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MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

? TS. Trần Du lịch và các Thành viên nhóm Tư vấn pháT Triển vùng

I. Về điều kiện tự nhiên:

1.1. Lợi thế cạnh tranh trong quan hệ kinh tế khu vực và toàn cầu

vùng duyên hải miền Trung nằm ở vị trí trung độ của đất nước, là dải đất hẹp ngang bao gồm 9 
tỉnh/thành phố: Thừa Thiên huế, Đà nẵng, Quảng nam, Quảng ngãi, Bình Định, phú Yên, Khánh hòa, 
ninh Thuận, Bình Thuận với diện tích 49.409,7 km2 chiếm 14,93% diện tích cả nước. vùng là nhịp cầu 
nối giữa Bắc Trung Bộ với Đông nam Bộ và khu vực Tây nguyên, tạo điều kiện thuận lợi cho vùng mở 
rộng giao lưu kinh tế với cả nước. 

vùng nằm trên trục giao thông Bắc - nam về đường bộ, đường biển, đường sắt và đường hàng 
không. ngoài quốc lộ 1A nối xuyên suốt các tỉnh, thành thì vùng còn có thể giao thương với các 
nước như lào, campuchia, Thái lan, Myanmar và xa hơn là các nước nam á và vùng Tây nam Trung 
Quốc thông qua trục hành lang kinh tế Đông - Tây và các quốc lộ 49, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 

Tất cả các tỉnh/thành trong vùng đều giáp biển với chiều dài 1.430 km, chiếm 43,8% bờ biển 
cả nước (3.260 km) trong đó bờ biển tỉnh Khánh hòa là dài nhất với 385 km. Sở hữu bờ biển dài với 
các bãi biển nổi tiếng như lăng cô, non nước, cửa Đại, nha Trang, Mũi né… là điều kiện thuận lợi để 
vùng phát triển du lịch và các ngành công nghiệp khai thác, chế biến thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề 
cá, khai thác khoáng sản biển…

Tài nguyên khoáng sản của vùng cũng rất phong phú. ngoài các khoáng sản kim loại như: Titan 
phân bố gần như ở tất cả các tỉnh, nhất là ở Bình Định và Bình Thuận; vàng sa khoáng, sắt, nhôm, đá 
granite..., thì vùng còn có các mỏ sa khoáng của các nguyên tố hiếm, vật liệu xây dựng, các mỏ dầu 
khí; nguồn năng lượng gió rất quan trọng. 

Bên cạnh đó vùng còn có nhiều vịnh, đảo và bán đảo đẹp tầm cỡ quốc tế như vịnh vân phong, 
vịnh nha Trang, vịnh Xuân Đài, ghềnh Đá Đĩa hay các đảo và bán đảo như quần đảo hoàng Sa, bán 
đảo Sơn Trà (Đà nẵng); đảo cù lao chàm (Quảng nam - đã được công nhận là khu dự trữ sinh quyển 
thế giới); đảo lý Sơn (Quảng ngãi); Bán đảo phương Mai (Bình Định); quần đảo Trường Sa, hòn Tre 
(Khánh hoà), cà ná (ninh Thuận), Mũi né (Bình Thuận)…; đó là những điều kiện lý tưởng, là tiềm năng 
để các tỉnh trong vùng phát triển du lịch biển đảo, xây dựng các khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi với các 
bộ môn thể thao và giải trí thu hút du khách trong và ngoài nước. 

Trong vùng còn có một số khu bảo tồn như Khu bảo tồn thiên nhiên Đèo cả, Khu bảo tồn thiên 
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nhiên Bà nà - núi chúa, Khu bảo tồn tự nhiên Sơn Trà, vườn quốc gia Bạch Mã… góp phần đa dạng 
hóa các sản phẩm du lịch trên địa bàn. cùng với thế mạnh về biển đảo, thiên nhiên cũng đã ưu ái ban 
tặng cho vùng nhiều danh lam thắng cảnh kỳ thú, nổi tiếng khác như: núi Bạch Mã, sông hương - núi 
ngự (Thừa Thiên huế); núi ngũ hành Sơn, Bà nà - Suối Mơ (Đà nẵng); hồ phú ninh, hòn Kẽm Đá Dừng 
(Quảng nam); Thiên Bút - phê vân (Quảng ngãi); đầm Thị nại, suối khoáng hội vân, hầm hô (Bình 
Định); đầm ô loan, bãi Môn - mũi Điện, ghềnh Đá Đĩa (phú Yên); hòn chồng, thác YangBay, suối bùn 
khoáng Tháp Bà (Khánh hòa); thác cha pơ vườn quốc gia núi chúa (ninh Thuận); đền thờ pôklông - 
Mơh nai, gành Son, đảo Kê gà (Bình Thuận)... có giá trị lớn để khai thác, phát triển các loại hình du 
lịch sinh thái và nghỉ dưỡng phục vụ du khách. 

Tuy nhiên, có thể nói lợi thế tự nhiên lớn nhất và quan trọng nhất của Vùng là kinh tế biển. Đây 
cũng là địa bàn thể hiện lợi thế đặc trưng của Việt Nam về kinh tế biển trong quan hệ cạnh tranh kinh tế 
khu vực và toàn cầu.

 lợi thế cạnh tranh về kinh tế biển nổi bật ở 4 lĩnh vực :

+  ngư nghiệp: nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy hải sản;

+ Du lịch, đặc biệt là du lịch biển đảo;

+ cảng biển và các dịch vụ logistics;

+ phát triển các ngành công nghiệp khai khoáng, chế tạo, chế biến gắn liền với lợi thế cảng 
biển.

nhìn chung đây là địa bàn có lợi thế phát triển kinh tế hướng ra biển, với “mặt tiền” là Thái Bình 
Dương, nối kết với lục địa phía Tây (thông qua các trục hành lang Đông Tây) mà ít quốc gia nào trong 
khu vực có được.

1.2. Sự bất lợi về điều kiện tự nhiên

người ta thường nói “trời không cho ai tất cả và không lấy của ai tất cả”, nên bên cạnh sự ưu 
đãi của tự nhiên, vùng cũng là địa bàn chịu sự khắc nghiệt của mưa bão, lũ lụt. Đây là địa bàn được 
xem là “cái máng xối" của “mái nhà” Trường Sơn, cùng với những dãy núi đâm ngang ra biển, nên có 
nhiều bất lợi. Bên cạnh đó, đất đai không phì nhiêu, không có lợi thế về phát triển các sản phẩm nông 
nghiệp nhiệt đới, do vậy vùng duyên hải miền Trung bao lâu nay được xem là vùng đất nghèo của 
Tổ quốc. 

 Do chậm thực hiện chiến lược quốc gia về kinh tế biển, nên lợi thế của vùng chưa được khai 
thác tương xứng. Sự nỗ lực riêng rẽ của các địa phương trong vùng từ 20 năm qua, tuy có mang lại 
nhiều kết quả, nhưng về tổng thể thế mạnh tự nhiên của vùng vẫn ở dạng tiềm năng.

Để hạn chế những bất lợi của điều kiện tự nhiên, các địa phương trong vùng với sự hỗ trợ của 
Trung ương đã thực hiện nhiều công trình giao thông, thủy lợi, trồng rừng phòng hộ... quan trọng. 
công trình đường hầm đèo hải vân và triển vọng hoàn thành công trình đường hầm đèo cả trong 
một vài năm tới nhằm chinh phục những nhánh của dãy Trường Sơn cản trở giao thông. các đường 
hầm qua các đèo phú gia, phước Tượng, cù Mông cũng đang nằm trong quy hoạch. Tuy nhiên, tình 
trạng phá rừng và xây dựng thủy điện tràn lan, thái quá cũng đã dẫn đến những nguy cơ lũ lụt và 
thiếu nước trong mùa khô đối với vùng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.
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II. Về kinh tế - xã hội

2.1. Những lợi thế

2.1.1. Kinh tế

 Tổng sản phẩm nội địa của vùng (theo giá so sánh) năm 2012 là 87.270,2 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 
14,21% so với cả nước. giai đoạn 2007 - 2012, vùng có tốc độ tăng trưởng trung bình 11,6%, tốc độ 
tăng gDp năm 2012 so với năm 2011 là 8,82%, cao hơn so với cả nước là 5,03%.

gDp bình quân đầu người của vùng có sự cải thiện đáng kể. năm 2007 mức gDp bình quân 
đầu người của vùng chỉ là 11 triệu đồng/người thì đến năm 2012 đã đạt trên 30 triệu đồng, tăng bình 
quân 23,5%/năm (theo giá thực tế). 

cơ cấu kinh tế của vùng chuyển dịch khá nhanh. Tỷ trọng ngành nông nghiệp trong gDp của 
vùng giảm từ 23,33% năm 2007 xuống còn 17,89% năm 2012, trong khi mức độ đóng góp của ngành 
công nghiệp - xây dựng có xu hướng tăng, từ 36,64% lên 41,53% (theo giá thực tế). Tỷ trọng gDp của 
ngành dịch vụ ở các tỉnh/thành chỉ ở mức trung bình, ngoại trừ Thừa Thiên huế, Đà nẵng, Khánh hòa 
và Bình Thuận. 

lượng khách du lịch năm 2012 là 16,81 triệu lượt khách với hơn 4 triệu lượt khách quốc tế, 
trong đó tỷ trọng khách du lịch quốc tế trong tổng lượng khách của Thừa Thiên huế, Quảng nam là 
cao nhất. Khách du lịch chủ yếu tập trung đến các tỉnh có tiềm năng du lịch như Bình Thuận, Quảng 
nam, Đà nẵng, Thừa Thiên huế, Khánh hòa. Doanh thu du lịch năm 2012 của vùng là 15.076 tỷ đồng, 
chiếm 9,42% tổng doanh thu du lịch cả nước. 

năm 2012 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của vùng đạt 246.478 tỷ 
đồng, tăng 19,41% so với năm 2011 và chiếm tỷ trọng 10,6% cả nước. Trong đó Đà nẵng và Khánh 
hòa là 2 tỉnh/thành phố có mức bán lẻ cao trong toàn vùng qua các năm. 

Tổng kim ngạch xuất khẩu của vùng năm 2012 đạt 5.137,1 triệu uSD, chiếm 4,48% so với kim 
ngạch xuất khẩu của cả nước, tăng 39,63% so với năm 2011. Kim ngạch nhập khẩu của một số tỉnh/
thành trong vùng còn cao.

Đầu tư chung

Tổng vốn đầu tư của toàn vùng giai đoạn 2007 - 2012 là 605.032,9 tỷ đồng, tăng dần qua các 
năm với mức tăng bình quân giai đoạn là 10,98%. 

Tỷ trọng vốn đầu tư phân theo ngành kinh tế của vùng giai đoạn này có nhiều thay đổi theo 
hướng tăng dần tỷ trọng của khu vực dịch vụ. cụ thể ở một số tỉnh có tỷ lệ vốn đầu tư vào ngành dịch 
vụ tăng đáng kể như vốn đầu tư vào khu vực dịch vụ của Thừa Thiên huế, Khánh hòa năm 2011 là 
59,74% và 60,69% thì đến năm 2012 đã tăng lên 71% và 63,03%. Một số tỉnh có tỷ trọng vốn đầu tư 
vào ngành công nghiệp - xây dựng  tăng như tỉnh Bình Định và Bình Thuận tăng từ 44,93% và 32,71% 
năm 2011 lên tương ứng 52,3% và 38,2% năm 2012. 

Tính riêng năm 2012 thì vốn đầu tư của toàn vùng đạt 131.315 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 13,27% tổng 
vốn đầu tư của cả nước, tăng 9,18% so với năm 2011 và bằng 40,76% gDp của vùng. Trong cơ cấu vốn 
đầu tư phát triển vào các ngành kinh tế ở các địa phương trong vùng thì ngành dịch vụ vẫn chiếm 
tỷ trọng cao nhất trong tổng lượng vốn đầu tư hàng năm (Thừa Thiên huế: 71%; Khánh hòa: 63,03%; 
Bình Thuận: 52,2%). Khu vực kinh tế nhà nước vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu vốn đầu tư phân theo 
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nguồn vốn, tỷ trọng vốn ngân sách nhà nước của các tỉnh/thành như Thừa Thiên huế, Quảng nam 
khá cao, lần lượt là 36,6%; 35,4%.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài

Tính lũy kế đến năm 2012 vùng đã thu hút được 709 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 
đăng ký là 25.252,0 triệu uSD chiếm khoảng 12,14% tổng vốn đăng ký của cả nước, trong đó lượng 
vốn đã giải ngân của một số tỉnh, thành phố có tỷ lệ khá cao (Đà nẵng: 41,7%, Khánh hòa: 57,5%). 
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành dịch vụ của Thừa Thiên huế, Đà nẵng và Bình Định chiếm 
tỷ lệ cao nhất trong tổng lượng vốn fDi của từng tỉnh. riêng Quảng nam, phú Yên, Khánh hòa thì 
hầu hết lượng vốn đầu tư tập trung vào ngành công nghiệp (lần lượt từng tỉnh là 52%; 50%; 60,95%). 

riêng năm 2012, vùng có 78 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 
cấp mới là 631,6 triệu uSD.

