vai trò của KCN, CCN đối với sự phát triển kinh tế - 

xã hội 
                 a. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các DN trên địa bàn và 

phát triển các ngành CN phụ trợ 
b. Tạo việc làm và thu nhập cho người lao động 
c. Góp phần nâng cao trình độ công nghệ và quản lý kinh doanh 

         d. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, hình 
thành và phát triển các khu đô thị mới 

              e. Thúc đẩy quá trình hiện đại hoá hệ thống cơ sở hạ tầng 
         f. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý ô nhiễm môi trường, bảo 
vệ môi trường sinh thái cho phát triển bền vững 

1.2. NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN KCN, CCN 
1.2.1. Xây dựng và quản lý quy hoạch phát triển các KCN, CCN 
Xây dựng quy hoạch KCN, CCN là xác định phạm vi ranh giới, 

diện tích khu vực để xây dựng, xác định danh mục các công trình cần đầu 
tư xây dựng, xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu về sử dụng 
đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật; các yêu cầu về không gian, kiến 
trúc, thiết kế đô thị và những yêu cầu khác.Việc phân bố và hình thành các 
KCN, CCN phải đạt hiệu quả cao và bền vững xét trên cả phương diện 
kinh tế, xã hội, tự nhiên và môi trường. 

-  Các tiêu chí đánh giá: 
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+ Quy hoạch sử dụng đất đai, gồm : xác lập cơ cấu sử dụng đất, 
phân khu chức năng và tiển hành chia lô đất xây dựng. 
          + Quy hoạch hệ thống cây xanh và kiến trúc cảnh quan. 

+ Quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm : Quy hoạch hệ thống 
giao thông, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc, chuẩn bị kỹ thuật đất đai, 
thoát nước mưa, nước bẩn và xử lý các chất thải độc hại; tổng hợp đường 
dây, đường ống kỹ thuật  

 + Quy hoạch chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ và các quy định 
kiểm  soát phát triển đến từng lô đất xây dựng. 

    + Quy hoạch mặt bằng cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
phải bảo đảm mối quan hệ với các khu chức năng khác của điểm dân cư 
trong cơ cấu quy hoạch chung thống nhất. 

+  Tổ chức tốt môi trường lao động và bảo vệ môi trường xung 
quanh. Bố trí dải cách ly vệ sinh giữa các công trình công nghiệp và khu 
dân cư. Trong dải cách ly vệ sinh, tối thiểu 50% diện tích đất phải được 
trồng cây xanh và không quá 40% diện tích đất có thể được sử dụng để bố 
trí bãi đỗ xe, trạm bơm, trạm xử lý nước thải, trạm trung chuyển chất thải 
rắn. 

+ Mức độ phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và tình hình phát triển 
kinh tế  - xã hội, yêu cầu quốc phòng - an ninh ; quy hoạch sử dụng đất của 
từng địa phương; quy hoạch xây dựng vùng và đô thị; quy hoạch kết cấu 
hạ tầng - kỹ thuật; quy hoạch sử dụng khoáng sản và các nguồn tài nguyên 
khác. 

+ Quy mô KCN, CCN phải phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng, 
khả năng thu hút đầu tư, có cự ly vận tải thích hợp cả nguyên liệu và sản 
phẩm. 

+ Có các điều kiện thuận lợi để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng 
kỹ thuật và hạ tầng xã hội, triển khai đồng bộ và kết hợp chặt chẽ giữa quy 
hoạch phát triển KCN, CCN với quy hoạch phát triển đô thị, phân bố dân 
cư, nhà ở và các công trình xã hội phục vụ lao động trong KCN, CCN. 
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+ Có quỹ đất dự trữ để phát triển và có điều kiện liên kết thành các 
cụm đối với KCN. 

1.2.2. Xây dựng cơ sở hạ tầng các KCN, CCN 
Xây dựng cơ sở hạ tầng các KCN, CCN bao gồm hạ tầng kỹ thuật 

và hạ tầng xã hội. Hạ tầng kỹ thuật bao gồm các công trình phục vụ cho 
hoạt động  KCN, CCN như: đường xá, hệ thống thoát nước mưa, bó vỉa, 
vỉa hè đường quy hoạch , hệ thống thoát nước thải, hệ thống điện chiếu 
sáng, hệ thống cấp nước, thông tin liên lạc, rà phá bom mìn vật nổ, hệ 
thống cây xanh....Hạ tầng xã hội bao gồm các công trình phục vụ cho đời 
sống lao động trong KCN, CCN như: nhà ở, trường học, khu vui chơi, giải 
trí...Hiện nay bên cạnh hạ tầngkỹ thuật bên trong KCN, CCN các nhà đầu 
tư còn rất quan tâm đến cơ sở hạ tầng bên ngoài hàng rào KCN, CCN, hạ 
tầng xã hội, dịch vụ…Việc xây dựng cả trường đại học, bệnh viện, trung 
tâm dạy nghề và cung ứng lao động, chung cư cho công nhân, hệ thống xử 
lý nước thải hiện đại, áp dụng các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường sạch và 
bền vững đã thu hút được một lượng lớn vốn đầu tư. 

- Tiêu chí đánh giá: 
         + Số lượng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật- xã hội của địa phương 
có KCN, CCN  
         +Chất lượng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật- xã hội của địa phương 
có KCN, CCN  

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng các KCN, CCN phải có sự đồng bộ giữa 
hạ tầng kỹ thuật với hạ tầng xã hội nhằm triển khai thành công mô hình 
KCN, CCN - đô thị và bảo đảm an sinh xã hội. 

