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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Sau gần 30 năm "Đổi mới", Việt Nam đã đạt được những thành 

tựu kinh tế đáng ghi nhận. Trong đó sản xuất công nghiệp là ngành 

đóng vai trò quan trọng nhất. Các ngành công nghiệp đã phát triển 

nhanh chóng và trở thành động lực tăng trưởng kinh tế trong thời 

gian qua. 

Trong những năm qua, nhờ sự hỗ trợ của Trung ương, nỗ lực 

của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tỉnh Quảng Ngãi đã từng 

bước phát huy lợi thế, tiềm năng của tỉnh ven biển, tập trung đầu tư 

phát triển, và đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên hành trình phát 

triển kinh tế - xã hội. Thành công rực rỡ và để lại dấu ấn đậm nét 

nhất chính là sự bứt phá mạnh mẽ của ngành công nghiệp. Công 

nghiệp Quảng Ngãi có bước phát triển khá cao nhưng chưa khai thác 

hết tiềm năng, chưa có sự phát triển vững chắc.  

Vấn đề cấp thiết hiện nay là phải tìm ra các giải pháp để thúc 

đẩy công nghiệp của tỉnh phát triển tương xứng với tiềm năng và thế 

mạnh sẵn có, phát triển công nghiệp ổn định, góp phần phát triển 

kinh tế - xã hội, tạo việc làm ổn định cho công nhân. Vì vậy, việc 

nghiên cứu đề tài “Phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi” mang tính cấp bách và thiết thực đối với sự phát triển 

kinh tế xã hội của địa phương. 

2. Mục tiêu nghiên cứu  

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển công nghiệp. 

- Đánh giá thực trạng phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi trong thời gian qua. 

- Đề xuất các giải pháp phát triển sản xuất công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian đến. 
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3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

* Đối tượng nghiên cứu 

Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn liên 

quan đến phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

* Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung: đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng phát triển 

của ngành trên các khía cạnh: số lượng các cơ sở sản xuất, cơ cấu 

ngành công nghiệp, các yếu tố nguồn lực trong công nghiệp, hình 

thức tổ chức sản xuất, thị trường đầu ra của sản phẩm công nghiệp, 

kết quả sản xuất công nghiệp. 

- Về không gian: Nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

- Về thời gian: Đánh giá thực trạng phát triển công nghiệp giai 

đoạn 2011-2015, giải pháp có ý nghĩa trong những năm đến. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

+ Trong chương 1 sử dụng phương pháp tổng hợp làm rõ vấn đề 

lý thuyết liên quan đến công nghiệp và phát triển công nghiệp. 

+ Trong chương 2 sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phương 

pháp phân tích so sánh, phương pháp phân tích tỷ số phân tích các dữ 

liệu thứ cấp nhằm đánh giá thực trạng phát triển công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

+ Trong chương 3, sử dụng phương pháp dự báo, dựa vào tình 

hình thực tế và các chiến lược kinh tế, đặc biệt là các quy hoạch phát 

triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng đề xuất các định hướng 

phát triển. Sử dụng phương pháp suy luận đề ra các giải pháp nhằm 

đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

- Phương pháp thu thập số liệu: số liệu thống kê trong niên giám, 

báo cáo về tình hình phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi. 

- Phương pháp xử lý số liệu: Phền mềm Excel. 
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5. Kết cấu của đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và tài liệu tham khảo, cấu 

trúc của luận văn được chia thành 3 chương, cụ thể: 

- Chương 1: Những vấn đề lý luận về phát triển công nghiệp. 

- Chương 2: Thực trạng phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi 

- Chương 3: các giải pháp nhằm phát triển công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

 

CHƢƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG 

NGHIỆP 

1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÕ CỦA SẢN XUẤT 

CÔNG NGHIỆP 

1.1.1. Một số khái niệm  

a) Khái niệm công nghiệp 

Công nghiệp, là một bộ phận của nền kinh tế, là lĩnh vực sản 

xuất hàng hóa vật chất mà sản phẩm được "chế tạo, chế biến" cho 

nhu cầu tiêu dùng hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh tiếp theo. Đây 

là hoạt động kinh tế, sản xuất quy mô lớn, được sự hỗ trợ thúc đẩy 

mạnh mẽ của các tiến bộ công nghệ, khoa học và kỹ thuật  

Theo cách phân ngành của tổng cục thống kê, công nghiệp được 

phân thành ba nhóm ngành: Công nghiệp khai thác, chế biến và công 

nghiệp điện – khí – nước. 

b. Khái niệm phát triển công nghiệp 

Phát triển công nghiệp là sự gia tăng về số lượng và chất lượng 

tăng trưởng công nghiệp gắn với việc chuyển dịch cơ cấu công 

nghiệp theo hướng tiến bộ, hợp lý. Về mặt lượng thể hiện ở sự gia 
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tăng qui mô các yếu tố đầu vào như vốn, lao động, kỹ thuật, số lượng 

cơ sở sản xuất...từ đó gia tăng kết quả đầu ra của lĩnh vực công 

nghiệp. Về mặt chất thể hiện ở việc sử dụng có hiệu quả các yếu tố 

nguồn lực, gia tăng mức đóng góp của công nghiệp trong cơ cấu giá 

trị sản phẩm, thu nhập người lao động ngày càng tăng  

1.1.2. Đặc điểm của sản xuất công nghiệp 

- Tính chất hai giai đoạn của quá trình sản xuất 

- Sản xuất công nghiệp có khả năng thực hiện chuyên môn hoá 

sản xuất sâu và hiệp tác hoá sản xuất rộng 

- Sản xuất công nghiệp có xu hướng phân bố ngày càng tập 

trung cao độ theo lãnh thổ 

- Đặc điểm công nghệ sản xuất 

- Đặc điểm về sự biến đổi các đối tượng lao động 

1.1.3. Vai trò của công nghiệp trong quá trình phát triển 

kinh tế 

- Công nghiệp tăng trưởng làm gia tăng thu nhập quốc gia 

- Công nghiệp là ngành cung cấp tư liệu sản xuất cho toàn bộ 

nền kinh tế 

- Công nghiệp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp 

- Công nghiệp cung cấp hàng tiêu dùng cho đời sống nhân dân 

- Công nghiệp thu hút lao động nông nghiệp, góp phần giải 

quyết việc làm xã hội 

- Công nghiệp tạo ra hình mẫu ngày càng hoàn thiện về tổ chức 

sản xuất. 