2.1.2. Văn hóa - xã hội

Dân số trung bình của vùng theo thống kê năm 2012 hơn 10,18 triệu người, chiếm 11,46% dân 
số cả nước, mật độ bình quân là 206 người/km2, phần lớn dân cư sinh sống ở khu vực nông thôn. lao 
động (từ 15 tuổi trở lên) toàn vùng năm 2011 là khoảng 5.647 nghìn người, trong đó lao động qua 
đào tạo mới chiếm được 10,98% tổng lực lượng lao động (cả nước khoảng 45%). lao động của các 
tỉnh/thành phố trong vùng chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực nông nghiệp (chiếm 48,64%), tỷ lệ lao động 
làm việc ở khu vực công nghiệp và dịch vụ còn thấp.

ngoại trừ Đà nẵng, Khánh hòa và Bình Thuận có tỷ lệ hộ nghèo ở mức 1 con số (riêng Đà nẵng 
chỉ có 3,7%) thì tỷ lệ hộ nghèo của các địa phương còn lại vẫn ở mức cao so với bình quân cả nước 
năm 2011 (12,6%).

Tài nguyên nhân văn cũng là thế mạnh nổi trội của vùng với nhiều di tích lịch sử, các lễ hội gắn 
liền với văn hóa biển, các dấu ấn của văn hóa chăm… 

- văn hóa biển: các địa phương trong vùng có đặc tính biển rất đậm đặc trong văn hóa của 
người dân nơi đây do từ xa xưa người việt đã lựa chọn thích nghi với biển cả nhằm kiếm sống lâu dài. 
cộng đồng ngư dân sinh sống trong vùng đã hình thành được một nếp sống gắn liền với văn hóa 
biển từ lâu đời và hiện nay các lễ hội như lễ hội nghinh cá ông (Quảng ngãi), lễ tế cá ông (Quảng 
nam) hay lễ hội cầu ngư… vẫn thường xuyên diễn ra hàng năm như một phần không thể thiếu của 
ngư dân vùng ven biển.

- các tỉnh/thành phố trong vùng còn lưu giữ các dấu ấn của văn hóa chăm. các di tích tháp 
chăm có thể kể đến như tháp Bằng An, thánh địa Mỹ Sơn, tháp chiên Đàn, tháp Khương Mỹ (Quảng 
nam), tháp phú lốc, cụm tháp Bánh ít, tháp Bình lâm, tháp cánh Tiên, tháp Dương long, tháp Đôi 
(Bình Định), tháp nhạn (phú Yên), tháp ponagar (nhà Trang), tháp hòa lai, tháp pôrômê, tháp pôklông 
garai (ninh Thuận); tháp pô-sha-inư (Bình Thuận);  nhất là Bảo tàng Điêu khắc chăm tại Đà nẵng, nơi 
lưu giữ và trưng bày nhiều di vật về nghệ thuật điêu khắc của vương quốc chăm pa. 

- Đặc biệt, trên địa bàn hội tụ đến 4 di sản văn hóa thế giới được uneSco công nhận là Quần 
thể di tích cố đô huế và nhã nhạc cung đình huế, phố cổ hội An và Khu di tích Mỹ Sơn… là điều kiện 
thuận lợi để phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

- cùng với sự tập trung về các di sản, vùng cũng là nơi hội tụ nhiều di tích lịch sử, văn hóa nổi 
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tiếng như cầu Trường Tiền, chùa Thiên Mụ, Thiền viện Trúc lâm Bạch Mã (Thừa Thiên huế); làng đá 
mỹ nghệ non nước - ngũ hành Sơn, chùa linh ứng - Sơn Trà, thành Điện hải (Đà nẵng); kinh đô Trà 
Kiệu, chùa cầu, Bảo tàng văn hóa Sa huỳnh (Quảng nam); Khu chứng tích Sơn Mỹ, Trường lũy (Quảng 
ngãi); Bảo tàng Quang Trung, thành hoàng đế với những di tích quý giá về cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, 
(Bình Định); di tích lịch sử tàu “không số” vũng rô, chùa Từ Quang (phú Yên); thành lũy Diên Khánh, 
viện hải dương học (Khánh hòa); làng dệt thổ cẩm Mỹ nghiệp, làng gốm Bàu Trúc (ninh Thuận); di 
tích trường Dục Thanh, lăng ông nam hải (Bình Thuận). các trung tâm văn hóa của vùng tại các đô 
thị ven biển, làng nghề truyền thống kết hợp với các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể tạo nên 
quần thể tài nguyên du lịch nhân văn vô cùng phong phú, hấp dẫn, đặc sắc riêng có của vùng, có sức 
hấp dẫn và thu hút khách du lịch.  

2.2 Những bất lợi về điều kiện kinh tế-xã hội

Xét về điều kiện kinh tế - xã hội của vùng có một số mặt bất lợi chủ yếu sau đây:

2.2.1. Tiềm năng, thế mạnh khá tương đồng (biển, du lịch, cảng biển, sân bay, khu kinh tế, 
nguồn nhân lực dồi dào...); các ngành kinh tế chủ lực tại các khu kinh tế, khu công nghiệp của các địa 
phương có sự trùng lắp nên địa phương nào cũng bị phân tán nguồn lực đầu tư (cả nhà nước lẫn tư 
nhân). phần lớn các địa phương đều có tư duy phát triển dàn trải dựa trên tiềm năng, thế mạnh của 
mình về tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên du lịch (thiên nhiên, nhân văn), nguồn nhân lực dồi dào, 
lao động rẻ... Đã xuất hiện những xung đột giữa lợi ích địa phương và lợi ích toàn vùng do sự thiếu 
liên kết trong phát triển. Mặt khác, các ngành kinh tế chủ lực của các tỉnh/thành có cơ cấu ngành, sản 
phẩm khá trùng lắp, thiếu các ngành công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ. Sự hợp tác và liên kết vùng chưa 
mang lại hiệu quả từ quy hoạch phát triển, thu hút đầu tư, phân bổ nguồn lực đến cơ chế phối hợp 
điều hành;

2.2.2. Xuất phát điểm nền kinh tế của các địa phương thấp, tích lũy đầu tư nhỏ, hiệu quả đầu 
tư chưa cao. nguồn vốn đầu tư mới đáp ứng một phần yêu cầu phát triển, nhất là yêu cầu phát triển 
kết cấu hạ tầng. lao động trong nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng khá cao; lao động chưa qua đào tạo 
còn lớn; tỷ lệ lao động lành nghề, đáp ứng cao yêu cầu doanh nghiệp còn thấp; thiếu hụt nguồn lao 
động chất lượng cao, nhất là nguồn nhân lực trình độ cao. Doanh nghiệp chủ yếu là doanh nghiệp 
nhỏ và vừa, năng lực cạnh tranh thấp.

   2.2.3 ngoại trừ một vài tỉnh/thành phố trong vùng, nhìn chung trình độ phát triển kinh tế - xã 
hội vẫn còn khá thấp so với mặt bằng chung cả nước, nhất là chỉ tiêu về lực lượng lao động qua đào 
tạo, tỷ lệ đô thị hóa, các chỉ tiêu an sinh xã hội… Quy mô thị trường nhỏ, khả năng thanh toán của 
người dân thấp. phần lớn các doanh nghiệp mới tham gia vào một số công đoạn của mạng sản xuất 
và chuỗi giá trị toàn cầu, chưa có nhiều sản phẩm chủ lực có thương hiệu tầm cỡ quốc gia và quốc tế. 

III. Về cơ sở hạ tầng

3.1. Thuận lợi về cơ sở hạ tầng

3.1.1.Cơ sở hạ tầng đào tạo nguồn nhân lực.

hiện nay, vùng duyên hải miền Trung có 30 trường đại học, 34 trường cao đẳng và 26 trường 
trung cấp chuyên nghiệp, tập trung nhiều nhất tại 2 trung tâm đào tạo lớn của khu vực miền Trung 
- Tây nguyên là huế và Đà nẵng. vùng còn có mật độ trường đại học, cao đẳng, trung cấp tương đối 
cao so với mặt bằng chung cả nước. 
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1 Quyết định 01/2013/QĐ-uBnD ngày 5 tháng 1 năm 2013 của uBnD tỉnh Thừa Thiên huế về Ban hành Quy định một 
số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên huế.

Toàn vùng hiện có 253 cơ sở đào tạo nghề ở các cấp đào tạo (cao đẳng nghề, trung cấp nghề, 
trung tâm dạy nghề và các cơ sở khác có tham gia dạy nghề). các cơ sở đào tạo nghề phân bố không 
đồng đều giữa các tỉnh/thành phố; số lượng các trường cao đẳng nghề và trung cấp nghề trong vùng 
còn ít, lần lượt chỉ chiếm 7,10% và 11,346%; chiếm tỷ lệ lớn nhất là các trung tâm dạy nghề và sự tham 
gia đào tạo nghề của các cơ sở khác. 

nhìn chung, phần lớn các địa phương trong vùng có trình độ học vấn của đội ngũ lao động 
thấp, lao động mới tốt nghiệp trung học cơ sở trở xuống chiếm tỷ lệ còn lớn, tỷ trọng lao động trình 
độ cao đẳng, đại học và sau đại học toàn vùng chỉ chiếm 7,93%. công nhân kỹ thuật và đào tạo nghề 
toàn vùng chiếm 29,65%, trong khi số lượng lao động chưa qua đào tạo chiếm đến 58,90 %.

hầu hết các địa phương trong vùng đều nỗ lực đào tạo nâng cao trình độ, chất lượng nguồn 
lao động địa phương thông qua nâng cao chất lượng đào tạo của hệ thống cơ sở đào tạo các cấp. 
ngoài ra, một số tỉnh/thành phố còn có cơ chế hỗ trợ chi phí đào tạo cho người lao động hoặc doanh 
nghiệp hoạt động trên địa bàn. Tại huế, kinh phí đào tạo lao động của doanh nghiệp (Dn) được tỉnh 
hỗ trợ 1 triệu đồng/người/khóa trong 3 năm đầu hoạt động (hỗ trợ 1 lần)1. Tại Quảng nam, nhà đầu 
tư được tỉnh hỗ trợ 50% chi phí đào tạo ở các huyện/thành phố đồng bằng và hỗ trợ 100% chi phí 
đào tạo ở các huyện miền núi. Tại Bình Định, tỉnh hỗ trợ tối thiểu 50% chi phí đào tạo công nhân 
cho Dn, và có hỗ trợ đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý của Dn hoạt động trên địa bàn. Tại Khánh hòa, 
tỉnh cũng hỗ trợ 50% học phí mở lớp đào tạo ngắn hạn lao động của Dn. Tại ninh Thuận, theo đề án 
đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh, ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa lên đến 3 triệu 
đồng/người/khóa đào tạo cho lao động nông thôn tham gia các khóa học nghề ngắn hạn. nhà nước 
cũng có hỗ trợ từ nguồn ngân sách cho việc đào tạo lao động trong các doanh nghiệp thông qua các 
chương trình trợ giúp đào tạo.

3.1.2. Hạ tầng kinh tế

vùng hiện có 6 khu kinh tế và 54 khu công nghiệp (bao gồm cả Kcn trong các KKT) với tổng 
diện tích đất tự nhiên là hơn 19.537 ha. Trong đó có 32 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, diện 
tích đất đã cho thuê là 2.835 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 41,37%. các khu kinh tế, khu công nghiệp của vùng 
tập trung phát triển các ngành công nghiệp chủ lực có quy mô lớn như lọc hóa dầu, năng lượng, lắp 
ráp ô tô, sửa chữa và đóng mới tàu biển, chế biến nông - lâm - thủy sản, hóa chất, vật liệu xây dựng, 
khai khoáng, cơ khí, điện, điện tử, điện lạnh, công nghiệp thông tin, dệt may, da giày… với các sản 
phẩm chủ lực là hóa dầu, thủy điện, ô tô, hải sản, dệt may, da giày, cao su.

3.1.3. Hạ tầng kỹ thuật

Toàn vùng hiện nay có 6 sân bay (trong đó có 4 cảng hàng không quốc tế), 13 cảng biển trong 
đó có 7 cảng biển loại i, 14 tuyến đường quốc lộ, đường sắt Bắc - nam chạy qua, phân bổ đều khắp ở 
các địa phương, nối liền các đô thị, các khu kinh tế, khu công nghiệp trong vùng.

