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Tóm tắt: 
 

Chuyển dịch cơ cấu (CDCC) ngành kinh tế là một chủ đề rất được quan tâm bởi nhiều nhà 
nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách. CDCC ngành kinh tế phản ánh tình hình phân bố 
nguồn lực của nền kinh tế, quyết định năng lực và sản lượng của nền kinh tế. Bài báo tập trung 
vào khái quát lý luận về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, đánh giá quá trình dịch chuyển cơ cấu 
ngành kinh tế của tỉnh Quảng Nam dựa trên xu thế thay đổi của cơ cấu ngành kinh tế và rút ra 
những hàm ý chính sách nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh Quảng 
Nam. Nghiên cứu này sử dụng số liệu thống kê của Cục Thống kê của tỉnh Quảng Nam và 
phương pháp phân tích thống kê mô tả để đạt được mục tiêu đặt ra.       
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Abstract: 
 

Restructuring economic sector is a subject of much interest by many researchers and policy 
makers. Economic sectors reflect the allocation of economic resources, decisions and production 
capacity of the economy. The article focuses on theoretical overview of the restructuring of 
economic activities, and evaluation of the structural shift of the economy based on the trend of 
change of Quang Nam economic structure. The article also draws out the policy implications to 
promote the process of restructuring the economic branches in Quang Nam province. This study 
uses statistics of the Statistical Office of Quang Nam and the statistics, analysis and description 
methods to achieve the set objectives.  
 

         Key words: Restructuring; Restructuring economic sectors; Industry; Agro – forestry - 
fisheries; Service industry. 

 