1.2. NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHIỆP 

1.2.1. Gia tăng số lƣợng các cơ sở sản xuất 

Phát triển sản xuất công nghiệp phải chú trọng đến việc phát 

triển các doanh nghiệp công nghiệp. Doanh nghiệp là bộ phận cấu 
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thành quan trọng nhất của sản xuất công nghiệp. Có càng nhiều 

doanh nghiệp lớn mạnh thì ngành công nghiệp càng phát triển. 

Doanh nghiệp mạnh phản ánh năng lực cạnh tranh và thích nghi 

trong môi trường biến động. Thực hiện tập trung hoá sản xuất công 

nghiệp để tạo điều kiện hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn.  

1.2.2. Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp 

Cơ cấu công nghiệp luôn là cơ cấu động được điều chỉnh thích 

ứng với sự thay đổi môi trường và yêu cầu phát triển. Chuyển dịch 

công nghiệp là sự thay đổi cơ cấu từ trạng thái này sang trạng thái 

khác, là một quá trình chịu sự tác động của nhiều yếu tố. Có các loại 

cơ cấu công nghiệp như: cơ cấu ngành công nghiệp, cơ cấu theo 

thành phần kinh tế, cơ cấu công nghiệp theo lãnh thỗ. 

1.2.3. Gia tăng các ngu n lực cho sản xuất công nghiệp 

Nguồn lực ở đây bao gồm: vốn, lao động, hệ thống cơ sở vật 

chất  thiết bị, công nghệ   Do đó, khi quy mô của các cơ sở sản 

xuất tăng lên đòi h i phải mở rộng quy mô các yếu tố nguồn lực. 

Điều này có thể được hiểu là làm cho các các yếu tố về lao động, 

vốn, hệ thống cơ sở vật chất ngày càng tăng lên. Lao động và nguồn 

vốn là hai yếu tố đầu vào cơ bản đối với sự tồn tại và phát triển của 

các các cơ sở sản xuất. Việc gia tăng các yếu tố đó sẽ thể hiện sự 

phát triển của công nghiệp.  

1.2.4. Hình thức tổ chức sản xuất 

Công nghiệp có nhiều hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh 

nhưng chủ yếu là: doanh nghiệp Nhà Nước, doanh nghiệp tư nhân, 

công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài,... 
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1.2.5. Phát triển thị trƣờng tiêu thụ 

Đối với các cơ sở sản xuất thì việc xác định thị trường đầu ra 

của sản phẩm là khâu vô cùng quan trọng, sự tồn tại của cơ sở sản 

xuất phụ thuộc vào việc hàng hoá của doanh nghiệp có bán được 

không.Thị trường tiêu thụ sản phẩm chi phối các khâu nghiệp vụ 

khác. Hoạt động sản xuất kinh doanh đòi h i phải được diễn ra liên 

tục và nhịp nhàng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh được 

đánh giá bởi nhiều nhân tố, trong đó tốc độ quay vòng của vốn phụ 

thuộc vào tốc độ tiêu thụ của sản phẩm vì vậy nếu sản phẩm có thị 

trường tiêu thụ  hay có đầu ra  tốt thì làm cho vòng quay vốn giảm. 

1.2.6. Gia tăng kết quả sản xuất công nghiệp 

Kết quả sản xuất kinh doanh phản ánh hiệu quả sản xuất của 

doanh nghiệp, đo lường khả năng đóng góp vào phát triển công 

nghiệp và chất lượng tăng trưởng công nghiệp. 

1.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHIỆP 

1.3.1. Điều kiện tự nhiên  

1.3.2 Điều kiện kinh tế 

1.3.3 Điều kiện xã hội 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

Sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước do Đảng và 

Nhà nước ta khởi xướng đã và đang đạt được những thành tựu đáng 

khích lệ, nổi bật là trên lĩnh vực phát triển công nghiệp. Công nghiệp 

là một trong những ngành sản xuất quan trọng, tạo động lực và định 

hướng cho các ngành kinh tế khác. Để bắt đầu cho quá trình nghiên 

cứu, chương này đã trình bày về những vấn đề mang tính chất khái 

quát, tổng quan về của phát triển công nghiệp.  
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Từ những nội dung cơ bản của phát triển công nghiệp về khái 

niệm, đặc điểm và vai trò của công nghiệp, luận văn đã đề xuất các 

tiêu chí để đánh giá phát triển công nghiệp và các yếu tố ảnh hưởng 

tới sự phát triển công nghiệp. Công nghiệp chịu ảnh hưởng của nhiều 

nhân tố khác nhau: nhân tố tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế, cở 

sở hạ tầng, dân số, lao động, văn hóa, truyền thống,... Tùy điều kiện 

của mỗi địa phương mà nền công nghiệp phát triển theo những 

hướng khác nhau, tạo ra những sản phẩm khác nhau mang tính đặc 

trưng của địa phương. 

Với cơ sở lý luận và tổng quan về tình hình nghiên cứu hiện nay 

sẽ là nền tảng để đề tài tiếp tục nghiên cứu thực trạng phát triển và đề 

ra giải pháp cho phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

được trình bày ở chương 2 và chương 3. 