+ Đường bộ:

- Quốc lộ 1A là tuyến giao thông huyết mạch quan trọng, đi qua các tỉnh/thành trong vùng. 
ngoài ra còn các các tuyến quốc lộ khác nối vùng với các quốc gia trong khu vực (campuchia, lào, 
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Myanmar): quốc lộ 14 (14B, 14D, 14e), 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29,… Đường hồ chí Minh là tuyến đường 
bộ quan trọng thứ hai trong vùng.

- Bên cạnh các tuyến đường bộ trên, các địa phương trong vùng còn mở thêm các tuyến đường 
ven biển như: Trục đường ven biển nguyễn Tất Thành - cầu Thuận phước - Trường Sa - hoàng Sa - 
Điện ngọc - cửa Đại nối Đà nẵng với hai địa phương giáp ranh là Thừa Thiên huế và Quảng nam; 
Đường ven biển Dung Quất - Sa huỳnh đi qua các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư nghĩa, Mộ Đức, Đức 
phổ và thành phố Quảng ngãi, với chiều dài khoảng 117 km; 

- Một số dự án đường bộ quan trọng chuẩn bị được triển khai như: Dự án đường cao tốc Bắc - 
nam đoạn qua vùng có các điểm nút là Đà nẵng, Quảng ngãi, Bình Định, nha Trang, phan Thiết; Dự 
án hầm đường bộ qua các đèo phước Tượng, phú gia, cù Mông, đèo cả sẽ tạo thuận lợi cho việc lưu 
thông hàng hóa và phát triển kinh tế trong khu vực.

+ Đường sắt

Tuyến đường sắt Bắc - nam chạy qua các tỉnh/thành trong vùng có chiều dài hơn 880 km, có ga 
hành khách và hàng hóa riêng, nhưng còn chưa chú trọng đến việc đầu tư hệ thống cơ sở vật chất và 
phương tiện ở các ga chính trong vùng.

+ Đường hàng không

hệ thống sân bay của vùng gồm 6 sân bay (trong đó có 4 cảng hàng không quốc tế): sân bay 
quốc tế phú Bài (Thừa Thiên huế), sân bay quốc tế Đà nẵng, sân bay quốc tế chu lai (Quảng nam), 
sân bay phù cát (Bình Định), sân bay Đông Tác (phú Yên) và sân bay quốc tế cam ranh (Khánh hòa). 
hiện tỉnh ninh Thuận và Bình Thuận chưa có sân bay phục vụ dân sự, tỉnh Bình Thuận đang kêu gọi 
đầu tư để khôi phục lại một sân bay cũ và xây dựng một sân bay mới tại xã Thiện nghiệp, thành phố 
phan Thiết.

+ Đường biển

hệ thống cảng biển của vùng khá dày đặc, hầu như tỉnh nào cũng có cảng biển. các cảng biển 
vừa là đầu mối giao thông thủy bộ vừa là cơ sở xuất nhập khẩu quan trọng của vùng. Một số cảng 
biển lớn như: cảng chân Mây, Tiên Sa, Kỳ hà, Dung Quất, Quy nhơn, vũng rô,… trong đó có nhiều 
cảng nước sâu với công suất hàng hóa thông qua cảng hàng chục triệu tấn/năm, tạo điều kiện tốt để 
phát triển về vận tải biển và dịch vụ cảng biển.

+ Hệ thống điện, cấp thoát nước: 

các tỉnh/thành phố trong vùng đều đã được cấp điện từ lưới điện quốc gia. Tuy vậy, tỉnh Quảng 
nam vẫn còn 10 xã (chiếm tỷ lệ 4,15%), tỉnh Bình Thuận còn 4,5% số hộ chưa tiếp cận được lưới điện. 
Tỉnh Bình Định thì ngoài sử dụng hệ thống điện quốc gia còn sử dụng điện diesel (ở xã đảo nhơn 
châu).

Mỗi tỉnh/thành đều có nhà máy nước phục vụ cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người 
dân với công suất từ 45.000 - 200.000 m3. Bên cạnh đó, một số tỉnh/thành (Bình Định, Bình Thuận) 
hiện đang nâng cấp, mở rộng các nhà máy (nhà máy nước thành phố Quy nhơn, nhà máy nước phan 
Thiết) để đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. hệ thống thoát nước đã đảm bảo cho việc thoát nước 
thải và nước mưa, riêng ở các khu công nghiệp thì có nhiều loại nước thải khác nhau làm cho việc thu 
gom và xử lý tập trung rất khó khăn.
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+ Hạ tầng công nghệ thông tin:

hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông của một số tỉnh/thành phố trong vùng có quy 
mô khá lớn và hiện đại, phát triển vượt bậc, được mở rộng theo hướng dịch vụ đa dạng, phong phú 
với chất lượng ngày càng cao. vùng đã có 2 thành phố phủ sóng wifi miễn phí trên phạm vi toàn 
thành phố là: huế và hội An; dự kiến đến tháng 5.2013 thì Đà nẵng cũng sẽ hoàn thành giai đoạn 1 
hệ thống kết nối không dây wifi trên toàn thành phố. việc phủ sóng wifi sẽ góp phần đẩy mạnh tiến 
trình hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, cung cấp các dịch vụ gia tăng khác trên mạng đồng 
thời xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

3.2 Những bất lợi về cơ sở hạ tầng

- lãnh thổ trải rộng và địa hình phức tạp sẽ cản trở tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã 
hội của vùng; đặc biệt là kết nối giao thông đường bộ. hạ tầng kinh tế, xã hội còn thiếu, yếu, chưa 
đồng bộ. chưa có hệ thống giao thông đường bộ hiện đại, nhất là các tuyến đường cao tốc. nhu cầu 
vốn đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông liên tỉnh và quốc tế là rất lớn; đa số các 
địa phương trong vùng chưa có khả năng tích lũy để phát triển; thu nhập dân cư thấp.Thiên tai, dịch 
bệnh xảy ra thường xuyên; tác động của sự biến đổi khí hậu và vấn đề ô nhiễm môi trường cũng đang 
là những thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững của vùng.    

- nếu so với vùng kinh tế trọng điểm phía nam và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, thì vùng 
duyên hải miền Trung kém lợi thế hơn về môi trường đầu tư. nếu vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc 
có thủ đô hà nội là hạt nhân tạo sự phát triển lan tỏa chung cho cả vùng; thì vùng kinh tế trọng điểm 
phía nam có Thành phố hồ chí Minh đóng vai trò hạt nhân phát triển vùng; trong khi đó vùng duyên 
hải miền Trung chưa có địa bàn nào phát triển tạo được sức lan tỏa chung. Bên cạnh đó do sự thiếu 
liên kết trong phát triển của các địa phương đã tác động đến sự phân tán nguồn đầu tư hữu hạn, cả 
khu vực nhà nước và khu vực tư nhân, nên hiệu quả thấp. những nỗ lực riêng rẽ của từng địa phương 
đã không thể giải quyết những khó khăn chung của vùng, mà vấn đề giao thông là một điển hình 
của sự bất cập này. 

IV. Về thể chế

4.1. Những thuận lợi về thể chế

nhìn chung về mặt thể chế liên quan đến môi trường đầu tư của vùng chủ yếu vẫn dựa vào thể 
chế kinh tế và hành chính chung của cả nước. Tuy nhiên, với những nỗ lực khác nhau của chính quyền 
từng địa phương nên môi trường thể chế đã được cải thiện đáng kể :

4.1.1.Về thủ tục hành chính

vùng nói chung, các tỉnh/thành phố trong vùng nói riêng đều nỗ lực cải thiện năng lực quản 
lý của chính quyền địa phương, cụ thể thông qua các thủ tục hành chính ngày càng được tinh giảm, 
hướng đến tạo một môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch. 

Đặc điểm chung của vùng về cơ quan đầu mối giải quyết việc đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu 
tư và các thủ tục liên quan đặt tại Sở Kế hoạch & Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở Kế hoạch 
& Đầu tư hoặc Ban Quản lý Kcn, KKT. Sở Kế hoạch & Đầu tư làm đầu mối tiếp nhận, thẩm định, thẩm 
tra, giám sát, quản lý các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; quản lý hoạt 
động đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; 
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tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư; hướng dẫn thủ tục đầu tư, và cấp phép đầu tư thuộc thẩm quyền. 

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh có chức năng quảng bá, xúc tiến 
đầu tư và tư vấn, cung ứng dịch vụ liên quan đến đầu tư, hướng dẫn, hỗ trợ hình thành và triển khai 
dự án đầu tư, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục đầu tư, trừ các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, 
khu kinh tế (Kcn, KKT).

Ban Quản lý Kcn, KKT là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc uBnD tỉnh, thực hiện việc quản lý 
tập trung thống nhất các hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng và phát triển trong Kcn, KKT. 
Ban Quản lý Kcn, KKT có nhiệm vụ thực hiện việc đăng ký đầu tư, thẩm tra và cấp, điều chỉnh, thu hồi 
giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư trong Kcn, KKT theo thẩm quyền quản lý; đầu mối 
giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình hình thành, triển khai và thực hiện các dự án đầu 
tư, kinh doanh trong Kcn, KKT đó.  

Dịch vụ hỗ trợ về thủ tục hành chính cho nhà đầu tư được mỗi tỉnh/thành trong vùng thực hiện 
ở một cấp độ khác nhau. Đáng chú ý là tại thành phố Đà nẵng, tỉnh Quảng nam và ninh Thuận đã 
thành lập cơ quan mang tính đặc thù hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính liên quan của nhà đầu 
tư trên địa bàn. 

Bênh cạnh việc hỗ trợ dịch vụ hành chính, các tỉnh/thành phố trong vùng đều có cơ chế hỗ trợ 
cho Dn địa phương trong các hoạt động đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, xây dựng thương hiệu, tham 
gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước, xúc tiến thương mại, thị trường với các cấp độ khác 
nhau. 

4.1.2. Vận dụng có hiệu quả chính sách chung của Nhà nước

4.1.2.1. Chính sách thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Theo nghị định 124/2008/nĐ-cp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật 
Thuế thu nhập doanh nghiệp, và nghị định 122/2011/nĐ-cp ngày 27/12/2011 về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của nghị định 124/2008/nĐ-cp, Dn được hưởng các ưu đãi sau:

+ Thuế suất ưu đãi: 

•	 Thuế	suất	ưu	đãi	10%	trong	thời	hạn	15	năm	áp	dụng	đối	với:

- Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

- Dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực: công nghệ cao theo quy định của pháp luật; nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ; Đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát 
nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công 
trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng chính phủ quyết định; Sản xuất sản phẩm 
phần mềm.

•	 Thuế	suất	10%	trong	suốt	thời	gian	hoạt	động	áp	dụng	đối	với	phần	thu	nhập	của	doanh	
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa (giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và 
môi trường). 

•	 Thuế	suất	ưu	đãi	20%	áp	dụng	trong	thời	gian	10	năm	đối	với	doanh	nghiệp	thành	lập	mới	từ	
dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
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+ Miễn thuế, giảm thuế:

•	 Miễn	thuế	4	năm,	giảm	50%	số	thuế	phải	nộp	trong	9	năm	tiếp	theo	đối	với	Dự	án	đầu	tư	tại	
địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, hoặc trong lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn có 
điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 

•	 Đối	với	DN	trong	lĩnh	vực	xã	hội	hóa	không	thuộc	địa	bàn	điều	kiện	kinh	tế	-	xã	hội	khó	khăn	
hoặc đặc biệt khó khăn: Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo. 

•	 Miễn	thuế	2	năm,	giảm	50%	số	thuế	phải	nộp	trong	4	năm	tiếp	theo	đối	với	dự	án	đầu	tư	tại	
địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Theo nghị định số 69/2008/nĐ-cp ngày 30 tháng 5 năm 2008 về chính sách khuyến khích xã 
hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, 
ưu đãi về thuế TnDn đối với hoạt động xã hội hóa:

- Được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt động

- Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% 
thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm tiếp theo

- cơ sở thực hiện xã hội hóa tại địa bàn ưu đãi đầu tư được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 
trong 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế, giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 9 năm 
tiếp theo và được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt 
động.

Thuế xuất nhập khẩu (XNK)

nghị định 87/2010/nĐ-cp Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Thuế xuất khẩu, Thuế 
nhập khẩu, ưu đãi miễn, giảm thuế xuất nhập khẩu như sau:

- Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào 
lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu (quy định kèm theo trong nghị định) hoặc địa bàn được ưu 
đãi về thuế nhập khẩu, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (oDA), bao gồm:

+ Thiết bị, máy móc;

+ phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ trong nước chưa sản xuất 
được; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện 
giao thông đường thủy;

+ linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng 
bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng quy định

+ nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm 
trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn 
mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc

+ vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được

- Miễn thuế lần đầu đối với hàng hóa là trang thiết bị nhập khẩu (theo danh mục quy định tại 
phụ lục ii của nghị định) để tạo tài sản cố định của dự án được ưu đãi về thuế nhập khẩu, dự án đầu 
tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (oDA) đầu tư về khách sạn, văn phòng, căn hộ cho 
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thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, siêu thị, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu 
vui chơi giải trí, cơ sở khám, chữa bệnh, đào tạo, văn hóa, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, 
dịch vụ tư vấn.