+ Đảm bảo phát triển đồng đều giữa cơ sở hạ tầng trong KCN, CCN 
và cơ sở hạ tầng ngoài KCN, CCN. 

1.2.3. Thu hút dự án và vốn đầu tư vào KCN, CCN 
Thu hút dự án và vốn đầu tư vào KCN, CCN là thông qua các điều 

kiện về hành lang pháp lý, kết cấu hạ tầng kỹ thuật – xã hội, các nguồn tài 
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nguyên, môi trường để thu hút các nhà đầu tư, đầu tư vốn vào KCN, CCN 
để sản xuất kinh doanh nhằm đạt được những mục tiêu nhất định. 

Vốn là yếu tố cực kỳ quan trọng để doanh nghiệp tồn tại và phát 
triển. Tất cả các doanh nghiệp muốn bắt đầu hoạt động sản xuất đều cần có 
vốn; vốn đầu tư của doanh nghiệp bao gồm vốn đầu tư cho xây dựng, mua 
sắm máy móc, trang thiết bị, mua nguyên vật liệu… 

- Tiêu chí đánh giá: 
+ Số dự án đăng ký 
+ Tổng số vốn đăng ký 
+ Vốn đầu tư thực hiện 
+ Tỷ lệ vốn thực hiện so với đăng ký 
+ Tỷ lệ dự án thực hiện so với đăng ký 
+ Tỷ lệ lấp đầy KCN, CCN 
+ Vốn đầu tư bình quân một dự án 
+ Vốn đầu tư bình quân trên một ha đất 
1.2.4. Hỗ trợ phát triển đội ngũ lao động cho các KCN, CCN 
Phát triển nguồn lao động cho các KCN, CCN là quá trình nâng cao 

lực lượng lao động cả về số lượng, chất lượng và sử dụng có hiệu quả 
nhằm đáp ứngnhững yêu cầu nhất định. 

- Để nâng cao chất lượng lao động cần thiết phải: 
+ Đào tạo và thường xuyên đào tạo lại nguồn nhân lực để nâng cao 

năng lực người lao động, bao gồm: trình độ kỹ năng, chuyên môn nghiệp 
vụ… 

+ Nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực bằng cách điều chỉnh 
tiền lương, điều kiện làm việc, cơ hội thăng tiến… 

- Việc sử dụng tốt nguồn lao động sẽ là điều quan trọng làm tăng 
khối lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, làm tăng lợi nhuận cho doanh 
nghiệp. 

- Tiêu chí đánh giá: 
+ Tổng số lao động trong KCN, CCN 
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+ Tỷ lệ lao động phổ thông trên tổng số lao động 
+ Tỷ lệ lao động có tay nghề trên tổng số lao động 
1.2.5. Hỗ trợ nâng cao trình độ công nghệ của các DN trong 

KCN, CCN 
- Nguồn lực công nghệ bao gồm trình độ công nghệ, mức độ hiện 

đại của máy móc thiết bị, bằng sáng chế phát minh của doanh nghiệp, nhãn 
hiệu thương mại, phần mềm, bản quyền phát minh của doanh nghiệp. 

- Tiêu chí đánh giá: 
+ Mức độ hiện đại của công nghệ áp dụng vào quá trình sản xuất. 
+ Hệ số đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ 
1.2.6. Gia tăng kết quả và đóng góp của KCN, CCN đối với kinh 

tế, xã hội địa phương 
Gia tăng kết quả sản xuất là làm kết quả (số lượng sản phẩm, doanh 

thu, thu nhập lao động, nộp ngân sách…) của năm sau cao hơn so với năm 
trước. 

a. Gia tăng kết quả sản xuất kinh doanh 
- Kết quả sản xuất của doanh nghiệp thể hiện sự phối hợp các nguồn 

lực, các yếu tố sản xuất; thể hiện sự lớn mạnh tổng hợp về lao động, vốn, 
công nghệ. Kết quả sản xuất của doanh nghiệp thường được thể hiện bằng: 
số lượng sản phẩm sản xuất, giá trị sản phẩm được sản xuất. 

- Gia tăng kết quả sản xuất là tổng hợp các biện pháp, chính sách 
để đạt được kết quả sản xuất của năm sau hơn năm trước, chu kỳ sản xuất 
năm sau hơn năm trước. 

- Tiêu chí đánh giá:  
+ Số lượng sản phẩm tăng lên hằng năm. 
+ Tốc độ gia tăng sản phẩm hằng năm. 
+ Giá trị sản phẩm tăng lên hằng năm. 
+ Tốc độ gia tăng giá trị sản phẩm hằng năm. 
b. Tăng thu nhập bình quân người lao động 
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Thu nhập bình quân của người lao động là sự biểu hiện bằng tiền 
của giá trị sức lao động mà người lao động đã bỏ ra trong quá trình sản 
xuất kinh doanh và được thanh toán theo kết quả cuối cùng. 

- Tiêu chí đánh giá: Tiền lương bình quân 1 lao động trên 1 tháng. 
c. Đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu 
Lượng tiền thu được từ xuất khẩu các hàng hóa, dịch vụ của 

một quốc gia tính trong một thời gian cố định thường 
là tháng, quý hoặc năm. 

- Tiêu chí đánh gía: Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh 
d. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
Cơ cấu kinh tế là tổng hợp các ngành kinh tế và mối quan hệ tỷ lệ 

giữa các ngành thể hiện ở vị trí và tỷ trọng của mỗi ngành trong tổng thể 
nền kinh tế.Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta theo hướng CNH - HĐH 
là tăng nhanh tỷ trọng giá trị trong GDP của các ngành công nghiệp, xây 
dựng (gọi chung là công nghiệp) và thương mại – dịch vụ (gọi chung là 
dịch vụ), đồng thời giảm dần tương đối tỷ trọng giá trị trong GDP của các 
ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp (gọi chung là nông nghiệp).  