 

CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG 

NGÃI 

2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI TỈNH QUẢNG 

NGÃI 

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 

Tỉnh Quảng Ngãi có diện tích tự nhiên 5.131,5km2, bằng 1,7% 

diện tích tự nhiên cả nước, bao gồm 14 huyện, thành phố, trong đó 

có 1 thành phố, 6 huyện đồng bằng ven biển, 6 huyện miền núi và 1 

huyện đảo. Tỉnh Quảng Ngãi có vị trí chiến lược, nằm trong vùng 

kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam, có các vùng kinh tế rõ rệt: 

miền núi, đồng bằng đô thị và ven biển hải đảo, có thể đầu tư phát 

triển cả nông nghiệp, công nghiệp, du lịch dịch vụ và kinh tế biển 

đảo. Quảng Ngãi có chiều dài bờ biển 130km, là nơi có nhiều tiềm 
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năng phát triển du lịch, các bãi biển Bình Châu, Mỹ Khê, Sa 

Huỳnh,  Quảng Ngãi là tỉnh có địa thế chủ yếu là núi đồi, dải đồng 

bằng hẹp, với địa hình nghiêng từ tây sang đông. Các dãy núi trong 

vùng có độ cao trên 300m hình thành nhiều đỉnh, với sườn núi hướng 

về các phía khác nhau, tạo nên nhiều vùng tiểu khí hậu. Do vậy, 

thảm thực vật cũng có những thành phần và số lượng thay đổi, kéo 

theo sự phân bố đặc trưng của các loài động vật. 

2.1.2. Điều kiện kinh tế 

* Về tình hình phát triển kinh tế 

Tổng sản phẩm trong tỉnh  GRDP  tăng bình quân đạt 

7,62%/năm và tăng trưởng liên tục trong giai đoạn 2011-2013 nhưng 

giảm còn 0,61% vào năm 2014. GRDP bình quân đầu người liên tục 

tăng cao trong giai đoạn 2011-2015, đến năm 2015 ước đạt 47 triệu 

đồng/người cao gấp 1,57 lần so với năm 2011. Cơ cấu kinh tế chuyển 

dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và 

giảm dần tỷ trọng nông lâm nghiệp và thủy sản. Trong đó, khu vực 

công nghiệp – xây dựng chuyển dịch tăng chậm từ 59,17% năm 2011 

lên 60,9% năm 2012. Đến năm 2013, tăng vọt lên 63,97% do sản 

lượng dầu đạt cao, sau đó giảm dần đến năm 2015 còn khoảng 

57,03%, ; khu vực thương mại dịch vụ cũng có xu hướng tăng nhưng 

với tốc độ tăng trưởng nhanh và khu vực nông, lâm nghiệp và thủy 

sản cơ cấu chuyển dịch giảm dần đến năm 2015 dịch vụ đạt 22,88%, 

nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 17,99%.  

* Về cơ sở hạ tầng 

Trong 5 năm qua, ngân sách tỉnh đầu tư khoảng 14.288 tỷ đồng 

cho 614 dự án, hoàn thành, đưa vào sử dụng 530 dự án; vốn các 

chương trình mực tiêu quốc gia, vốn hỗ trợ có mục tiêu đầu tư 

khoảng 900 dự án nh . Trung ương đầu tư gần 10.000 tỷ đồng cho 
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các dự án lớn như: Hồ chứa nước Nước Trong, đường cao tốc Đà 

Nẵng – Quảng Ngãi, mở rộng Quốc lộ 1A, Quốc lộ 24, cấp điện cho 

Lý Sơn bằng cáp ngầm,... 

Hoàn thành nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố 

và tại các trung tâm huyện. Cơ bản hoàn thành hạ tầng Khu công 

nghiệp Quảng Phú và thành phố Quảng Ngãi. Hạ tầng Khu kinh tế 

Dung Quất cũng dần được hoàn thiện tạo thuận lợi thu hút đầu tư, 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

2.1.3 Điều kiện xã hội 

* Dân số và lao động  

Đến năm 2015, dân số của tỉnh khoảng 1.247.644 người, số 

người trong độ tuổi lao động khoảng 779.000 người, chiếm 62,51% 

dân số, dân số tham gia hoạt động kinh tế thường xuyên khoảng 

760.917 người, chiếm 61% dân số. Hàng năm, số người bước vào độ 

tuổi lao động bình quân khoảng 15.000 người. Trung bình mỗi năm 

có từ 38.000 - 40.000 người thất nghiệp, thiếu việc làm. 

Giai đoạn 2011 - 2015 toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 182.400 

lao động, bình quân mỗi năm giải quyết vệc làm cho khoảng 36.480 

lao động. Trong đó giải quyết việc làm mới cho khoảng 97.600 lao 

động, bình quân 19.520 lao động/năm. Cơ cấu lao động có sự chuyển 

dịch theo hướng phát triển kinh tế của tỉnh. Tỷ lệ lao động qua đào 

tạo nghề từ 31% năm 2011 tăng lên 45% năm 2015.  

* Văn hóa, truyền thống 

Giáo dục và đào tạo được đổi mới căn bản ở các cấp học, chất 

lượng từng bước được nâng lên. Đội ngũ giáo viên và quản lý được 

đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về chuyên môn, cơ bản đáp ứng yêu 

cầu phát triển giáo dục, đào tạo của tỉnh. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn ở 

các cấp học đạt từ 99,5% trở lên. Hệ thống trường, lớp học được 
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quan tâm đầu tư xây dựng, xã hội hóa giáo dục được chú trọng, cơ sở 

vật chất từng bước hoàn thiện. 