4.1.2.2. Về chính sách đất đai:

- nghị định Số 198/2004/nĐ-cp ngày 03 tháng 12 năm 2004 về thu tiền sử dụng đất và nghị 
định 120/2010/nĐ-cp ngày 30 tháng 12 năm 2010 về sửa đổi, bổ sung nghị định Số 198/2004/nĐ-
cp ngày 03 tháng 12 năm 2004 về thu tiền sử dụng đất, các nhà đầu tư sẽ được hưởng ưu đãi miễn 
tiền sử dụng đất đối với đất xây dựng nhà ở cho công nhân lao động tại các Kcn, khu chế xuất, KKT

- nghị định số 69/2009/nĐ-cp ngày 13/8/2009 của chính phủ về quy hoạch sử dụng đất, giá 
đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, và nghị định 121/2010/nĐ-cp ngày 30/12/2010 về sửa 
đổi, bổ sung nghị định số 69/2009/nĐ-cp.

- nghị định số 69/2008/nĐ-cp ngày 30 tháng 5 năm 2008 về chính sách khuyến khích xã hội 
hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, chính 
sách ưu đãi đối với hoạt động xã hội hóa.

- cơ sở thực hiện xã hội hóa được nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất đã hoàn thành giải 
phóng mặt bằng để xây dựng các công trình xã hội hóa theo các hình thức:

+ giao đất không thu tiền sử dụng đất;

+ cho thuê đất và miễn tiền thuê đất;

+ giao đất có thu tiền sử dụng đất và được miễn tiền sử dụng đất

- cơ sở thực hiện xã hội hóa được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu tài sản gắn với đất; được miễn các khoản phí, lệ phí khác liên quan đến quyền sử dụng đất, tài 
sản gắn với đất.

- nghị định số 142/2005/nĐ-cp ngày 14/11/2005 về việc thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và 
nghị định 121/2010 ngày 30/12/2010 về việc sửa đổi, bổ sung nghị định 142/2005/nĐ-cp về việc thu 
tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

4.1.2.3. Chính sách ưu đãi đặc thù ở từng địa phương trong Vùng

Do điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau, nên từng địa phương trong vùng và tùy theo đặc điểm 
của từng khu công nghiệp, khu kinh tế, các địa phương được Trung ương cho áp dụng chính sách ưu 
đãi về thuế và đất đai khác nhau. nhiều nơi được áp dụng chính sách ưu đãi ở mức cao nhất đối với 
những địa bàn khó khăn của nước ta về giá đất và thuế thu nhập doanh nghiệp. (xem chi tiết phần 
phụ lục).

4.2. Những bất lợi  về mặt thể chế

4.2.1.Về thể chế kinh tế chung của cả nước

Thể chế kinh tế của nước ta đang trong quá trình hoàn thiện, nên còn bất cập trong nhiều lĩnh 
vực. các đạo luật có tác động quan trọng đến việc cải thiện môi trường đầu tư vẫn đang trong quá 
trình sửa đổi, bổ sung như luật Đất đai; luật Doanh nghiệp; luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; luật 
Kinh doanh bất động sản... nhiều lĩnh vực cần khuyến khích đầu tư thu hút nguồn vốn tư nhân, phù 
hợp với định hướng phát triển của vùng,  nhưng thiếu chính sách đủ mạnh và khung pháp lý để điều 
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chỉnh như lĩnh vực phát triển công nghiệp hỗ trợ; lĩnh vực hạ tầng theo mô hình công tư đối tác (ppp)..

 những nỗ lực của chính phủ trong cải cách thủ tục hành chính những năm gần đây, tuy mang 
lại kết quả, nhưng còn khá xa so với yêu cầu của một nền hành chính phục vụ, nhất là một nền hành 
chính mang tính chất hỗ trợ cho sự vận hành thuận lợi của thị trường...

4.2.2. Đối với  các địa phương trong Vùng

 + các chính sách ưu đãi áp dụng cho các địa phương trong vùng chưa đồng bộ và chưa đủ 
sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư khả dĩ bù đắp được những bất lợi về điều kiện địa lý và các điều kiện 
về kinh tế - xã hội, nhất là sự yếu kém của cơ sở hạ tầng. ví dụ chính sách đối với khu kinh tế mở, khu 
kinh tế, khu công nghiệp gần như không mấy khác biệt, nên không phát huy lợi thế của từng loại mô 
hình dẫn đến tình trạng cạnh tranh lẫn nhau. ngay trong một tỉnh cũng diễn ra tình trạng cạnh tranh 
trong thu hút đầu tư giữa khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp làm phân tán nguồn lực.

+ Tất cả các địa phương đều tổ chức các định chế hỗ trợ doanh nghiệp trong  đầu tư và thương 
mại, nhưng do thiếu đầu tư đúng mức về kinh phí và nhân lực nên hoạt động chưa mang lại hiệu quả 
cao.

+ Tuy các địa phương đã có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện môi trường thể chế nhằm nâng cao 
sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư, nhưng theo kết quả đánh giá của vcci về chỉ số năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh (pci) trong những năm gần đây vẫn chưa cải thiện đáng kể. Trừ thành phố Đà nẵng, các 
địa phương khác trong vùng đều có chỉ số pci thể hiện mức độ cạnh tranh thấp.

V. Triển vọng cải thiện môi trường đầu tư của Vùng

5.1. Lợi thế về tự nhiên và lao dộng sẽ phát huy khi có nhân tố tác động mang tính đột phá

việc phát huy các lợi thế về tự nhiên, như trình bày ở phần mở đầu, đòi hỏi các hoạt động kinh 
tế trong vùng phải đạt được đến độ tập trung nhất định để đủ hấp dẫn cho các doanh nghiệp đầu 
tư. chín tỉnh ven biển miền Trung đều đang khai thác điều kiện thuận lợi về địa lý, đất đai và nguồn 
nguyên liệu để phát triển các hoạt động du lịch, công nghiệp chế biến nông, lâm, hải sản, lọc và hóa 
dầu, cơ khí chế tạo, sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gỗ nội thất, dệt may và da giầy.

Tác động đột phá trên cơ sở của điều kiện tự nhiên sẽ đến từ sự liên kết doanh nghiệp/hoạt 
động sản xuất-kinh doanh trong nội tỉnh/thành phố và giữa các tỉnh/thành phố trong vùng. Thứ 
nhất, nhiều ngành tại địa phương đã có doanh nghiệp việt nam hay công ty đa quốc gia lớn vượt 
qua phép thử của thị trường và đóng vai trò dẫn dắt như cơ khí chế tạo xe có động cơ ở Quảng nam, 
lọc hóa dầu và thiết bị công nghiệp nặng ở Quảng ngãi. Kinh nghiệm phát triển cho thấy các ngành 
kinh tế, dù là hiện đại hay truyền thống, đều phụ thuộc vào sự trỗi dậy của các doanh nghiệp then 
chốt. Thách thức trong thời gian tới là thu hút các doanh nghiệp cạnh tranh khác, các doanh nghiệp 
ở khâu trước, khâu sau và các công nghiệp phụ trợ, không chỉ trong địa phương mình mà là ở các địa 
phương khác trong vùng. Thứ hai, nhiều ngành tại địa phương đã có mạng lưới các doanh nghiệp 
vận hành năng động và theo chiều sâu như du lịch ở Thừa Thiên huế, Đà nẵng, Quảng nam, Khánh 
hòa và Bình Thuận, đồ gỗ ngoài trời và chế biến thức săn gia súc ở Bình Định để duy trì được hiệu quả 
theo quy mô  và của các tác động tương hỗ, sự phát triển theo chiều sâu và gia tăng chuyên môn hóa 
sẽ giúp duy trì sự phát triển bền vững của cụm ngành.

Một triển vọng nữa mà lợi thế cạnh tranh trong quan hệ quốc tế mang lại cho vùng là sự tham 
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gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, chứ không chỉ giới hạn trong cụm ngành địa phương. Tuy nhiên, đưa 
triển vọng này thành hiện thực sẽ là một thách thức rất lớn vì ngay cả vùng Đông nam Bộ và Đồng 
bằng sông hồng cũng vẫn phải chấp nhận phát triển những phân khúc có giá trị giá tăng thấp và 
chưa có nhiều hoạt động kinh tế là mắt xích không thể thiếu trong chuỗi giá trị.

So sánh tháp tuổi của các địa phương và cả nước cho thấy dân số của các tỉnh trong vùng đang 
ở cơ cấu dân số vàng với tỷ lệ đông nhất tập trung ở độ tuổi lao động. Dân số này cung cấp một lực 
lượng lao động dồi dào cho nền kinh tế địa phương. việc phát huy được lợi thế này sẽ đòi hỏi tác 
động mang tính đột phá của nỗ lực phát triển kỹ năng cho người lao động. việc giữ được lao động kỹ 
năng ở lại vùng trên cơ sở không ngừng cải thiện môi trường sống cũng sẽ là động lực thúc đẩy sức 
mua, cải thiện điều kiện về nhu cầu thị trường và gia tăng cạnh tranh.

5.2.Tác động tích cực của quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế chung của cả nước và bổ 
sung chính sách ưu đãi đặc thù cho Vùng

Mặc dù còn rất nhiều bất cập như đã nêu, nhưng thể chế kinh tế chung của cả nước đang tiếp 
tục được hoàn thiện theo hướng tập trung vào các thể chế hỗ trợ thị trường. các nghiên cứu phát 
triển kinh tế địa phương ở việt nam đã chỉ ra rằng tính năng động của doanh nghiệp và truyền thống 
thị trường ở vùng Đông nam Bộ là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ đổi 
mới cho dù các thể chế kinh tế thị trường chưa có hay chưa hoàn thiện. Thiếu vắng những yếu tố này, 
vai trò hỗ trợ của thể chế thị trường đối với các tỉnh/thành phố ven biển miền Trung có tầm quan 
trọng cao hơn nhiều. cải cách thể chế để giảm rào cản gia nhập thị trường, giảm chi phí đất đai, tăng 
sự phát triển tài chính theo chiều sâu, tăng hiệu năng của các thiết chế pháp lý bảo vệ quyền sở hữu 
và giải quyết tranh chấp đều là động lực tạo bước phát triển cho vùng.

Để quá trình hoàn thiện thể chế có tác động tích cực tới môi trường đầu tư, các địa phương 
trong vùng cần sẵn sàng đứng ra làm địa bàn thí điểm. năng lực chỉ đạo và điều hành quyết liệt, một 
điểm mạnh của các tỉnh ven biển miền Trung, cần được tập trung vào việc triển khai thực hiện một 
cách toàn diện các cơ chế/chính sách tốt  đã được chứng minh từ thực tiễn của vùng. các kênh phản 
hồi thông tin giữa 9 địa phương trong vùng và giữa vùng với Trung ương cần được thiết lập để giảm 
rủi ro cho những sáng kiến thể chế sáng tạo, nhưng có thể mang tính “xé rào”, tăng cường sự tham 
gia của các tầng lớp khác nhau trong xã hội, và tiếp nhận cả những phản biện chính sách một cách 
thường xuyên. 

về chính sách ưu đãi, việc đồng bộ hóa giữa các địa phương trong vùng là ưu tiên hàng đầu. 
những ưu đãi cho vùng từ Trung ương là ưu đãi để tăng độ mở của chính sách và tăng khả năng sáng 
tạo về cơ chế mà các tỉnh/thành phố có thể áp dụng. Đối với ưu đãi của chính quyền địa phương 
dành cho doanh nghiệp, điểm quan trọng là thực hiện đúng và nhất quán các cam kết mà chính 
quyền đã ký kết với doanh nghiệp.  

5.3. Cải thiện về kết cấu hạ tầng của Vùng

việc đầu tư mới và nâng cấp ba nhóm cơ sở hạ tầng trong vùng sẽ là động lực cải thiện môi 
trường đầu tư quan trọng nhất: cShT trục quốc gia qua vùng, cShT khu công nghiệp, khu kinh tế, và 
cShT đô thị. các cShT giao thông trục quốc gia mang tính chiến lược như đường bộ cao tốc, đường 
sắt, cảng biển và sân bay quốc tế đều kết nối với tất cả 9 tỉnh ven biển miền Trung. Tiềm năng đóng 
góp của đường bộ cao tốc là rất lớn với tác động trực tiếp là giảm chi phí về thời gian và vận hành 
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phương tiện giao thông. hơn thế nữa, tuyến đường này sẽ giúp kết nối các địa phương trong vùng 
với hệ thống sân bay, cảng biển đầu mối quốc gia, từ đó tăng tính cạnh tranh địa phương mà không 
cần phải đầu tư dàn trải. Thuận lợi trước mắt là toàn bộ nguồn vốn tài trợ cho đường cao tốc Đà nẵng 
- Quảng ngãi đã được đảm bảo bằng oDA của ngân hàng Thế giới và nhật Bản.