- Tiêu chí đánh giá: 
+ Mức thay đổi tỷ trọng các ngành trong cơ cấu kinh tế.    
+ Tỷ lệ chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 
e. Nộp ngân sách nhà nước 
- Nộp ngân sách nhà nước bao gồm toàn bộ các nguồn thu đã nộp 

vào ngân sách Nhà nước từ các đơn vị sản xuất kinh doanh. 
        - Kết quả sản xuất của doanh nghiệp trong KCN, CCN tăng, thể hiện 
sản xuất ra nhiều sản phẩm, hàng hóa cho xã hội, đóng góp cho ngân sách 
Nhà nước ngày càng tăng, thực hiện trách nhiệm xã hội, thực hiện công ăn 
việc làm cho người lao động, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, góp phần 
xóa đói giảm nghèo 

- Tiêu chí đánh giá:  
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+ Số tiền nộp vào ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp trong 
KCN, CCN. 

+Tỷ trọng nộp ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp trong 
KCN, CCN trong tổng thu ngân sách của địa phương 
1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KCN, CCN 
       1.3.1. Điều kiện tự nhiên 
       1.3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương 
       1.3.3. Chính sách của nhà nước 
1.4. KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP CỦA 
MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG 
       1.4.1. Kinh nghiệm phát triển KCN, CCN tỉnh Bình Dương 
       1.4.2. Kinh nghiệm phát triển KCN, CCN tỉnh Bắc Ninh 
       1.4.3. Những bài học kinh nghiệm 
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM 

CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI 
2. 1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH GIA 
LAI ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CÁC KCN, CCN 

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 
a. Vị trí địa lý 
b. Đặc điểm địa hình 
c. Khí hậu 

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 
a. Tình hình dân số và lao động 

           b. Tình hình phát triển kinh tế xã hội 
2.2.THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC KCN, CCN TRÊN ĐỊA 
BÀN TỈNH GIA LAI TRONG THỜI GIAN QUA 

2.2.1. Thực trạng về xây dựng, quản lý quy hoạch và phát triển 
KCN, CCN 

  Hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 3 KCN, 8 CCN hoạt động, 7 
CCN đang trong quá trình quy hoạch trong những năm tới. Ngoài ra còn có 
07 Cụm công nghiệp đang tiến hành khảo sát, lập quy hoạch và trình 
UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết và Dự án đầu tư xây dựng kết cấu 
hạ tầng. 

Các KCN, CCN đều được bố trí vào các khu vực đất thuận lợi về 
vận tải hàng hóa, dọc theo các tuyến xa lộ vành đai, quốc lộ và gần trung 
tâm thành phố, đặc biệt là KCN cửa khẩu Lệ Thanh gần cửa khẩu, thuận 
lợi cho việc giao thương. Nhìn lại hơn 10 năm phát triển, có thể nhận thấy 
quy hoạch phát triển KCN, CCN của tỉnh khá hợp lý, cho phép khai thác 
được các tiềm năng, lợi thế của tỉnh.  Tỷ lệ lấp đầy các KCN, CCN tăng 
dần qua các năm, đây là kết quả của một chặng đường không ngừng cố 
gắng của các DN cũng như BQL KKT và tỉnh Gia Lai. Năm 2010 tỷ lệ lấp 
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đầy ở mức 50, 3%, đến năm 2014 tỷ lệ này đạt mức 70,3% ( tăng từ 653,5 
ha lên 947,1 ha ).  

2.2.2. Thực trạng xây dựng cơ sở hạ tầng các KCN, CCN 
            Các  KCN, CCN  được quy hoạch nằm dọc theo các tuyến quốc lộ 
và các đường Tỉnh lộ; trong quy hoạch đã cơ bản đảm bảo được sự gắn kết 
hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội trong và ngoài hàng rào Khu công 
nghiệp về giao thông. Đây cũng là thành công bước đầu của Gia Lai về sự 
gắn kết này. Theo đó, hệ thống các tuyến đường giao thông Tỉnh lộ được 
quy hoạch đầu tư xây dựng nối các Khu công nghiệp, Khu đô thị thành 
mạng lưới giao thông khép kín, liên hoàn; quy hoạch mạng lưới điện của 
tỉnh thường xuyên được điều chỉnh, bổ sung; mạng lưới cung cấp nước 
sạch cho các KCN, CCN được tỉnh chú trọng đầu tư, các nhà máy cấp 
nước sạch được xây dựng trên địa bàn tỉnh. Hệ thống hạ tầng viễn thông 
được đầu tư đồng bộ, hiện đại nhằm cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho 
khách hàng cũng được kéo theo cùng với việc xây dựng hạ tầng các KCN, 
CCN. Việc đầu tư cho môi trường được quan tâm do các bãi rác tập trung 
vốn đã chật hẹp, hết công suất và chưa có bãi chôn lấp xử lý chất thải rắn, 
độc hại nay Khu xử lý rác thải hiện đại đã được đầu tư và đi vào sử dụng 
tại Trà Đa với diện tích hơn 40 ha,Nhà máy xử lý rác thải công suất 
50tấn/ngày tại Khu công nghiệp Cửa khẩu Lệ Thanh do Chủ đầu tư là 
Tổng Công ty Toàn Cầu cũng đang được chuẩn bị đầu tư. Các dịch vụ 
khác trong KCN, CCN như Ngân hàng, Hải quan, bảo hiểm...được hình 
thành ở hầu hết các KCN, CCN đã đi vào hoạt động.. Ngoài ra, hạ tầng xã 
hội được đầu tư theo tiến độ quy hoạch và xây dựng các KCN, CCN như: 
Trường học, bệnh viện, nhà ở, nhu cầu về dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, 
văn hoá, thể thao… 