Quảng ngãi có nhiều ngành nghề truyền thống như dệt chiếu cói, 

làm mứt, nghề mía đường, mạch nha, kẹo gương, đan lát,  Bên 

cạnh đó tỉnh cũng có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như: đảo 

Lý Sơn, Chứng tích Sơn Mỹ, Thác trắng, biển Sa Huỳnh,...Đây chính 

là tìm năng để phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát triển các 

ngành nghề truyền thống ở địa phưaơng, tạo điều kiện cho công 

nghiệp phát triển. 

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA 

BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 

2.2.1. Số lƣợng các cơ sở sản xuất  

Năm 2015 toàn tỉnh có 326 doanh nghiệp trong đó có 81,29% 

doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực chế biến, chế tạo. Số lượng 

doanh nghiệp ít biến động trong giai đoạn 2011 - 2015.  

Bảng 2.5. Số lƣợng doanh nghiệp tham gia sản xuất công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

ĐVT: doanh nghiệp 

Ngành 2011 2012 2013 2014 2015 

Khai khoáng 29 31 28 27 26 

Công nghiệp chế biến, chế tạo 247 247 235 264 265 

Công nghiệp điện – khí – nước 28 27 30 35 35 

(Nguồn Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ngãi) 

Về quy mô doanh nghiệp có 52,15% doanh nghiệp có dưới 10 

lao động điều này cho thấy nền công nghiệp Quảng Ngãi tuy có tăng 

trưởng nhưng quy mô còn nh  lẻ, các doanh nghiệp nh  còn chiếm tỷ 

trọng cao. Quảng Ngãi có 59,8% doanh nghiệp có vốn từ dưới 5 tỷ 

đồng. Số doanh nghiệp có vốn đầu tư từ 50 tỷ trở lên chiếm 12,27% 
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tuy không cao nhưng cũng là một tín hiệu đáng mừng cho Quảng 

Ngãi. 

Đến nay tỉnh Quảng Ngãi đã có 4 khu công nghiệp để đáp ứng 

nhu cầu nhà đầu tư, gồm: khu công nghiệp Tịnh Phong, Quảng Phú, 

Phổ Phong và Đồng Dinh. Trong số các khu công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh thì hai khu công nghiệp Quảng Phú  TP.Quảng Ngãi  và Tịnh 

Phong  Sơn Tịnh  hoạt động có hiệu quả nhất. Theo báo cáo của Sở 

Công thương Quảng Ngãi, đến nay, toàn tỉnh đã quy hoạch 18 cụm 

công nghiệp với tổng diện tích theo quy hoạch trên 229 ha, nằm trên 

địa bàn 11 huyện, thành phố; thu hút 96 dự án đăng ký đầu tư, trong 

đó 60 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất với tổng số vốn trên 175 tỷ 

đồng; giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 2.000 lao động. 

2.2.2. Cơ cấu ngành công nghiệp 

a. Cơ cấu ngành  

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có giá trị rất lớn, chiếm tỷ 

trọng cao trong tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp khoảng 99%, 

trong khi 2 ngành còn lại là công nghiệp khai thác và công nghiệp 

sản xuất và phân phối điện hầu như chiếm tỷ trọng không đáng kể.  

Bảng 2.8. Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo ngành 

kinh tế 

ĐVT: % 

Ngành 2011 2012 2013 2014 2015 

Khai khoáng 0,24 0,14 0,07 0,13 0,31 

Công nghiệp chế biến, chế tạo 99,30 99,37 99,37 99,23 98,79 

Công nghiệp điện – khí – nước 0,46 0,49 0,55 0,64 0,9 

(Nguồn Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ngãi) 

Tình hình kinh tế bất ổn ảnh hưởng ngành công nghiệp chế biến, 

chế tạo giảm sút với tốc độ nhanh đặc biệt năm 2014 tốc độ giảm -



12 

15.31%. Ngành công nghiệp khai thác có tốc độ tăng trưởng ngược 

lại ngành chế biến giảm giai đoạn 2011-2013 sau đó tăng với tốc độ 

nhanh. Ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện và ngành cung 

cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tỷ trọng rất 

bé, không đáng kể. 

Trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của tỉnh Quảng 

Ngãi thì ngành sản xuất dầu m  chiếm tỷ trọng cao trên 80% trong 

giá trị sản xuất ngành công nghiệp  xem biểu đồ 2.2.  và có xu 

hướng giảm dần trong giai đoạn 2011 - 2015. 

b. Cơ cấu thành phần kinh tế 

- Khu vực kinh tế nhà nước: chiếm tỷ trọng cao năm 2011, có xu 

hướng giảm nhẹ từ 2011-2014, giảm mạnh vào năm 2015.   

- Khu vực kinh tế ngoài nhà nước: chiếm tỷ trọng khoảng 9%, 

có xu hướng giảm trong giai đoạn 2011-2013, tăng trong giai đoạn 

2014-2015. 

- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài: khu vực này chiếm tỷ trọng 

thấp trong cơ cấu công nghiệp của tỉnh, từ  năm  2011 đến năm 2013 

dưới 2%, đến năm 2015 tăng lên 3,21%. 

2.2.3. Các yếu tố ngu n lực trong công nghiệp 

Về lao động  

Năm 2015, toàn tỉnh có 25.176 lao động trong lĩnh vực công 

nghiệp;  chiếm 45,75% lao động của toàn tỉnh. Nhìn chung trong 5 

năm qua số lượng lao động trong công nghiệp có xu hướng tăng 

nhưng tốc độ tăng trưởng có sự biến động do kinh tế thế giới và 

trong nước gặp nhiều khó khăn, lạm phát, sản xuất đình trệ.  

Với cơ cấu ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng 

chủ yếu trong nền kinh tế thì cơ cấu lao động hoạt động trong ngành 
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công nghiệp này cũng chiếm tỷ trọng cao nhất xấp xỉ 90% biến động 

không đáng kể. 