Quy hoạch tổng thể và quy hoạch ngành đều đã thống nhất việc kết nối các khu công nghiệp 
và khu kinh tế trong vùng với các hệ thống cShT trục quốc gia. hỗ trợ từ Trung ương và nguồn lực 
của từng địa phương cần được dành để thực hiện những kết nối này. Đối với cShT nội bộ khu công 
nghiệp, khu kinh tế, chiến lược đầu tư là làm đồng bộ trong các khu công nghiệp đã có sức hút, 
nhưng đầu tư từng bước đối với các khu kinh tế có quy mô rộng.

Trục đường ven biển trong vùng đã và đang được đầu tư gắn với phát triển du lịch và đô thị. 
Mặc dù tất cả các tỉnh/thành phố đều là ven biển, nhưng không phải du lịch có thể phát triển được ở 
mọi nơi. phù hợp với thực tiễn này, trục đường ven biển được đầu tư xây dựng ở những đoạn có tiềm 
năng du lịch cao nhất.

phát triển công nghiệp với tốc độ cao sẽ thúc đẩy phát triển đô thị nhưng không phải mọi khu 
đô thị mới gắn với khu công nghiệp và khu kinh tế sẽ khả thi. Thay vào đó, phát triển đô thị gắn với 
du lịch sẽ có tác động cộng hưởng lớn hơn. giao thông hiện đại với chi phí thấp sẽ giúp các khu công 
nghiệp, khu kinh tế tiếp cận được dịch vụ đô thị không nhất thiết là phải ở liền kề. Đầu tư cShT giao 
thông vận tải công cộng, điện, nước, xử lý chất thải và viễn thông cần được tập trung ở những đô thị 
đang có xu hướng tập trung dân cư đông và gắn với cShT du lịch. 

5.4. Nỗ lực cải cách hành chính và hỗ trợ dịch vụ hành chính của các địa phương trong 
Vùng

như đã đề cập, tính cạnh tranh địa phương theo chỉ số pci tổng hợp của các tỉnh ven biển miền 
Trung còn hạn chế. nhưng theo kết quả vừa công bố cho năm 2012, một chỉ tiêu thành phần mà 
vùng nói chung có sự tiến bộ lớn là dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (cụ thể, có 7 trong số 9 tỉnh có cải 
thiện  và 6/9 có cải thiện rất đáng kể). Đằng sau sự cải thiện này là dịch vụ hành chính cung cấp cho 
doanh nghiệp. Quan trong hơn là dịch vụ tư nhân hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tìm kiếm thông tin 
cũng sẵn có hơn.

Từ những cảm nhận, đánh giá của doanh nghiệp về dịch vụ hành chính, các địa phương trong 
vùng cần tập trung vào giảm chi phí phi chính thức, năng lực thực thi pháp luật và đưa quy hoạch  
vào cuộc sống. Triển vọng cải cách hành chính lớn nhất sẽ đến từ áp lực và yêu cầu ngày một cao mà 
doanh nghiệp và nhà đầu tư đặt ra cho các cấp chính quyền.

5.5. Tác động của quá trình liên kết, hợp tác phát triển Vùng

liên kết, hợp tác phát triển vùng đã đưa việc hoạch định chính sách vượt ra khỏi ranh giới hành 
chính địa phương. các địa phương hiện nay đều thể hiện rõ mục tiêu phát triển và chiến lược chọn 
ngành kinh tế trong quy hoạch và kế hoạch của mình. cải thiện môi trường đầu tư chung của vùng 
đòi hỏi khai thác những tiềm năng phát triển tương hỗ của các cụm ngành, cũng như yêu cầu điều 
chỉnh lại các ý tưởng trùng lắp.

Triển vọng tiếp theo là liên kết các nỗ lực tiếp thị địa phương và thu hút đầu tưvùng. nhà đầu 
tư sẽ nhận được thông điệp rõ ràng hơn về các cơ hội đầu tư, kinh doanh với chính sách ưu đãi được 
đồng bộ hóa và nhất quán.
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những kiến nghị về cơ chế chính sách đột phá, đề xuất đầu tư dự án trọng điểm lên Trung ương 
đến từ vùng trên cơ sở thống nhất ý kiến giữa các địa phương có sức mạnh hơn và có khả năng nhận 
được phản ứng nhanh và tích cực từ Trung ương.

Tác động ngày một sâu rộng của nền kinh tế toàn cầu và sự phát triển phức tạp hơn của thị 
trường trong nước đòi hỏi một sự phối hợp thể chế giữa các địa phương trong vùng để xử lý các trục 
trặc mà chắc chắn sẽ phát sinh ngày một nhiều hơn theo đà phát triển.

Sau cùng, tạo nền tảng cho việc không ngừng cải thiện môi trường đầu tư vùng là việc các địa 
phương hợp tác và phối hợp trong hoạch định chính sách, quản lý nhà nước, đồng thời thúc đẩy cạnh 
tranh lành mạnh về kinh tế.

Tóm lại, vùng duyên hải miền Trung với 9 tỉnh trài dài theo bờ biển hơn 1.400 km, là mặt tiền 
của nước ta hướng ra biển Đông và Thái Bình Dương, là cửa ngõ giao thương với các nước trong khu 
vực, có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển. Tuy nhiên, để có thể chuyển tiềm năng thành lợi thế 
kinh tế trong cạnh tranh khu vực và toàn cầu, trước hết cần có sự tiếp cận phát triển theo quy mô 
vùng, đầu tư có trọng điểm, hình thành những “cụm liên kết sản xuất”; đồng thời tạo sự đột phá về 
thể chế (chính sách và dịch vụ hành chính công) và kết cấu hạ tầng sẽ trở thành địa bàn đầu tư tiềm 
năng nhất của nước ta.                                     

PHụ LụC

Chính sách đặc thù của các địa phương trong Vùng

1. Thừa Thiên Huế 1

Ưu đãi về thuế và đất đai

Tỉnh cam kết thực hiện theo quan điểm nhà đầu tư được hưởng mức ưu đãi cao nhất trong 
khung quy định của pháp luật về thuế và đất đai.

Hỗ trợ đào tạo

Điều kiện hỗ trợ: nhà đầu tư tuyển dụng lao động là người dân trên địa bàn tỉnh để phục vụ 
các dự án tại địa bàn các khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp thường xuyên sử dụng từ 
200 lao động trở lên (có hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên và tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho 
người lao động theo quy định)

- Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/khóa. Mỗi lao động được hỗ trợ đào tạo 1 lần trong suốt 
thời gian làm việc tại doanh nghiệp.

- Thời gian hỗ trợ: trong thời gian thi công và 3 năm đầu kể từ ngày dự án đi vào hoạt động.

Hỗ trợ các công trình kết cấu hạ tầng trong và ngoài hàng rào:

về giao thông: Đảm bảo đầu tư công trình giao thông phù hợp với quy hoạch được duyệt, quy 
mô đầu tư đáp ứng yêu cầu tối thiểu phục vụ dự án của nhà đầu tư được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt.

1 Quyết định 01/2013/QĐ-uBnD ngày 5 tháng 1 năm 2013 của uBnD tỉnh Thừa Thiên huế về Ban hành Quy định một 
số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên huế.
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về điện, nước phục vụ thi công: Đảm bảo đầu tư hạ tầng công trình điện, nước đến chân hàng 
rào dự án. 

hỗ trợ 30% kinh phí đầu tư cụm công trình đầu mối nhà máy xử lý nước thải đối với dự án đầu 
tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Hỗ trợ bồi thường tái định cư 

hỗ trợ 50% kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng tối đa không quá 5 tỷ đồng/dự án, 
riêng đối với các dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng Kcn hỗ trợ tối đa không quá 10 tỷ đồng/dự án. 

Ưu đãi, hỗ trợ các dự án trong khu công nghệ thông tin tập trung, khu ươm tạo doanh nghiệp công 
nghệ thông tin

Miễn tiền thuê nhà 6 tháng đầu theo hợp đồng với diện tích bình quân không quá 5m2/người 
hoặc không quá 100m2/doanh nghiệp cho 10 (mười) doanh nghiệp đầu tiên, thuộc lĩnh vực: nghiên 
cứu khoa học, đào tạo nhân lực cho ngành công nghệ thông tin (chuyên sâu về lập trình, mạng và cơ 
sở dữ liệu), sản xuất sản phẩm phần mềm cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu.   

2. Đà Nẵng

Theo Quyết định số 19/2012/QĐ-uBnD ngày 25.4.2012 về việc quy định chính sách ưu đãi và 
hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà nẵng, các dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà nẵng 
được hưởng các cơ chế ưu đãi sau:

- Thuế suất thuế TnDn 10% trong 15 năm, miễn thuế 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế, 
và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo đối với Dn thành lập mới. 

- Miễn thuế xuất khẩu (XnK), nhập khẩu (có điều kiện)1

- ưu đãi thuế giá trị gia tăng (gTgT) với thuế suất 0% và 5% (tùy theo đối tượng)

- Miễn giảm thuế thu nhập cá nhân (tùy theo đối tượng)

- Miễn 100% tiền thuê đất (toàn bộ thời gian hoạt động hoặc trong thời gian quy định tùy theo 
loại dự án đầu tư); 

- hỗ trợ 100% tiền sử dụng cơ sở hạ tầng (cShT) trong 2 năm đầu kể từ ngày nhận giao đất; Đối 
với dự án nghiên cứu - phát triển công nghệ cao (cnc), ươm tạo cnc, ươm tạo Dn cnc hoặc đào tạo 
nhân lực khoa học - công nghệ cao được hỗ trợ 50% tiền sử dụng cShT trong 3 năm tiếp theo. 

ngoài ra, thành phố còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ: Dịch vụ Một cửa; xuất nhập cảnh, cư trú; 
thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ vay vốn, xuất nhập cảnh; thành lập doanh nghiệp cnc

3. Quảng Nam

uBnD tỉnh Quảng nam có ban hành chính sách thu hút, ưu đãi đầu tư vào các cụm công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh. Theo Quyết định số 06/2012/QĐ-uBnD về quy chế quản lý và ưu đãi đầu tư cụm 
công nghiệp trên địa bàn tỉnh, và Quyết định 1874/2012/QĐ-uBnD về việc đính chính Quyết định số 
06/2012/QĐ-uBnD ngày 17/4/2012 của uBnD tỉnh Quảng nam, nhà đầu tư được hưởng các ưu đãi 
sau:

1 Điều 12, Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà nẵng, Quyết định số 19/2012/QĐ-
uBnD ngày 25/4/2012 của uBnD thành phố Đà nẵng.
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- Dự án đầu tư hạ tầng và sản xuất kinh doanh vào cụm công nghiệp đặt tại khu vực nông thôn 
hưởng ưu đãi đầu tư theo nghị định số 61/2010/nĐ-cp ngày 04.6.2010 của chính phủ về “chính sách 
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn”. 

- ưu đãi về đất: được miễn, giảm theo khung quy định chung của chính phủ;

- ưu đãi về thuế TnDn: được miễn, giảm theo khung quy định chung của chính phủ;

- về ưu đãi tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu: theo quy định chung của chính phủ về tín 
dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu và chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông 
thôn. 

ngoài ra, tỉnh còn bố trí một phần kinh phí sự nghiệp khoa học và kinh phí khuyến công để hỗ 
trợ trực tiếp cho các nhà đầu tư đầu tư áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến và đăng ký 
chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa;1 nghiên cứu đổi mới thiết bị, công nghệ, ứng dụng các tiến bộ khoa 
học kỹ thuật tiên tiến nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu 
mã, đa dạng hóa sản phẩm, tiết kiệm nguyên liệu và năng lượng, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi 
trường. 

Đối với dự án động lực có quy mô lớn, công nghệ cao, tỉnh Quảng nam sẽ tích cực phối hợp với 
nhà đầu tư đề nghị chính phủ cho áp dụng cơ chế đặc thù như miễn 50% đến 100% tiền thuê đất, áp 
dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời hạn 15 - 30 năm kể từ khi đưa dự án vào 
hoạt động, đồng thời áp dụng một số ưu đãi quan trọng khác.

    4. Quảng Ngãi

* Quảng ngãi có ban hành quy định một số chính sách khuyến khích thực hiện xã hội hóa thuộc 
lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và môi trường của tỉnh. Theo đó, 
các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực xã hội hóa được hưởng một số ưu đãi chủ yếu sau:

- Được vay vốn tín dụng ưu đãi đầu tư hoặc hỗ trợ sau đầu tư theo quy định về tín dụng ưu đãi 
đầu tư của nhà nước.

- Được hỗ trợ khoản lãi vay trong 03 năm (nếu thuộc khu vực đô thị) và 05 năm (thuộc khu vực 
ngoài đô thị).