Hiện nay hầu hết cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong các KCN, CCN đã và 
đang hoàn thiện. Cụ thể KCN Trà Đa với cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại 
đã tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh.  
         2.2.3. Thực trạng thu hút dự án và vốn đầu tư vào KCN, CCN 
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a. Thu hút đầu tư trong nước: 
Tính đầu năm 2014 đến hết tháng 6/2014, Ban quản lý KKT đã thu 

hút được 29 nhà đầu tư đầu tư vào KCN với 34 dự án đầu tư , trong đó có 
04 dự án mở rộng và 01 nhà đầu tư thực hiện 02 DAĐT. Tổng vốn đầu tư: 

+ Vốn đăng ký là 1.403,391 tỷ đồng, giảm 4,3% so với vốn đăng ký 
cuối năm 2013, nguyên nhân là do trong quý I năm 2014 Ban quản lý KKT 
đã thu hồi 01 Giấy CNĐT của nhà đầu tư do không triển khải dự án để cấp 
cho DAĐT khác có quy mô vốn đầu tư thấp hơn. 

+ Vốn thực hiện là 776,039tỷ đồng, chiếm 55,29% so với tổng vốn 
đăng ký. 

Các doanh nghiệp đầu tư vào KCN, CCN hầu hết là doanh nghiệp 
có quy mô vừa và nhỏ, vốn đầu tư phần lớn phụ thuộc nguồn vốn tín dụng, 
do đó việc triển khai xây dựng đưa dự án vào sản xuất kinh doanh còn 
chậm so với đăng ký. Bên cạnh một số doanh nghiệp hoạt động có hiệu 
quả như Cty TNHH Quốc Duy Gia Lai, DNTN Anh Khoa, Công ty 
TNHH Olam, DNTN Thương mại và Sản xuất Thiên Phúc, đa số các 
doanh nghiệp khác chỉ hoạt động cầm chừng để duy trì sản xuất hoặc sản 
xuất có tính thời vụ. Tuy vậy, nhờ các KCN, CCN mà lượng vốn đầu tư 
được thu hút, việc sử dụng lượng vốn đầu tư có hiệu quả hơn, góp phần 
quan trọng vào công cuộc CNH, HĐH và phát triển KT- XH của tỉnh nhà. 

b. Thu hút đầu tư nước ngoài: 
So với các tỉnh thành khác trong cả nước khả năng thu hút nguồn 

vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh Gia Lai vẫn rất thấp. Trong những 
năm qua tình hình thu hút vốn FDI có biến động không đáng kể. Nhìn 
chung trong giai đoạn 2010-2014 FDI tăng 16,48%. Năm 2011 FDI tăng 
226,68% so với năm 2010, tương đương với 109,1 triệu USD. Năm 2012 
FDI tăng 313,72% so với năm 2011 tương đương với 77,04 triệu USD. 
Năm 2013 FDI tăng 15,77% tương đương với 17.21 triệu USD. Năm 2014 
FDI giảm 89,34% tương đương với 112.97 triệu USD. Thể hiện cụ thể qua 
bảng số liệu sau: 
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Bảng 2.8 : FDI của tỉnh Gia Lai thu hút vào KCN, CCN giai đoạn 
2010-2014 

 Chỉ 
tiêu 

 ĐVT  2010 2011 2012 2013 2014 

Số DA  DA  3 2 3 2 5 
Vốn 
thực 
hiện  

 
1000 
USD 

 7.251,75 26.373 109.110 126.320 13.350 

Tốc độ 
tăng 
trưởng 

 %  127,58 236,68 313,72 15,77 -89,34 

 (Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai) 
            Bên cạnh đó Gia Lai còn có khí hậu có nền nhiệt độ cao, thuận lợi 
cho phát triển mạnh các loại cây công nghiệp dài ngày như cao su, điều, 
tiêu, cà phê, cây ăn quả..., chăn nuôi gia súc, gia cầm, cung cấp cho các 
thành phố, các khu công nghiệp lớn và phát triển công nghiệp chế biến đáp 
ứng nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh và xuất khẩu. Vậy nên các dự án kêu gọi 
đầu tư mới của tỉnh đa số tập trung vào xây dựng các nhà mấy chế biến 
nông sản, thức ăn gia súc, súc sản... 
2.2.4. Thực trạng hỗ trợ phát triển đội ngũ lao động cho các KCN, 
CCN 

Trong những năm qua, các KCN, CCN đã có tác động hết sức tích 
cực đối với vấn đề sử dụng, giải quyết việc làm, làm tăng phúc lợi cho 
người lao động. Nhờ có sự mở rộng quy mô của các KCN, CCN nên số 
lượng lao động tại các KCN, CCN tăng dần qua các năm. Nếu năm 2010 
tổng số lao động làm việc trong các KCN, CCN là 4044 người ( lao động 
nữ chiếm 50,84%) thì đến năm 2011 con số này đã là 4564 người ( tăng 
12,9%) và qua các năm tỷ lệ này lại tiếp tục tăng. Năm 2012 tổng số lao 
động là 5349 người (tăng 17,1%). Thể hiện cụ thể qua bảng số liệu sau: 

Bảng 2.11: Số lượng lao động giai đoạn 2010 – 2014 

±
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STT Năm 
Số lao động 

(người) 
Lao động nữ 

(người) 
Tỷ lệ (%) 