Về vốn trong sản xuất kinh doanh:  

Tổng vốn đầu tư cho công nghiệp của tỉnh năm 2011 là 7.673 tỷ 

đồng, đến năm 2015 là 7.536 tỷ đồng với tốc độ tăng bình quân giai 

đoạn 2011-2015 là -0,16%.Vốn đầu tư vào công nghiệp giảm trong 

khi tổng vốn đầu tư trên địa bàn tăng, chứng t  công nghiệp của tỉnh 

đang có dấu hiệu giảm nhiệt, cần có những biện pháp nhằm thu hút 

đầu tư và tạo ra hiệu quả cao hơn cho 1 đồng vốn đầu tư. 

Giá trị tài sản cố định của các doanh nghiệp đang hoạt động sản 

xuất công nghiệp khoảng 50 ngàn tỷ đồng và có xu hướng giảm dần 

qua các năm. Giá trị tài sản cố định trong ngành công nghiệp chế 

biến chế tạo chiếm tỷ trọng trên 90% và có xu hướng giảm từ 50 

ngàn tỷ đồng năm 2011 xuống còn 44 ngàn tỷ đồng năm 2014; còn 

các ngành nghề còn lại đều có xu hướng tăng tài sản cố định. 

Về công nghệ sản xuất 

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp tại Quảng Ngãi đã tích cực 

đổi mới thiết bị, công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Đi 

đầu trong việc trang bị công nghệ hiện đại cho doanh nghiệp tại 

Quảng Ngãi là Nhà máy sữa đậu nành Việt Nam - Vinasoy thuộc 

Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi. Năm 2009, Nhà máy đã đầu tư 

hàng chục tỷ đồng để thay đổi một số thiết bị, trong đó đáng chú ý là 

thiết bị nén lạnh với giá trị gần 10 tỷ đồng.  

2.2.4. Hình thức tổ chức sản xuất  

Sản xuất công nghiệp trong những năm gần đây do có sự quan 

tâm của nhà nước và địa phương nên có điều kiện đề phát triển. Một 

trong những thay đổi là hình thức tổ chức sản xuất. Loại hình doanh 

nghiệp ngoài nhà nước chiếm đa số gần 95% số doanh nghiệp công 
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nghiệp. Loại hình kinh doanh tập thể và Công ty cổ phần có vốn Nhà 

nước có xu hướng giảm thay vào đó loại hình kinh doanh Công ty 

TNHH và Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước đang dần tăng 

lên. 

2.2.5. Thị trƣờng đầu ra của sản phẩm công nghiệp 

Muốn có được lợi nhuận thì sản phẩm làm ra phải bán được và 

phải đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của khách hàng. Khi khối lượng 

sản phẩm tiêu thụ tăng lên có nghĩa là sản phẩm sản xuất ra được 

người tiêu dùng chấp nhận và thị trường đã được mở rộng cùng với 

sự tăng lên của uy tín của họ. Hiện nay các sản phẩm công nghiệp 

sản xuất ra rất đa dạng, có sức cạnh tranh cao. Các doanh nghiệp đã 

mở rộng thị trường trên khắp tỉnh và bắt đầu tiêu thụ ở các địa 

phương trong nước và tham gia xuất khẩu. 

2.2.6. Kết quả sản xuất công nghiệp 

a) Giá trị sản xuất công nghiệp:  

Giá  trị sản  xuất công nghiệp của tỉnh vào năm 2011 đạt 82.025 

tỷ đồng, năm 2015 đạt 106.773 tỷ đồng. Tốc độ phát triển  giá trị sản 

xuất ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng trong giai đoạn 2011-

2013, giảm năm 2015, còn ngành khai khoáng lại có xu hướng tăng 

liên tục với tốc độ nhanh đạt 93,4% năm 2015.  

Bảng 2.18. Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân 

hằng năm 2011-2015 

ĐVT: % 

Giai đoạn 2011 2012 2013 2014 2015 

Tốc độ tăng giá 

trị sản xuất 
-0,23 3,93 19,39 -8,42 14,55 

(Nguồn niên giám thống kế Quảng Ngãi các năm 2011-2015) 
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b) Giá trị gia tăng ngành công nghiệp: 

Tốc độ giá trị gia tăng tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2011-

2015 là 7,57%, trong đó tăng nhanh vào năm 2013 với tốc độ 

18,43% còn năm 2014 giá trị gia tăng giảm với tốc độ nhanh -7,15%.  

 Bảng 2.19. Giá trị gia tăng ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

ĐVT: % 

Năm 2011  

2011 

2012       

2011 

2013  

2013201

2           

2012              

2012 

2014  

2013                        

2013 

2015                                   

2015 Tốc độ tăng VA 5,74 6,07 18,43 -7,15 14,78 

 Cơ cấu VA trong nền kinh tế 54,05 56,53 60,55 57,63 52,90 

VA/GO 20,02 20,43 20,26 20,55 20,59 

(Nguồn niên giám thống kế Quảng Ngãi các năm 2011-2015) 

Từ bảng 2.17 ta nhận thấy tỷ trọng giá trị gia tăng công nghiệp 

trong tổng sản phẩm của tỉnh  theo giá hiện hành  tăng chậm, năm 

2011 đạt 54,05%,  năm 2013 đạt 60,55%, riêng giai đoạn năm 2014 -

2015  tỷ trọng này giảm xuống còn 52,9%. Chính việc tăng dần tỷ 

trọng giá trị gia tăng công nghiệp trong GDP đã làm dịch chuyển cơ 

cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.Tỷ lệ 

giá trị gia tăng/giá trị sản xuất ngành công nghiệp  VA/GO  duy trì 

khoảng trên 20% trong giai đoạn 2011-2015. Tỷ lệ này  phản ánh 

chất lượng tăng trưởng công nghiệp của tỉnh.  