- hỗ trợ 20% giá trị đầu tư cơ sở hạ tầng đối với địa bàn thành phố Quảng ngãi

- hỗ trợ 30% giá trị đầu tư cơ sở hạ tầng đối với địa bàn thị trấn các huyện

- hỗ trợ 50% giá trị đầu tư cơ sở hạ tầng đối với địa bàn các xã còn lại

* chính sách ưu đãi đầu tư vào Kcn Tịnh phong, Kcn Quảng phú của tỉnh Quảng ngãi được 
uBnD tỉnh ban hành thông qua quyết định số 69/2008/QĐ-uBnD ngày 02.5.2008 của uBnD tỉnh, 
theo đó nĐT được hưởng một số ưu đãi như:

- Thuế suất thuế TnDn 20% áp dụng trong thời gian 10 năm (Thời gian áp dụng được tính liên 
tục từ năm đầu tiên có doanh thu từ hoạt động được hưởng ưu đãi thuế) đối với doanh nghiệp thành 
lập mới từ dự án đầu tư

1 Quyết định số 01/2009/QĐ-uBnD ngày 05/01/2009 của uBnD tỉnh ban hành quy định về hỗ trợ xác lập quyền sở 
hữu công nghiệp và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng 
nam.
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- Miễn thuế 02 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo đối với doanh nghiệp 
thành lập mới từ dự án đầu tư. (Thời gian miễn, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên có thu 
nhập chịu thuế từ dự án đầu tư; trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong 03 năm đầu, kể từ 
năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ 4).

- Được ưu đãi tiền thuê lại đất có hạ tầng 

- hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo ngắn hạn cho công nhân của các doanh nghiệp

- hỗ trợ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng

   5. Bình Định

Theo quy định chung của Trung ương, dự án thuộc ngành nghề được ưu đãi đầu tư và đặc biệt 
ưu đãi đầu tư, dự án đầu tư vào các địa bàn ưu đãi và đặc biệt ưu đãi thì sẽ được hưởng một số ưu đãi 
chủ yếu sau:

- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp từ 0 - 20%, 

- Miễn - giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 1 - 9 năm;

- Miễn - giảm tiền thuê đất đến 15 năm đầu; miễn giảm tiền sử dụng đất đến 70%;  

ngoài ra, tỉnh Bình Định còn có chính sách ưu đãi về hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật: cung cấp điện, 
nước (nơi có nhà máy nước) hoặc hỗ trợ xác định nguồn nước ngầm, xử lý nước thải, hỗ trợ cung cấp 
dịch vụ viễn thông đến hàng rào dự án đối với dự án trong cụm công nghiệp. Tỉnh Bình Định cam 
kết không ngừng cải cách thủ tục hành chính để các dự án đầu tư vào Bình Định được hình thành và 
triển khai thuận lợi

6. Phú Yên

- Đối với các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và khó khăn thuộc tỉnh: 
huyện Sông hinh, Đồng Xuân, Sơn hòa, phú hòa; thị xã Sông cầu - huyện Tây hòa, huyện Đông hòa, 
huyện Tây An, nĐT sẽ được hưởng các ưu đãi theo quy định của chính phủ.

- Tỉnh phú Yên có KKT nam phú Yên với chính sách ưu đãi đầu tư khá hấp dẫn:

+ ưu đãi thuế suất thuế TnDn: 

* 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án đối với dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa, lĩnh vực 
thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu 
phi thuế quan; dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, hoặc dự án có quy mô lớn và có ý nghĩa 
quan trọng đối với ngành...

* 10% trong 15 năm đối với các dự án khác;

+ Miễn thuế TnDn trong 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo

+ Miễn thuế gTgT (tùy điều kiện);

+ Miễn thuế XnK, thuế nhập khẩu (nK) (tùy điều kiện);

+ giảm 50% thuế Thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập

+ Miễn thuế tiêu thụ đặc biệt 
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+ Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong suốt thời gian thuê đối với các dự án thuộc lĩnh vực 
đặc biệt khuyến khích đầu tư  

- uBnD tỉnh xây dựng chính sách ưu đãi riêng cho các dự án đầu tư vào các Kcn trên địa bàn 
tỉnh.1 

  7. Khánh Hòa

Tỉnh Khánh hòa áp dụng các chính sách do Trung ương ban hành về cơ chế hỗ trợ, ưu đãi đối 
với đầu tư vào địa bàn thuộc danh mục các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt 
khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Dự án đầu tư vào KKT vân phong được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư áp dụng đối với địa 
bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.2 

ngoài các chính sách ưu đãi của Trung ương, tỉnh có ban hành một số quy định nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư. 

8. Ninh Thuận

Tất cả các huyện thuộc tỉnh ninh Thuận đều thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó khăn, vì vậy, các dự án đầu tư vào địa bàn các huyện đều được các ưu đãi theo quy 
định của chính phủ với mức cao nhất.  

- Đối với các dự án đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp: được miễn tiền thuê đất trong toàn bộ 
thời gian thuê đất của dự án; 

- chính sách giao đất, cho thuê đất để khuyến khích thực hiện các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh 
vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế trên địa bàn tỉnh: các dự án xã hội hoá đáp ứng được tiêu chí 
theo quy định sẽ được miễn tiền thuê đất, tiền sử dụng đất trong suốt thời hạn thực hiện dự án, đồng 
thời được tỉnh bàn giao đất “sạch” đã được đền bù giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án3. 

Tỉnh có ban hành chính sách ưu đãi đầu tư chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh, 
ngoài những ưu đãi chung của chính phủ, nhà đầu tư có dự án đáp ứng điều kiện còn có thể hưởng 
một số ưu đãi như: Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt; Miễn 3 năm tiền thuê đất đối với dự án đầu tư chợ loại 1 trên địa bàn thành phố phan 
rang - Tháp chàm, miễn 15 năm tiền thuê đất tại địa bàn các huyện trong tỉnh, miễn 11 năm đối với 
các dự án đầu tư chợ loại 2, loại 3; siêu thị và trung tâm thương mại tại địa bàn các huyện trong tỉnh;4

9. Bình Thuận

Trong công tác thu hút, xúc tiến đầu tư, tỉnh Bình Thuận cũng áp dụng các khung ưu đãi cao 
nhất theo quy định về chính sách ưu đãi đầu tư của chính phủ.

ngoài các chính sách ưu đãi từ quy định của Trung ương, uBnD tỉnh Bình Thuận có ban hành 
một số chính sách ưu đãi riêng của tỉnh sau:

1 Quyết định số 2159/2008/QĐ-uBnD ngày 24 tháng 12 năm 2008 của uBnD tỉnh phú Yên.
2 Theo Khoản 3, Điều 16, nghị định 29/2008/nĐ-cp quy định về Kcn, khu chế xuất và KKT  ngày 14/3/2008.
3 Quyết định 1031/2010/QĐ-uBnD ngày  2/7/2010 của uBnD tỉnh ninh Thuận.
4 Thông tin thêm về ưu đãi tại Quyết định 272/2009/QĐ-uBnD ngày 17/9/2009 về Quy định chính sách ưu đãi đầu 
tư chợ, siêu thị vàtrung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh ninh Thuận, và Quyết định 4096/2009/QĐ-uBnD ngày 
16/10/2009 về sửa đổi, bổ sung Quyết định 272/2009/QĐ-uBnD ngày 17/9/2009 của uBnD tỉnh ninh Thuận.
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- chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay theo Quyết định 06/2011/QĐ-uBnD ngày 07.4.2011 của 
uBnD tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định về chính sách đổi mới công nghệ - thiết bị đối với 
các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận.

- Quyết định số 64/2009/QĐ-uBnD ngày 18.9.2009 của uBnD tỉnh Bình Thuận ban hành chính 
sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và cụm công nghiệp - tiểu thủ công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

- chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, nhà ở 
cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 06/2012/
QĐ-uBnD ngày 12.3.2012 của uBnD tỉnh Bình Thuận

- chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, 
dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao và môi trường theo Quyết định số 25/2011/QĐ-uBnD của 
uBnD tỉnh Bình Thuận



xúc tiến đầu tư vùng DuYÊn HẢi MiỀn tRung

33

To suggest for conference’s discussion and based on initial research on the investment 
environment in the provinces/cities of the central coastal region, we would like to raise 
a number of related issues as followings:

I. Natural conditions:

1.1. Competitive advantage in the global and regional economic relation:

The central coast region (called here by the region) is located in the middle position of the 
country, is the narrow-breadth strip of land, comprising 9 provinces/cities: Thua Thien hue, Da nang, 
Quang nam, Quang ngai, Binh Dinh, phu Yen, Khanh hoa, ninh Thuan and Binh Thuan with the total 
area of   49,409.7 km2, accounted for 14.93% of the national area. The region is considered as the 
bridge between the north central, Southeast and central highlands region, which creates favorable 
conditions for the region to expand economic exchanges with the whole country. 

The region is also located on the north - south transportation axis by road, sea, rail and air. 
Besides the national highway 1A goesthroughout the provinces/cities, the region can trade with 
neighboring countries such as laos, cambodia, Thailand, and Myanmar and beyond the South Asia 
and the Southwest china by means of east West economic corridor and highways named as 49, 14, 
19, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

All provinces/cities in the region are bordered the sea with 1,430 km of coastline, accounting 
for 43.8% of the total national coastline (3,260 km), of which the Khanh hoa coastline is the longest 
with 385 km. Besides long regional coastline, beautiful beaches like lang co, non nuoc, cua Dai, hoi 
An, Mui ne… are advantageous conditions, enable to develop the tourism and industries, such as 
seafood exploitation and processing, fishery logistics, marine mineral mining…

Mineral resources of the region are also very rich. Besides non-metallic minerals such as: Titan 
distributed over the provinces, especially in Binh Dinh and Binh Thuan; stream gold, iron, aluminum, 
granite,… the region also has alluvial deposits of rare elements, building materials, oil gas fields and 
wind energy. 

Moreover, the region has many international beautiful bays, islands and peninsula such as van 

INVESTMENT ENVIRONMENT
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phong Bay, nha Trang Bay, Xuan Dai Bay, Da Dia (Stone plate) rapids, the paracel islands, Son Tra 
peninsula (Da nang); cham island (Quang nam) which has been recognized as a World Biosphere 
reserve; ly Son island (Quang ngai); phuong Mai peninsula (Binh Dinh); the Spratly islands, hon Tre 
island (Khanh hoa), ca na beach (ninh Thuan), Mui ne beach (Binh Thuan)... These are ideal conditions 
and the potential for regional provinces/cities to develop sea tourism, resorts, entertainment centers 
with sports and entertainment services to attract domestic and foreign tourists.

in the region, there are a number of natural reserves such as ca pass, Ba na – god Mountain 
nature reserve, the Son Tra natural reserve, Bach Ma national park… contributing to the diversification 
of tourism products of the region. Together with the strength of sea and islands, nature has favorably 
bestowed many famous landscapes, known as: Bach Ma mountain, huong river - ngu Mountain 
(hue); Marble Mountain, Ba na - Suoi Mo (Danang); phu ninh lake, hon Kem – Da Dung (Quang 
nam); Thien But - phe van mountain (Quang ngai); Thi nai lagoon, hoi van mineral springs, ham ho 
(Binh Dinh); o loan lagoon, Mon beach – Dien cape, Da Dia rapids (phu Yen); chong rock, Yangbay 
waterfall, Thap Ba mineral mud spring (Khanh hoa); cha po waterfall of nui chua national park (ninh 
Thuan); poklong temple - Moh nai, ganh Son, Ke ga island (Binh Thuan)... They are such great value 
to exploit for the development of eco-tourism and resorts services.

however, we can say the most important and greatest natural advantage of the region is the 
marine economy. This is also the territory owning vietnamese unique characteristics of maritime 
economy in global and regional economic competitive relation. 

 competitive advantage of maritime economy is shown in four areas:

+ fishery: farming, fishing, and seafood processing;

+ Tourism, especially beach and island tourism;

+ port and logistics services;

+ Development of the mining, manufacturing, and processing industries associated with 
advantages of seaport. 

in general, it is an advantageous land to develop the economy toward the ocean, with the 
“front” toward the pacific ocean, linking the western mainland (through the east-West economic 
corridor), which very few countries have. 

1.2. The disadvantage of the natural condition

As people often say “god doesn’t give you all and take you all”, in addition to preferences 
of the nature, the region has to sustain severe conditions of nature, such as frequent storms and 
floods. it is called an “arris gutter” of Truong Son mountain range. it is more disadvantageous to have 
horizontal-lying mountains from the West to the east. Moreover, unfertile land is a great obstacle in 
the development of tropical agricultural products. Therefore, the region is reputed as the poor land 
of the country.