1 2010 4044 2056 50,84 
2 2011 4564 2568 56,26 
3 2012 5349 3004 56,16 
4 2013 6554 3807 58,08 

5 2014 7032 4232 60,18 

(Nguồn: Ban quản lý KKT Gia Lai) 
Trong năm 2014 các KCN, CCN đã tạo ra một số lượng việc làm 

đáng kể, đã thu hút được 7032 lao động vào làm việc, trong đó lao động nữ 
là 4232 người, chiếm 60,18%, so với năm 2010 thì số lao động đã tăng 
2988 người ( tăng 14,83%) đây là tác động khá tích cực trong việc giải 
quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ.  Tiền lương, 
tiền công của người lao động đã được các doanh nghiệp quan tâm và chi 
trả kịp thời với mức lương bình quân là: 4.000.000 đồng/người/tháng, phần 
nào giúp người lao động trang trải cuộc sống trong khi giá cả luôn biến 
động như hiện nay.  

Lực lượng lao động trong các KCN, CCN chủ yếu là lao động trẻ có 
độ tuổi trung bình từ 18 đến 25, phần lớn là lao động địa phương. Thống 
kê cho thấy số lao động đã qua đào tạo từ cao đẳng trở lên chỉ chiếm 
6,22%, nếu tính số lao động có trình  độ trung cấp nghề trở lên chiếm 
28,76%. Phần lớn lao động các  doanh  nghiệp  tuyển  chọn là  lao động 
phổ thông chiếm khoảng 65,02%  do doanh nghiệp thâm dụng lao động, 
công nghệ chưa tiên tiến. Mặt  khác, một số ngành nghề nhất là thủ công 
mỹ nghệ, người lao động được truyền nghề, tay nghề giỏi nhưng học vấn 
thấp, bằng cấp không có chưa  được  thống  kê đầy đủ để bóc tách ra khỏi 
số lao động phổ thông.  

2.2.5. Thực trạng hỗ trợ nâng cao trình độ công nghệ của các 
DN trong KCN, CCN 

Nhìn chung các DN ở Gia Lai chủ yếu là DN vừa và nhỏ do yếu 
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về năng lực tài chính nên sử dụng công nghệ lạc hậu; máy móc, thiết bị, 
dây chuyền công nghệ cũ, mang tính chắp vá, không đồng bộ cộng với tay 
nghề công nhân; số DN tạo ra sản phẩm xuất khẩu trên địa bàn còn chiếm 
tỷ lệ thấp. Nhiều DN chưa thấy được vai trò của đổi mới và cải tiến công 
nghệ đối với sản xuất. Mặt khác, lực lượng lao động trong doanh nghiệp có 
trình độ công nghệ còn ở mức trung bình, phần lớn là lao động phổ thông. 
Có những ông chủ doanh nghiệp chưa được đào tạo có hệ thống về những 
kiến thức quản lý kinh tế, tin học; trình độ tay nghề của công nhân lao 
động còn ở mức thấp. Đó là nguyên nhân khiến hiệu suất lao động của rất 
nhiều doanh nghiệp tuy có tăng trưởng nhưng còn thấp.  
        2.2.6. Kết quả và đóng góp của KCN, CCN đối với kinh tế, xã hội 
địa phương 

a.  Kết quả sản xuất kinh doanh 
Tổng doanh thu trong 6 tháng đầu năm 2014, ước tính đến thời điểm 

30/6/2014 toàn KCN, CCN ước đạt 4.257,557tỷ đồng, tăng 33,9 % so với 
cùng kỳ năm trước.Các doanh nghiệp trong KCN, CCN hầu hết là các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ. Có thể nói trong quý 6 tháng đầu năm 2014 đa 
số các doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn về thị trường tiêu thụ sản 
phẩm, tài chính, hàng tồn kho nhiều. Tuy vậy nhưng các doanh nghiệp vẫn 
duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và đang từng bước khắc phục những 
khó khăn để nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh. Cụ thể qua bảng số liệu 
sau: 

Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu ngành chế biến cà phê đạt mức 
cao nhất (3.496,952 tỷ đồng). Vì Gia Lai là một trong những tỉnh Tây 
Nguyên có khí hậu thuận lợi, đất đỏ bazan... phù hợp cho việc trồng các 
cây công nghiệp lâu năm, đặc biệt là cà phê vì vậy doanh thu từ ngành này 
khá cao. Bên cạnh đó là chế biến hạt điều (230,032 tỷ đồng) và các loại 
nông sản khác (8,958 tỷ đồng). Sản xuất đá granite, đá xây dựng các loại 
(134,936 tỷ đồng) cũng đang được các DN hết sức chú trọng sản xuất vì 
nhu cầu sử dụng các mặt hàng này có xu hướng gia tăng, dẫn đến doanh 



17 

thu cũng có chiều hướng tăng. Doanh thu của ngành gỗ tinh chế (33,274 tỷ 
đồng) lại có xu hướng thấp hơn các năm trước, một phần do nguồn gỗ để 
sản xuất hiện nay đang khan hiếm, mặt khác, sản phẩm của ngành hiện 
đang gặp khó khăn vì khả năng cạnh tranh khá thấp so với các tỉnh khác. 
         b. Đóng góp của các KCN, CCN 

Ø Đóng góp vào giá trị sản xuất của tỉnh 
    Trong những năm vừa qua, Gia Lai đã sản xuất nhiều sản phẩm, 

phục vụ nhu cầu trong và ngoài nước. Trong đó chủ yếu các sản phẩm của 
ngành nông sản, sản xuất đá granite, đá xây dựng, gỗ tinh chế... Đóng góp 
của các KCN, CCN vào giá trị sản xuất của tỉnh ngày càng tăng qua các 
năm. Năm 2010 GTSX trong KCN, CCN đạt 4.565,378 tỷ đồng, chiếm 
48,69 % GTSX công nghiệp toàn tỉnh. Đến năm 2014 thì GTSX trong 
KCN, CCN đã đạt 7.852,482 tỷ đồng chiếm 50,58% GTSX công nghiệp 
toàn tỉnh. Điều này càng chứng tỏ các KCN, CCN thực sự có những đóng 
góp rất quan trọng trong tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh nói riêng và 
nước ta nói chung.  