c) Sản phẩm công nghiệp chủ yếu 

Năm năm qua, ngành công nghiệp đã trở thành trụ cột trong tăng 

trưởng và phát triển kinh tế của tỉnh, tập trung vào 2 sản phẩm chủ 

lực là lọc hóa dầu và cơ khí. Nguồn thu từ nhà máy lọc dầu Dung 

Quất có vai trò quan trọng, đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách, 

giai đoạn 2011-2015 thu từ nhà máy lọc dầu ước đạt 88.660 tỷ đồng, 
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chiếm 73,9% tổng thu cân đối ngân sách, đồng thời đưa Quảng Ngãi 

vào nhóm các tỉnh có nguồn thu lớn của cả nước; các sản phẩm cơ 

khí, thiết bị công nghiệp nặng của Công ty Doosan Vina tiếp tục 

mang lại giá trị xuất khẩu cao, với tổng giá trị khoảng 969 triệu 

USD, chiếm 44,5% giá trị xuất khẩu trên địa bàn giai đoạn 2011-

2015, đồng thời thay thế một số mặt hàng nhập khẩu, phục vụ nhu 

cầu trong nước. Công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, thực 

phẩm, nước uống phát triển mạnh nhờ khai thác tốt lợi thế nguồn 

nguyên liệu tại chỗ, đặc biệt là đối với các sản phẩm như: đường RS, 

bánh kẹo, nước khoáng, tinh bột mỳ, đồ gỗ, nguyên liệu giấy,... 

d, Danh thu thuần sản xuất công nghiệp: 

Từ biểu đồ 2.3 ta nhận thấy doanh thu thuần sản xuất kinh doanh 

của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tăng từ 125 ngàn tỷ đồng 

năm 2011 lên 175,6 ngàn tỷ đồng năm 2013 và có xu hướng giảm 

vào năm 2015. Các ngành công nghiệp có cùng xu hướng tăng 

trưởng với tình hình chung của ngành trừ ngành cung cấp nước, hoạt 

động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng trưởng liên tục trong 

giai đoạn 2011 - 2015 nhưng tốc độ tăng trưởng cũng tăng nhanh đến 

năm 2013 rồi giảm tốc độ 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRONG THỜI GIAN QUA 

2.3.1 Kết quả đạt đƣợc. 

Các ngành chủ lực của tỉnh tăng trưởng khá, trong năm 2015, 

giá trị sản xuất ngành công nghiệp lọc hóa dầu, hóa chất đạt trên 

89.000 tỷ đồng, chiếm 83,4% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp, 

bình quân giai đoạn 2011-2015 tăng 3,9%/năm. 
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Các lĩnh vực công nghiệp gia công kim loại, đóng tàu biển, điện 

tử, công nghệ thông tin đã có sự phát triển đáng kể, tốc độ tăng giá 

trị sản xuất đạt 36,2%/năm. Năm 2015, giá trị sản xuất các ngành này 

đạt 6.330 tỷ đồng, chiếm 5,9% tổng giá trị sản xuất công nghiệp. 

Đối với công nghiệp dệt may, da giày, giá trị sản xuất năm 2015 

đạt 661 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 

đạt 30%/năm. Đây là ngành có xu hướng phát triển tốt, những năm 

gần đây đã thu hút thêm một số dự án dệt may, da giày có quy mô 

tương đối, đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn  

Nguồn nhân lực đang ngày càng nâng cao tay nghế tuy phải đảm 

nhận dây chuyền chuyên sản xuất công nghiệp nặng, đòi h i tay nghề 

cao, nhưng các công nhân, kỹ sư Việt Nam đều thực hiện khá tốt, các 

sản phẩm làm ra đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. 

2.3.2. Những mặt hạn chế: 

Giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp chưa cao do tỉnh 

chưa hình thành các ngành công nghiệp phụ trợ để tạo chuỗi sản xuất 

mang giá trị cao hơn. Trong đó, hai ngành đóng tàu biển và luyện 

thép được tỉnh kỳ vọng phát triển mạnh mẽ, nhưng đến nay ở tỉnh 

chưa có ngành luyện kim. 

Công nghiệp khai khoáng của tỉnh chủ yếu là khai thác khoáng 

sản làm vật liệu xây dựng thông thường như đất, cát, đá, phụ gia xi 

măng. Các doanh nghiệp khai thác đều có quy mô nh .  

Tiểu thủ công nghiệp phát triển mang tính tự phát, quy mô nh , 

công nghệ, thiết bị máy móc lạc hậu, sản xuất không ổn định. 

Nhiều quy hoạch cụm công nghiệp tại các địa phương được đưa 

ra nhưng có đến 25 cụm công nghiệp vẫn nằm trên giấy.  
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Trong 10 chỉ số tính điểm PCI trong năm 2015, Quảng Ngãi có 

5 chỉ số tăng và 5 chỉ số giảm. Hầu hết các chỉ số tăng không cho 

thấy được sự bứt phá rõ rệt mà chỉ tăng ở mức khiêm tốn.  

2.3.3 Nguyên nhân của những mặt hạn chế: 

a) Nguyên nhân khách quan : 

Tác động của cuộc khủng hoảng tài chính ảnh hưởng trực tiếp 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh. Có nhiều cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư phát triển nhưng 

chưa đem lại hiệu quả thiết thực.Sản xuất công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh vẫn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu nguyên vật liệu đầu vào. 

b) Nguyên nhân chủ quan: 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số tổ chức chính quyền cơ sở 

có lúc chưa tập trung, chưa thể hiện sự quyết tâm cao trong việc thực 

hiện các chủ trương của cấp trên trong công tác cải cách thủ tục hành 

chính tạo điều kiện cho các nhà đầu tư. Chưa tranh thủ được sự quan 

tâm đầu tư của Trung ương, nhất là việc tranh thủ các nguồn vốn lớn 

để đầu tư cho các công trình trọng điểm để tạo sự đột phá, phát triển, 

mở rộng đô thị, các công trình hạ tầng phục vụ các khu công nghiệp 

đúng theo tiềm năng phát triển của tỉnh. Nhiều địa phương chỉ chú 

trọng đến công tác kêu gọi, thu hút đầu tư, tuy nhiên công tác thẩm 

định hồ sơ báo cáo tác động môi trường còn xem nhẹ.  