Due to being late in implementing the national strategy on marine economy, the region’s 
advantages have been not developed accordingly. Though the individual efforts of each local 
authority in the region for the past 20 years has brought some achievements, in general scale, the 
region’s natural strengths have remained in potential form.
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To limit the adverse natural conditions, local authorities in the region, with support of the central 
government, have built a lot of important traffic, irrigation, a forestation, protection constructions. 
hai van pass tunnel and prospects for completion of the ca pass tunnel in a few years aim to conquer 
traffic obstruction causing by branches of the Truong Son range. Tunnel construction through the 
phu gia pass, phuoc Tuong pass, cu Mong pass is also put into the plan. however, deforestation and 
excessive hydropower construction are leading to the risk of flooding and water shortages which are 
getting more and more serious in the dry season in the region. 

II. The socio-economic condition

2.1. The advantages:

2.1.1. Economic condition

The region’s gDp (at constant prices) in 2012 was 87,270.2 billion vietnam Dong (vnD), 
accounting for 14.21% of the country. in the period 2007 – 2012, the region has experienced an 
average growth rate of 11.6%. The gDp growth speed in 2012 is 8.82% compared to 2011, which is 
higher than the national rate of 5.03%.

gDp per capita of the region has significantly improved. While in 2007, the gDp per capita of 
the region was 11 million vnD/person, it reached over 30 million vnD/per capital by 2012, averagely 
increased by 23.5% annually (in terms of real price).

The economic structure of the region has shifted quickly. The share of agriculture in gDp of 
the region declined from 23.33% in 2007 down to 17.89% in 2012, while the contribution of industry 
and construction tended to increase, from 36.64% to 41.53% (in real terms). The share of gDp of 
service sector of the region’s provinces was at the moderate level, except for Thua Thien hue, Da 
nang, Khanh hoa and Binh Thuan province.

The number of tourists in 2012 was 16.81 million, including over 4 million visits of foreign 
tourists, in which the proportion of international tourists of Thua Thien hue, Quang nam are the 
highest. Most tourists come to the provinces/cities which have big tourism potentials such as Binh 
Thuan, Quang nam, Da nang, Thua Thien hue, Khanh hoa. The region’s tourism revenue in 2012 was 
15,076 billion vnD, accounting for 9.42% total tourism revenue of the country.

in 2012, total retail sales value of goods and service turnover of the region reached 246,478 
billion vnD, increasing by 19.41% compared to 2011 and accounting for 10.6% of that of the whole 
country. Da nang and Khanh hoa have been two provinces with the highest retail sales value for 
years.

The region’s total export turnover in 2012 reached 5,137.1 million uSD, representing 4.48% 
of the country’s exports, rising at 39.63% compared with 2011. import turnover of some provinces/
cities in the region remains quite high. 

Investment

Total investment of the whole region in the period of 2007 - 2012 was 605,032.9 billion vnD, 
increasing over the years at the average speed of 10.98%.

The structure of investment by economic sectors in this period has changed dramatically 
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orienting toward a steady increase in the service sector’s proportion. for example, the share of 
investment in the service sector of some provinces rose significantly such as in Thua Thien hue and 
Khanh hoa province, whose figures were 59.74% and 60.69% in 2011 and increased to 71% and 
63.03% respectively in 2012. There were increases in the proportion of investment in the industry - 
construction of some provinces such as Binh Dinh and Binh Thuan province, who encountered the 
increases from 44.93% and 32.71% in 2011 to 52.3% and 38.2% in 2012 respectively.

in the year 2012 total investment capital of the whole region reached 131,315 billion vnD, 
accounting for 13.27% of the total investment capital of the country, which increased at 9.18% 
compared to 2011 and accounted for 40.76% of the region’s gDp. proportion of investment capital in 
service sector over total annual investment capital of provinces/cities in the vegien alsao hit highest 
(Thua Thien hue - 71%; Khanh hoa - 63, 03%; Binh Thuan - 52.2%). The amount of investment capital 
in the state sector still accounted for a large proportion, for instance, the share of investment from the 
state budget of Thua Thien hue, Quang nam was pretty high, respectively 36.6% and 35.4%.

Foreign direct investment

cumulatively calculated until 2012, the region has attracted totally 709 foreign investment 
projects with the total registered capital of 20,133.1 million uSD, accounting for 12.77% of the total 
registered capital of the country. Some provinces/cities have high proportion of disbursed capital of 
the total registered amount (such as Da nang - 41.7%, Khanh hoa - 57.5%). foreign direct investment 
into the service sector of Thua Thien hue, Da nang and Binh Dinh achieved the highest proportion 
in the total amount of fDi of each province/city. particularly in Quang nam, phu Yen, Khanh hoa, the 
highest share of total investment capital poured into the industry, which are respectively 52%, 50% 
and 60.95%.

particularly in 2012, the region had 78 new certified projects with the total registered capital 
of 631.6 million uSD.

2.1.2. Socio-cultural condition

The average population of the region, according to 2012 statistical data, was more than 10.18 
million people, accounting for 11.46% of the national population, with the average density of 206 
people per km2. A large proportion of the region’s population lives in rural areas. The number of 
workers (aged 15 and over) in the whole region in 2011 was about 5,647 thousand people, of which 
trained labor accounted for 10.98% of the total labor force (the country’s figure was about 45%). Most 
of labor resource of the provinces/city in the region worked in the agricultural industry (approximately 
48.64%), while the percentage of employees working in the industrial and services sector remained 
quite low.

in 2011, except for Danang, Khanh hoa Binh Thuan whose poverty rate at the 1-digit number 
(Da nang had only 3.7%), the poverty rate of the remained provinces are still high compared with the 
average level of the nation (12.6%).

human cultural resource is also the strength of the region with many historical monuments, 
cultural festivals associated with the marine culture, the vestiges of cham culture...

- Marine culture: local people in the region have maritime characteristics in their culture as the 
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ancient vietnamese people have chosen the land near the sea for settlement. fisherman communities 
living in the region have built ways of life associated with marine culture for a long time. currently, 
local festivals such as greeting ong fish (Quang ngai), the feast of ong fish (Quang nam) or festival of 
fish pray... are annually taken place as an indispensable part of local inhabitant’s life.

- The regional provinces have preserved the vestiges of cham culture. The cham’s monuments 
are well-known as Bang An tower, My Son holy land, chien Dan Tower, Khuong My tower (Quang 
nam), phu loc tower, cluster of Banh it towers, Binh lam tower, canh Tien tower, Duong long tower, 
couple tower (Binh Dinh), nhan tower (phu Yen) ponagar tower (nha Trang), the hoa lai tower, the 
porome Tower, the poklong garai tower (ninh Thuan); po-sha-inu tower (Binh Thuan); especially the 
Museum of cham Sculpture in Da nang, where stores and displays many relics of sculptures of the 
champa Kingdom.

- in particular, the region is converged of four world cultural heritage by uneSco, namely as 
hue imperial citadel, hue royal court music, hoian ancient town, and My Son sanctuary... which is a 
greatly favorable condition to develop the tourism as a key economic sector.

- in addition to cultural heritage, the region the home of many historical and cultural relics 
such as the Truong Tien Bridge, Thien Mu pagoda, Truc lam monastery on the top of the White horse 
mountain (Thua Thien hue); stone carving village of non nuoc - ngu hanh Son, linh ung pagoda - 
Son Tra, Dien hai citadel (Da nang); Tra Kieu capital, cau pagoda, the Museum of Sa huynh culture 
(Quang nam); Son My evidence , Truong luy (Quang ngai); Quang Trung Museum, an emperor wall 
with the precious relics of the Tay Son uprising (Binh Dinh); historic vung ro “no number” Ship vestige, 
Tu Quang pagoda (phu Yen); Dien Khanh citadel, institute of oceanography (Khanh hoa); My nghiep 
brocade weaving village, Bau Truc pottery village (ninh Thuan); Duc Thanh school monument, ong 
nam hai mausoleum in Binh Thuan. The regions’ cultural centers in the coastal urbans, traditional 
villages combined with the material and intangible cultural heritages have created such a rich and 
attractive community of human tourism resources, and the region’s unique charm for attracting 
tourists. 

2.2 Disadvantages of socio-economic condition

in terms of socio-economic conditions of the region, follows are a number of major 
disadvantages:

2.2.1. potential and strengths of each locality are quite similar to the others (sea, tourism, ports, 
airports, economic zones, abundant human resources, etc.). Key industries in the economic zones, 
industrial parks of the provinces have local duplication, thus, they cause distribution in investment 
resources (both in public and private sector). Most provinces have thinking of outspread development 
which based on their potential and strengths of natural resources, tourism resources (nature and 
human tourism), abundant human resources, cheap labor... There have been conflicts between local 
and the whole region’s interests due to the lack of development cooperation. on the other hand, key 
economic sectors of the provinces contain quite identical industrial and product structure, especially 
the lack of support industry and services. So far, regional cooperation and linkages has been not 
effective enough in development planning, investment attraction, and resource allocation to the 
mechanism of operational coordination. 
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2.2.2. The starting point of the economy of the provinces was relatively low, along with the small 
accumulated investment, and poor investment efficiency. The available investment capital has just 
met a part of development requirements, especially for infrastructure development. Agricultural labor 
occupies such great part; moreover, the number of untrained labor remains high; the ratio of skilled 
labor, meeting business requirements is low; and the shortage of high-quality labor, especially high 
qualifications. The majority of enterprises are mainly small and medium, with low competitiveness 
as well. 

2.2.3 With the exception of few provinces and cities in the region, in general, the level of socio-
economic development is still quite poor compared to the whole country level, especially indicators 
of the trained labor force, rate of urbanization, the social security standards.. furthermore, the 
market size of the region and disposable income of local people are low. Most businesses have just 
participated in stages of the network of production and global value chain, then, there has not been 
any major products recognized by national and international trade name.

III. Infrastructure

3.1. Advantages of infrastructure system

3.1.1. Infrastructure system of training human resources.

 currently, the region has totally 30 universities, 34 colleges and 26 professional secondary 
schools, mostly concentrated in 2 training centers of the central region, Thua Thien hue and Da nang. 
The density of universities, colleges, secondary schools is relatively high, compared to the common 
level of the whole country.

There are 253 vocational institutions at all levels (vocational college, secondary vocational 
qualification, vocational centers and other institutions involved in vocational training). vocational 
training schools are distributed unequally among provinces/cities. in addition, the number of 
colleges and vocational secondary in the region is quite small, which respectively accounted for 
7.10% and 11.346%; while vocational centers and other involved training schools represent such a 
large proportion. 

in general, the majority of localities in the region have poor education level of the workforce, 
particularly finishing high school or less occupying major proportion, while the proportion of college, 
university qualification and more of the region is just about 7.93%. The level of technical worker or 
vocational training accounted for 29.65%, remarkably the number of untrained workers accounted 
for 58.90%.

Most provinces/cities in the region have exerted all their strengths to enhance the quality of the 
local workforce through improving the quality of training systems. in addition, some provinces/cities 
also have incentive mechanisms to support training costs for employees or businesses in the region. 
in hue province, expenses of labor training of local enterprises are supported 1 million/per/course in 
the first three years of operation (one time assistance). in Quang nam, investors are supported 50% 
of the training costs at the plain area and 100% of the training costs in the mountainous districts. 
in Binh Dinh province, the local budget supports at least 50% of the training cost of workers, and 
assists to train management staff of enterprises operating in the locality. in Khanh hoa province, 
local enterprises are also supported 50% of the cost of short-term training for their workers. in ninh 
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Thuan, according to the project of vocational training for rural workers of the provincial authority, 
the provincial budget support up to 3 million vnD/per/course for rural labors in short-term training 
courses. The authority also has training support policies for local enterprises’ workers. 

3.1.2 Economic infrastructure

The region has 6 economic zones and 54 industrial zones (including ips in the eZ) with a total 
land area of more than 19.537 hectares. There are 32 industrial parks into operation, with 2,835 
hectares area rent, at occupancy rates of 41.37%. economic zones and industrial parks of the region 
focus on developing the key industries such as petrochemical, energy, automotive assembly, repair 
and shipbuilding, processing of agricultural, forestry and fishery products, chemicals, construction 
materials, mining, mechanical, electrical, electronics, technology industry, textile, footwear and so 
on, in which key products are petrochemicals, hydro, car , seafood, textiles, footwear, rubber.

3.1.3. Technical infrastructure

The whole region has six airports (including two international airports), 13 sea port including 7 
seaports type i, 14 highway routes, north-South railway, connecting the provinces/cities, economic 
zones and industrial parks in the region

+ roads:

- highway 1A is an important transportation artery, passing through the provinces in the 
region. There are also other national highways connecting the region with the countries in the region 
(cambodia, laos, Myanmar) such as the national highways named as 14 (14B, 14D, 14e), 19, 24, 25, 26, 
27, 28, 29 , ... ho chi Minh road is the second most important route in the region.