                Tỷ trọng GTSX của các KCN, CCN so với GTSXCN toàn tỉnh có xu 
hướng tăng qua các năm, năm 2010, tỷ trọng này là 48,69% thì đến năm 
2014, tỷ trọng này đã đạt 50, 58% (tăng 1,68%), tương ứng với đó, tỷ trọng 
GTSX KCN, CCN so với GDP cũng tăng từ 23,5% năm 2010 lên 35,4% 
năm 2014. Điều này hoàn toàn phù hợp với định hướng chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế hiện nay, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ, giảm 
tỷ trọng các ngành nông nghiệp. 

Ø Tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động 
   Nhờ có sự ra đời và phát triển cuả các KCN, CCN, đã tạo việc làm  

cho một lực lượng lớn lao động của địa phương, đặc biệt là lao động nữ. 
Riêng năm 2014 con số này là 7032 người, trong đó lực lượng lao động nữ 
chiếm 60,18%. Đây là một đóng góp đáng kể của các KCN, CCN khi mà 
hiện nay tình trạng thất nghiệp ngày càng gia tăng. 

Ø Đóng góp vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh 
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Trong thời gian gần đây các dự án đầu tư  tập trung chủ yếu vào lĩnh 
vực như: sản xuất chế biến nông sản, lâm sản, nhóm ngành công nghiệp 
vật liệu xây dựng, nhóm ngành chế tạo, lắp ráp cơ khí điện tử, may mặc... 
Việc thu hút được nhiều dự án trong và ngoài nước đầu tư vào trong KCN 
đã có tác động mạnh mẽ đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Gia 
Lai.Trong giai đoạn 2001-2010, tốc độ tăng trưởng GDP Gia Lai đạt 
12,3%/năm, tỷ trọng trong cơ cấu GDP của nhóm ngành nông-lâm-thủy 
sản đã giảm từ 57,8%/năm 2000 xuống 48,8%/năm 2005 và 44,2%/năm 
2011. Ngược lại tỷ trọng của nhóm ngành công nghiệp - xây dựng đã tăng 
từ 17,9 %/năm 2000 lên 23,7%/năm 2005 và 30,1%/năm 2011. 

Và trong giai đoạn 2012 – 2014 cùng với sự đóng góp mạnh mẽ của 
các KCN, CCN cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch theo hướng CNH-HĐH, 
giảm dần tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản, tăng tỷ trọng ngành 
công nghiệp và dịch vụ. Năm 2012 tổng GDP của toàn tỉnh Gia Lai đạt 
29.834 tỷ đồng, trong đó  nhóm ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 
31,01 %. Năm 2013 tỷ trọng của nhóm ngành này đạt 32,12% ( tăng 
1,11%). Đến năm 2014 tỷ lệ đóng góp của nhóm ngành này tăng thêm 
0,47% (đạt 32,59% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh) Thể hiện cụ thể qua bảng 
số liệu sau: 

Ø Đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu của tỉnh 
            Năm 2010 tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt 142,7 triệu USD 
(chiếm 81,2 % giá trị xuất khẩu của tỉnh). Năm 2011 tăng 31 triệu USD so 
với năm 2009 ( chiếm 82, 9 % giá trị xuất khẩu của tỉnh).Tuy nhiên năm 
2012 kim ngạch xuất khẩu của các KCN, CCN có xu hướng giảm so với 
năm trước( giảm 29, 2 triệu USD,chiếm 70,6% giá trị xuất khẩu toàn tỉnh). 
Đây là điều không tránh khỏi do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 
toàn cầu. Năm 2013 và năm 2014 kim ngạch tăng theo chiều hướng tốt 
tương ứng là 180,9 triệu USD và 189,02 triệu USD ( lần lượt chiếm  
78,5% và 80,4% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh).                                                        
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          Riêng 6 tháng đầu năm 2014 tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 172,765 
triệu USD (tăng 5,74 lần so với cùng kỳ năm trước). Trong đó kim ngạch 
xuất khẩu của một số DN đạt ở mức khá cao như: Công ty Louis Dreyfus 
Commodities Việt Nam đạt 169,379 triệu USD (tăng 6,45 lần so với cùng 
kỳ năm trước), Công ty CP chế biến gỗ Đức Long đạt 19,770 triệu USD, 
Công ty thương phẩm Atlantic đạt 3,351 triệu USD; Công ty TNHH đá 
granite Quốc Duy đạt 14,700 triệu USD... Nguyên nhân tổng kim ngạch 
xuất khẩu tăng là do giá hàng nông sản Việt Nam tăng 18% nhờ giá kỳ hạn 
tăng, mặt khác nhu cầu về hàng nông, thủy sản ở thị trường chủ lực là 
Châu Âu, Nhật Bản tăng cao nên tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất 
khẩu của các doanh nghiệp chế biến hàng nông sản tại địa bàn. 