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

Tỉnh Quảng Ngãi có vị trí chiến lược, nằm trong vùng kinh tế 

trọng điểm miền Trung Việt Nam, có các vùng kinh tế rõ rệt: miền 

núi, đồng bằng đô thị và ven biển hải đảo, có thể đầu tư phát triển cả 

nông nghiệp, công nghiệp, du lịch dịch vụ và kinh tế biển đảo. 

Quảng Ngãi có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp: 
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vị trí địa lý thuận lợi, khoáng sản phong phú, cơ sở hạ tầng được xây 

dựng ngày càng đồng bộ, lao động đông đúc,...  

Giai đoạn 2011 - 2015, công nghiệp Quảng Ngãi đã đạt được 

nhiều thành quả quan trọng, chất lượng tăng trưởng ổn định, tạo tiền 

đề đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới. Cơ cấu 

kinh tế chuyển dịch đúng hướng, quy mô tổng sản phẩm tăng lên 

đáng kể. Ngành công nghiệp trở thành trụ cột trong tăng trưởng và 

phát triển kinh tế của tỉnh.  

Tuy nhiên công nghiệp Quảng Ngãi còn tồn tại nhiều hạn chế 

như tốc độ tăng tổng sản phẩm cao nhưng chủ yếu phụ thuộc vào 

Nhà máy lọc dầu; thu nhập đầu người cao nhưng thực tế thu nhập 

của đa số người lao động thấp, đa số các doanh nghiệp có quy mô 

nh  lẻ, vốn kinh doanh thấp...vì vậy cần có những biện pháp thiết 

thực, đồng bộ nhằm phát triển công nghiệp hiệu quả. 

 

CHƢƠNG 3 

CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 

3.1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.1.1. Định hƣớng phát triển 

- Hình thành mạng lưới sản xuất công nghiệp và phân phối hàng 

hóa đồng bộ. Xây dựng hệ thống hạ tầng công nghiệp, thương mại 

hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

- Tập trung vào các ngành sản xuất công nghiệp có lợi thế của 

tỉnh như: Chế biến hải sản thực phẩm; hóa chất, hóa dầu; ... 

- Từng bước phát triển các ngành có trình độ cao; hướng tới tạo 

ra một số thương hiệu sản phẩm riêng, đặc trưng cho tỉnh để tham 

gia vào chuỗi sản xuất và xuất khẩu trọng điểm của cả nước. 
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- Khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ cho các ngành 

công nghiệp chủ lực;  

- Tập trung đầu tư Khu kinh tế Dung Quất phát triển thành một 

khu kinh tế tổng hợp đa ngành với các chính sách ưu đãi, khuyến 

khích ổn định lâu dài.  

3.1.2. Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ở Quảng 

Ngãi đến năm 2025: 

- Công nghiệp lọc hóa dầu, hóa chất: 

- Công nghiệp cơ khí, chế tạo và luyện kim: 

- Công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm, đồ uống: 

- Công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản: 

- Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: 

- Công nghiệp chế biến gỗ, giấy: 

- Công nghiệp may - da giày: 

- Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước: 

- Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ: 

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 

3.2.1 Hoàn thiện quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa 

bàn 

- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, tổ chức thực hiện và 

quản lý quy hoạch, hoàn chỉnh quy hoạch phát triển các ngành, vùng 

kinh tế, kết cấu hạ tầng, đô thị, đảm bảo tính đồng bộ. 

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các dự án đầu tư; kiên 

quyết xử lý, thu hồi Chứng nhận đầu tư đối với các dự án kéo dài 

thời gian thực hiện quá lâu, chiếm dụng đất, vi phạm quy định của 

pháp luật và những quy định trong Giấy chứng nhận đầu tư. 
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- Rà soát, bổ sung, xây dựng quy họach phát triển ngành công 

nghiệp phù hợp với từng thời điểm phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

3.2.2 Chuyển dịch cơ cấu  

- Chú trọng vấn đề chất lượng các chiến lược, quy hoạch phát 

triển ngành công nghiệp và khả năng mở rộng thị trường 

- Chuyển dịch cơ cấu đầu tư và nâng cao hiệu quả đầu tư 

- Tăng cường đổi mới và phát triển công nghệ 

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho 

công nghiệp 

3.2.3. Gia tăng các ngu n lực cho sản xuất công nghiệp 

- Về lao động: Xây dựng cơ chế đặc biệt để thu hút nguồn nhân 

lực chất lượng cao cả trong và ngoài nước; mở rộng loại hình hợp tác 

lao động với nước ngoài và phát triển các cơ sở giáo dục đào tạo phù 

hợp yêu cầu lao động, nhất là liên kết với các cơ sở giáo dục uy tín 

trong và ngoài nước để mở cơ sở đào tạo đẳng cấp quốc tế tại Vùng, 

tập trung ngành học phục vụ phát triển kinh tế tri thức, nhất là khoa 

học, công nghệ, du lịch, dịch vụ...Rà soát, sắp xếp, củng cố, mở rộng 

hệ thống cơ sở đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghiệp.  

- Về Vốn sản xuất kinh doanh: Xây dựng hệ thống chính sách ưu 

đãi, thông thoáng gắn với công tác tuyên truyền, xúc tiến đầu tư thu 

hút nguồn vốn trong xã hội và đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vào 

phát triển các ngành công nghiệp. Ưu đãi thích hợp các nguồn vốn 

đầu tư của người Việt Nam định cư ở nước ngoài để về đầu tư phát 

triển sản xuất công nghiệp. Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân 

sách trung ương: nguồn vốn ODA, vốn viện trợ để đầu tư phát triển 

các ngành công nghiệp trọng điểm của Vùng. 

- Về công nghệ, kỹ thuật, máy móc thiết bị: Đẩy nhanh ứng dụng 

công nghệ mới, công nghệ hiện đại nhằm tạo sự đột phá về công 



22 

nghệ trong sản xuất đối với những ngành công nghiệp chủ lực, mũi 

nhọn và công nghiệp ưu tiên. Tăng cường đầu tư, đẩy mạnh các hoạt 

động nghiên cứu phát triển  R&D  để có thể tự nghiên cứu, thiết kế, 

chế tạo một số sản phẩm công nghệ cao. Ứng dụng khoa học kỹ thuật 

tiên tiến, công nghệ mới để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh. 

3.2.4. Hoàn thiện hình thức tổ chức sản xuất  

- Để tạo điều kiện phát triển cho sản xuất công nghiệp cần đa 

dạng hóa các loại hình sản xuất để phát huy thế mạnh của các ngành 

nghề công nghiệp. 

- Tạo sự bình đẳng giữa các khu vực kinh tế, nâng cao vai trò 

của khu vực kinh tế tư nhân thông qua việc thực thi có hiệu quả việc 

bảo hộ quyền sở hữu và bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực. 

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc mọi 

thành phần kinh tế được thành lập với các thủ tục hành chính đơn 

giản, gọn nhẹ và kiểm soát hoạt động theo đúng pháp luật.  

3.2.5. Thị trƣờng tiêu thụ 

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo về chiến lược kinh doanh, phát 

triển thị trường, tổ chức hội chợ Quốc tế các sản phẩm công nghiệp 

làm cầu nối cho các doanh nghiệp hợp tác phát triển kinh doanh, tìm 

kiếm bạn hàng mở rộng thị trường. 

- Giúp đỡ các cơ sở trong việc hình thành kênh tiêu thụ dưới 

hình thức đặt hàng, thu mua, bao tiêu sản phẩm, xây dựng mạng lưới 

các đại lý, các nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm công nghiệp của tỉnh. 

- Phối hợp với các điạ phương khác trong việc xây dựng các khu 

Công nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ, vùng cung cấp nguyên 

liệu và tiêu thụ sản phẩm Công nghiệp, tìm kiếm thị trường tiêu thụ 

sản phẩm. 
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3.2.6. Gia tăng kết quả sản xuất công nghiệp 

- Đưa chỉ tiêu giá trị tăng thêm  VA  vào hệ thống chỉ tiêu báo 

cáo, đánh giá hàng năm của các doanh nghiệp, các ngành, hình thành 

các chỉ tiêu bình quân ngành làm cơ sở cho các doanh nghiệp so 

sánh, phân tích và phấn đấu thực hiện. 

- Áp dụng các biện pháp khuyến khích các doanh nghiệp tăng 

quy mô vốn kinh doanh và tăng hiệu quả đầu tư. 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

Từ những nghiên cứu lý luận và quy hoạch phát triển công 

nghiệp  trên địa bàn, chương 3 đề ra định hướng phát triển của toàn 

ngành công nghiệp nói chung và một số ngành công nghiệp trọng 

điểm nói riêng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.  

Dựa trên những đánh giá về tình hình phát triển công nghiệp 

thực tế tại tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn 2011 - 2015   chương 2  

chương 3 đã đưa ra một số giải pháp nhằm tạo điều kiện cho công 

nghiệp phát triển mạnh mẽ và bền vững trong giai đoạn tới: 

- Hoàn thiện quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn. 

- Chuyển dịch cơ cấu. 

- Gia tăng các nguồn lực cho sản xuất công nghiệp. 

- Hoàn thiện hình thức tổ chức sản xuất. 

- Thị trường tiêu thụ. 

- Gia tăng kết quả sản xuất công nghiệp. 
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KẾT LUẬN 

Những kết quả sản xuất của công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi đã cho chúng ta có cái nhìn tổng quát về sự đổi thay và từng 

bước phát triển của địa phương, đồng thời có thể nhận thấy được 

triển vọng phát triển công nghiệp trong những năm tới còn rất lớn dù 

gặp không ít khó khăn. Đến nay, công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi đã có những bước tiến quan trọng: chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế theo hướng gia tăng tỉ trọng công nghiệp, dịch vụ tốc độ tăng 

trưởng bình quân hàng năm tăng, tổng giá trị sản xuất ngày càng có 

chiều hướng đi lên  các khu, cụm công nghiệp được đầu tư xây 

dựng tại địa phương đã bước đầu phát huy tác dụng... đã góp phần 

không nh  thúc đẩy sự phát triển của kinh tế xã hội tỉnh, ổn định anh 

ninh trật tự và an toàn xã hội qua đó làm cho đời sống nhân dân trên 

địa bàn tỉnh ngày càng được đổi mới. Thế nhưng, bên cạnh những 

thành tựu, tiến bộ đã đạt được trong phát triển công nghiệp vẫn còn 

một số tốn tại, hạn chế cần phải giải quyết. Để đạt được hiệu quả đầu 

tư cao hơn, đưa ngành công nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển mạnh 

mẽ thì cần thực hiện những giải pháp đồng bộ từ địa phương đến 

trung ương. Do vậy, để công nghiệp ngày càng phát triển hơn, đạt 

được mục tiêu đã đề ra tỉnh cần thực hiện một cách có hệ thống và 

đồng bộ các giải pháp các giải pháp đã đề ra. 

 

 