Ø Đóng góp vào ngân sách 
Nhờ sự hoạt động có hiệu quả và sự đóng góp đáng kể của dự án 

trong KCN, CCN, đặc biệt là các dự án FDI, ngân sách của tỉnh Gia Lai đã 
liên tục được cải thiện. Thể hiện cụ thể qua bảng số liệu sau: 
Bảng 2.17. Đóng góp của các KCN, CCN vào ngân sách tỉnh Gia Lai 

giai đoạn 2010-2014 
 2010 2011 2012 2013  2014 
Tổng ngân sách tỉnh  (tỷ 
đồng) 

3.127 3.888 4.701 4.690 4.580 

Thu từ KCN, CCN (tỷ 
đồng) 

473 620 411 388 367 

Tỷ trọng thu từ KCN, 
CCN/tổng ngân sách (%) 

15,1 15,9 8,7 8,3 8,01 

(Nguồn: Ban quản lý khu kinh tế Gia Lai) 
          Năm 2010 nguồn thu từ KCN, CCN đã đóng cho ngân sách của tỉnh 
3.127 tỷ đồng, chiếm 15, 1 % thu ngân sách của tỉnh. Tỷ trọng đóng góp 
ngày càng tăng dần qua các năm. Năm 2011 tỷ trọng này ở mức 15,9 %.Tuy 
nhiên giai đoạn 2011-2014 tỷ trọng này có xu hướng giảm. Giai đoạn này 
nền kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng, điều này cũng ảnh hưởng đến kinh 
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tế Việt Nam và hoạt động của các DN trong KCN, CCN. Đến năm 2014 tỷ 
trọng này chỉ còn 8,01 %, giảm 7,09% so với năm 2010. Bên cạnh đó do các 
doanh nghiệp trong các KCN, CCN chủ yếu sản xuất mặt hàng kinh nông 
sản cà phê, tiêu, nhưng hiện nay mặt hàng nông sản được miễn thuế xuất 
nhập khẩu (0 %) vì thế doanh nghiệp được khấu trừ thuế cho nên tình hình 
nộp Ngân sách nhà nước có xu hướng giảm dần so với cùng kỳ năm trước.  
2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KCN, CCN TỈNH 
GIA LAI  

2.3.1. Tích cực 
- Tác động đến thu hút đầu tư và phát triển của toàn ngành công 

nghiệp tỉnh Gia Lai. 
- Tác động đến sự tăng trưởng GDP, tăng thu nhập bình quân đầu 

người và nguồn thu ngân sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.       
-  Tác động đến tốc độ phát triển của toàn bộ ngành công nghiệp trong tỉnh 
về giá trị, quy mô và cơ cấu, trình độ công nghệ theo hướng ngày càng tiến 
bộ.  
      - Tác động tích cực đối với vấn đề giải quyết việc làm, nâng cao thu 
nhập, đào tạo và nâng cao trình độ cho người lao động.  
      - Tác động lan toả tích cực tới trình độ phát triển của các vùng, các 
ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.  

2.3.2. Hạn chế 
- Về thu hút đầu tư vào KCN, CCN Gia Lai 
- Về tình hình sử dụng, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động 
- Về vấn đề bảo vệ môi trường 
- Về đời sống của dân cư 

2.3.3. Nguyên nhân 
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CHƯƠNG 3 
ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG 

NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH GIA LAI 
3.1. CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.1.1. Phương hướng phát triển các KCN, CCN nước ta thời kỳ 
2015 – 2020  

3.1.2. Định hướng phát triển các KCN, CCN tỉnh Gia Lai giai 
đoạn 2015 – 2020 

3.1.3. Các nguyên tắc khi xây dựng giải pháp 
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC KCN, CCN TRÊN 
ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI 

3.2.1. Hoàn thiện quy hoạch và quản lý phát triển KCN, CCN 
- Quy hoạch và phát triển các KCN, CCN của tỉnh phải được xây 

dựng trên cơ sở quy hoạch phát triển KT - XH của từng vùng, từng địa bàn 
trong tỉnh với tư cách như một trong những giải pháp nhằm thực hiện các 
mục tiêu của quy hoạch phát triển vùng.  

- Quy hoạch phát triển các KCN, CCN phải gắn liền với quy hoạch 
phát triển các khu dân cư, khu đô thị ở Gia Lai, bảo đảm sự phát triển tương 
xứng giữ cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, giữa quy hoạch trong 
hàng rào và ngoài hàng rào. 

- Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh Gia Lai cần phải có văn bản hướng 
dẫn cụ thể để khi quy hoạch KCN phải quy hoạch khu nhà ở cho công nhân, 
cũng như các công trình phục vụ công cộng khác. 

- Quy hoạch về không gian cần coi trọng việc lựa chọn địa điểm xây 
dựng nhằm hạn chế sử dụng đất nông nghiệp, đặc biệt là những vùng đất tốt, 
những vùng có mật độ dân cư cao, đồng thời phải chú trọng đến việc vận 
hành an toàn các trục đường quốc lộ. 

3.2.2.Nâng cấp kết cấu hạ tầng trong các KCN, CCN  
Việc phát triển cơ sở hạ tầng bên trong hàng rào cho các KCN,CCN 

trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới là phải tuân thủ các quy hoạch, quy chế, 
quy chuẩn xây dựng, thực hiện nguyên tắc hiệu quả, ổn định, phù hợp và 
phải đảm bảo tính bền vững. 
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Coi trọng việc xây dựng các công trình hạ tầng ngoài hàng rào 
KCN. Kế hoạch xây dựng KCN, CCN nhất thiết phải gắn với kế hoạch xây 
dựng cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào và giao cho một đầu mối chịu trách 
nhiệm phối hợp thực hiện đó là Ban quản lý KKT Gia Lai. 

Cần có điều lệ, quy chế cụ thể để nâng cao ý thức của các doanh 
nghiệp trong việc sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong và ngoài 
KCN. Có chính sách ưu tiên, khuyến khích công ty đầu tư hạ tầng xây dựng 
kết cấu hạ tầng đồng bộ, đón trước những thành tựu KH - CN ứng dụng vào 
sản xuất nhằm tạo cơ hội tốt nhất cho các nhà đầu tư. 

Các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư hạ tầng nhằm giảm chi phí 
đầu vào cho các doanh nghiệp mà vẫn phải đảm bảo lợi nhuận kinh doanh 
của các công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng  

Hơn nữa, cần nâng cao tính cạnh tranh trong các ngành dịch vụ để 
giảm giá cước các loại dịch vụ điện, nước... Đẩy nhanh việc chuyển sang chế 
độ một giá chung cho tất cả các loại hình doanh nghiệp (trong tỉnh, ngoài 
tỉnh, nước ngoài). 

3.2.3. Hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm gia tăng thu hút đầu 
tư vào các KCN, CCN  

- Hoàn thiện khung pháp lý 
- Tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, hấp dẫn 
- Đẩy mạnh cải cách hành chính 
- Chủ động kêu gọi đầu tư 

3.2.4. Hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực 
phục vụ các KCN, CCN  
    - Nâng cao việc nhận thức và thực hiện tốt việc đào tạo nghề cho người 
lao động để đáp ứng đòi hỏi của sản xuất tiên tiến, hiện đại. Đây là yêu cầu 
đầu tiên hướng tới phát triển nguồn nhân lực nói chung và phát triển nguồn 
nhân lực cho KCN, CCN nói riêng. 

     -  Phát triển các trường dạy nghề dưới nhiều hình thức: đào tạo ngắn hạn, 
đào tạo dài hạn. Khuyến khích và tạo điều kiện để các chủ đầu tư trong tỉnh, 
ngoài tỉnh và nước ngoài tổ chức đào tạo tại các DN, các trung tâm.  
        -  Quan tâm và đầu tư đúng mức cho công tác đào tạo nghề. Tình trạng 



23 

phổ biến nhất hiện nay ở nước ta nói chung và Gia Lai nói riêng là tình trạng 
“thừa thầy,thiếu thợ”. 
       - Có chính sách khuyến khích tổ chức cá lớp đào tạo dạy nghề có thực  

3.2.5. Tạo môi trường có trình độ công nghệ phù hợp trong KCN, 
CCN 

- Đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại phù hợp với quá trình sản 
xuất. 

- Cần tập trung ưu tiên thu hút các ngành nghề, lĩnh vực có hàm lượng 
công nghệ tiên tiến. 

- Thông qua các dự án FDI thu hút công nghệ, chuyển giao công nghệ 
từ FDI vào các DN trong KCN, CCN. Thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ 
các hoạt động chuyển giao công nghệ. 

-  Phải tạo sự phối hợp liên kết thường xuyên dưới nhiều hình thức, 
giữa cơ quan nghiên cứu khoa học với các DN trong KCN, CCN để từ đó có 
thể ứng dụng một cách tốt nhất công nghệ khoa học tiên tiến, nâng cao khả 
năng cạnh tranh của DN. 
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KẾT LUẬN 
Xây dựng các KCN, CCN nhằm mục đích phát triển sản xuất công 

nghiệp để xuất khẩu, gọi vốn đầu tư nước ngoài, tiếp thu kỹ thuật hiện đại 
và nhận công nghệ tiên tiến, đồng thời học tập kinh nghiệm và hình thành 
thói quen, phương pháp quản lý sản xuất tiên tiến, sử dụng nguyên,nhiên 
vật liệu và lực lượng lao động tại chỗ, tạo việc làm mới và hỗ trợ giải quyết 
các vấn đề KT –XH của những vùng lạc hậu góp phần tăng trưởng kinh tế 
trong nước. Bên cạnh đó việc phát triển các KCN, CCN còn góp phần bổ 
sung bí quyết sản xuất và tìm thị trường, tiếp cận mạng lưới thị trường 
quốc tế. KCN là công cụ để thúc đẩy xuất khẩu, tăng nguồn thu ngoại tệ, 
tạo công ăn việc làm, tiếp thu chuyển giao kỹ thuật, tay nghề, thu hút đầu 
tư nước ngoài và phát triển. 

Tại Gia Lai, các KCN, CCN tuy mới thành lập nhưng đã đạt được 
nhiều thành tựu đáng kể. Trong hơn 10 năm qua, các KCN, CCN đã có 
đóng góp lớn vào sự phát triển KT–XH của tỉnh. Cụ thể là: thúc đẩy 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng CNH – HĐH,  góp phần 
gia tăng năng lực nội sinh của tỉnh,  góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, 
tăng trưởng xuất khẩu và tăng thu ngân sách.  

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, các KCN, CCN còn bộc lộ 
một số hạn chế, yếu kém, trong đó nổi lên là: quy hoạch và xây dựng 
KCN, CCN chưa tương xứng với tiềm năng và không theo kịp với yêu cầu 
phát triển; cơ sở hạ tầng trong và ngoài KCN, CCN yếu kém, thiếu đồng 
bộ; tiến độ triển khai dự án thứ cấp chậm tiến độ; trình độ lao động chưa 
đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp trong KCN, CCN.. Để tiếp 
tục đẩy mạnh sự phát triển của các KCN, CCN ở tỉnh Gia Lai theo hướng 
hiệu quả, đòi hỏi phải có nhiều biện pháp cơ bản và đồng bộ.  

 
 

 