- Besides, provinces/cities in the region expand the coastal routes such as coastline along 
nguyen Tat Thanh - Thuan phuoc Bridge - changsha - Dien ngoc hoang Sa - cua Dai connecting Da 
nang with Thua Thien hue and Quang nam; coastal road Dung Quat - Sa huynh through the Binh 
Son District, Son Tinh, Tu nghia, Mo Duc, Duc pho, Quang ngai with a length of about 117 Km;

- Some important road projects preparing to be deployed such as the highway north-South 
project through Da nang, Quang ngai and Binh Dinh, nha Trang, phan Thiet; tunnel project through 
the phuoc Tuong pass, cu Mong phu gia, ca pass will facilitate the circulation of goods and economic 
development in the region.

+ railway 

- The north and South railway runs through the provinces/city in the region with a length of 
over 880 km, with separate passenger and goods stations, but infrastructure systems and facilities in 
other main stations are not invested properly.

+ Airways

- The region has 6 airports (including 2 international airports) such as phu Bai Airport (hue), 
the international airport of Da nang, chu lai Airport (Quang nam), phu cat Airport (Binh Dinh), Dong 
Tac airport (phu Yen) and cam ranh international Airport (Khanh hoa). ninh Thuan and Binh Thuan 
have no civilian airports. currently, Binh Thuan province is calling for investment in upgrading an old 
airport and building a new airport at Thien nghiep, phan Thiet city.
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+ Sea port system

- Sea port system of the region is quite dense, almost every province has seaports. The sea 
port is both the transportation hub and the important export base of the region. Some major ports 
such as: chan May, Tien Sa, Ky ha, Dung Quat, Quy nhon, vung ro which are deep-water ports with 
a capacity of goods through the port tens millions of tons per year, creating good conditions for the 
development of maritime transport and seaport services.

electrical systems, water supply:

- The provinces/cities in the region use electrical power supplied from the national electricity 
grid. however, 10 communes of Quang nam (accounting for 4.15%) and 4.5% of Binh Thuan households 
do not access to the electricity grid. Binh Dinh province not only uses the national electricity system, 
also uses diesel (in nhon chau island).

each province, city has water plant for production and living needs of local people with the 
capacity from 45,000 to 200,000 m3. in addition, some provinces (Binh Dinh, Binh Thuan) is currently 
upgrading and expanding the plant (Quy nhon city and phan Thiet city water plants) to meet the 
needs of the people. Drainage system ensures to drain off wastewater and rain water. however, any 
different types of wastewater in industrial areas make the collection and centralized treatment very 
difficult.

Technology infrastructure system:

- Technology and mass media infrastructure system in some city in the region have been 
invested at quite large scale and modernly, extended in the direction of diversified services with 
increasing quality. Two cities in the region which are hue and hoi An have free wifi coverage 
throughout the area; and expected to May of 2013, Da nang will complete the first phase of wifi 
connection throughout the city. The wifi coverage will contribute to speeding up the process of 
improving information technology infrastructure, providing value-added services on the internet, 
also promoting trade and attracting domestic and foreign investment.

3.2 Disadvantages of infrastructure

- Spreading territory and complex terrain will hamper spatial organization of socio-economic 
development of the region; especially road transport links. Socio-economic infrastructure is still deficit, 
weak and not synchronous. no modern road system, especially the highway. The demand of capital 
investment to develop infrastructure systems of inter-provincial and international transportation is 
very large; most localities in the region do not have the ability of accumulation to develop; and low 
income. natural disasters and epidemic diseases happen frequently; impacts of climate change and 
environmental pollution are also big challenges to the sustainable development of the region.

compared to the southern key economic region and the northern key economic region, the 
central coastal region is less favorable in environment environment. While the northern key economic 
region has ha noi capital - the core creating spread development for the whole region, the southern 
key economic region has ho chi Minh city playing the core role of the regional development. on the 
contrary, the central coastal region does not have any province enabling to create spread effects. 
Besides, the lack of development cooperation results in dispersal of limited resource of both the 
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state and private sectors, causing low efficiency. efforts of individual locality can not solve common 
difficulties of the region, of which the transportation is the typical problem. 

IV. Mechanism  

4.1 Advantages of institution 

in general, investment-related institutional environment has mainly based on the economic 
and administrative institutions of central government. however, because of the various efforts of 
each local government, the region’s institutional environment has been improved significantly:

4.1.1. Administrative procedures:

The region in general, and each provinces/cities in particular, have strived their best to 
improve the management capacity of local governments, particularly administrative procedures is 
increasingly reduced, aiming to create an favorable, open and transparent investment and business 
environment investment. 

The common characteristic of the region on "one-stop" service for business registration and 
related procedures are located in the Department of planning and investment (Dpi), investment 
promotion center (ipc) of the Department of planning and investment, or Authority board of industrial 
parks (ips), economic zones (eZs). Dpi functions to receive, examine and verify, supervise and manage 
investment projects under the jurisdiction of the provincial people’s committee. it is responsible for 
the management of domestic and foreign direct investment in the province in accordance with the 
law. it also organizes investment promotion activities, investment procedure guidelines, and licensing 
investment certificate under its jurisdiction.

investment promotion center of the provincial Dpi functions to promote investment, provide 
consultancy services related to investment, guide and support the establishment and implementation 
of investment projects, receive and handle investment applications, except for investment projects in 
industrial parks and economic zones.

The Authority boards of industrial parks, economic zones is the State management agency 
under the provincial people’s committee, are responsible for central management of all the activities 
related to investment, construction and development in ips and eZs. The Authority boards of ips 
and eZs function as receiving investment application, verification and issuance, amendment and 
revocation of certificates of all investment projects in ips and eZs are under its jurisdiction; They also 
handle problems arising in the process of formation, development and implementation of investment 
projects in the ips and eZs.

Supporting services for administrative procedures for investors are carried out at different 
levels in each province/city. notably, Da nang, Quang nam province, and ninh Thuan province have 
established specific agencies with functions to support related administrative procedures of investors 
in the locality.

in addition, to the administrative support services, all provinces/cities in the region have 
supported mechanisms for local businesses to do the registration of trademarks, participation in 
home or abroad fairs and exhibitions, and trade and market promotion, at different levels. 
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4.1.2 Effective application of the Central government’s policies

4.1.2.1 Tax policy

corporate income Tax

According to Decree no 124/2008/nD-cp detailing and guiding the implementation of a 
number of articles of the law on enterprise income tax, and Decree no. 122/2011/nD-cp amending 
and supplementing a number of articles of the government’s Decree no. 124/2008/nD-cp, investors 
shall enjoy following incentives: 

Tax rate incentives 

- The incentive tax rate of 10% for 15 years is applicable for: 

+ investment projects in geographical areas with extreme socio-economic difficulties 

+ investment projects in the domains of high technology as prescribed by law; scientific 
research and technological development; Development of water plants, power plants, water supply 
and drainage systems; bridges, roads, railways; airports, seaports, river ports; airfields, stations and 
other infrastructure works of special importance as decided by the prime Minister; Manufacture of 
software products

- The tax rate of 10% is applicable to income of enterprises operating in education-training, 
vocational training, healthcare, cultural, sports and environmental domains (below collectively 
referred to as socialized domains) throughout their operation duration. 

- The incentive tax rate of 20% for 10 years is applicable to new enterprises established under 
investment projects in geographical areas with socio-economic difficulties. 

Tax exemption and reduction 

- Tax exemption for 4 years and 50% reduction of payable tax amounts for 9 subsequent 
years are applicable to investment projects in geographical areas with extremely socio-economic 
difficulties; or operating in socialized domains in geographical areas with socio-economic difficulties. 

- new enterprises operating in socialized domains in geographical areas outside the list of 
those with socio-economic difficulties or extremely socio-economic difficulties enjoy tax exemption 
for 4 years and 50% reduction of payable tax amounts for 5 subsequent years.

- Tax exemption for 2 years and 50% reduction of payable tax amounts for 4 subsequent years 
are applicable to new enterprises established under investment projects in geographical areas with 
socio-economic difficulties.

According to Decree no 69/2008/nD-cp on incentive policies for the socialization of educational, 
vocational, healthcare, cultural, sports and environmental activities, enterprises operating in 
socialized domains enjoy following tax incentives:

 - 10% corporate income tax rate for the whole operation period

- exempt from enterprise income tax for 4 years counting from the time of generating taxable 
incomes and enjoys a 50% reduction in the subsequent 5 years
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- new enterprise operating in socialized domains in geographical areas with socio-economic 
difficulties is exempt from enterprise income tax for 4 years counting from the time of generating 
taxable incomes and enjoys a 50% reduction in the subsequent 9 years and a 10% tax rate for the 
remainder of its operation period.

Export and Import Tax

Decree no. 87/2010/nD-cp dated August 13th, 2010 of the government detailing a number of 
articles of the law on import Duty and export Duty as follows:

goods imported to create fixed assets of investment projects in domains entitled to import 
duty preferences listed in Appendix i to this Decree or in geographical areas entitled to import duty 
incentives, and investment projects funded with official development assistance (oDA) which are 
exempted from import duty, including: 

+  equipment and machinery;

+ Special-use means of transport included in technological lines which cannot be domestically 
manufactured yet; worker-transporting vehicles including cars of 24 seats or more and waterway 
crafts;

+ components, details, knocked down parts, spare parts, fittings, molds and accessories 
accompanying machinery, equipment and special-use means of transport;

+ raw materials and supplies which cannot be domestically produced yet. to be used for 
manufacturing equipment and machinery included in technological lines or for manufacturing 
components, details, knocked down parts, spare parts, fittings, molds and accessories accompanying 
equipment and machinery for assembly into complete units;

+ Building materials which cannot be domestically produced yet.

exempted from import duty for equipment and devices (listed in Appendix ii to this Decree) 
which are imported for the first time to create fixed assets of projects entitled to import duty incentives 
and investment projects funded with official development assistance (oDA) capital on hotels, offices 
buildings, apartments for lease, housing, trade and technical service centers, department stores, golf 
courses, tourist resorts, sports facilities, recreation and entertainment centers, medical examination 
and treatment, training, cultural, financial, banking, insurance, audit, and consultancy service 
establishments.

4.1.2.2 Policy on land

- According to Decree no. 198/2004/nD-cp of the government on collection of land use 
levies; and Decree no. 120/2010/nD-cp dated December 30, 2010 of the government amending 
and supplementing a number of articles of the government’s Decree no. 198/2004/nD-cp on the 
collection of land use levy, investors may be exempt from land use levy for construction of high-rise 
condominiums for industrial park workers. 

- Decree no. 69/2009/nD-cp dated August 13, 2009 of the government additionally providing 
for land use planning, land prices, land recovery, compensation, support and resettlement;

- According to Decree no 69/2008/nD-cp on incentive policies for the socialization of 
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educational, vocational, healthcare, cultural, sports and environmental activities, enterprises 
operating in socialized domains enjoy following land incentives:

Land allotment and lease

establishments operating in socialized domains may receive or lease land with completed site 
clearance from the State for the construction of works in one of the following forms:

+ land allotment free of land use levy;

+ rent-exempt land lease:

+ land use levy-exempt allotment of land subject to land use levy.

establishments operating in socialized domains is exempt from registration fees charged for 
the use of land and ownership of assets attached to land. 

- Decree no. 142/2005/nD-cp of the government on collection of land rents and water surface 
rents; and Decree no. 121/2010/nD-cp dated December 30th, 2010 of the government amending 
and supplementing a number of articles of the government’s Decree no. 142/2004/nD-cp on the 
collection of land rents and water surface rents. 

4.1.2.3. Unique incentive policies of each locality

Based on different socio-economic conditions, and characteristic of provincial ips and eZs, the 
provinces/cities are allowed to apply different incentive policies on tax and land. Some apply the 
highest level of incentive frame on land price and corporate income tax for geographical areas with 
socio-economic difficulties (See Appendix for details). 

4.2 Disadvantages in institutional environment

4.2.1 The central government’s economic institution 

The economic institution of our country is on progress of improvement, so there are existent 
inadequacies in many fields. central laws has an important impact on improving the business 
environment and they are still in the process of amendment and supplement, such as law on land, 
law on business, law on corporate income Tax; law on real estate Business… it is essential to attract 
investment from private sector into many industries in accordance with the development orientation 
of the region; however, it is hindered by the lack of strong policy and legal framework in some fields 
such as support industry, infrastructure development under public-private partnership model (ppp)...

So far, the efforts of the central government in the administrative procedure reform, 
though achieved some results, has remained quite far from meeting the requirements of a service 
administration, especially a support administration for the operation of the market.

4.2.2. To local authorities in the Region.

The preferential policies applicable to local authorities in the region are not synchronized 
and not attractive enough to investors, which enable to offset the adverse geographical and socio-
economic condition, especially the weakness of infrastructure system. for example, policies for 
open economic zones, economic zones, and industrial parks almost have many differences, so not to 
promote the advantages of each model, leading to unhealthy competition against each other. even 
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within a province, there is competition in attracting investment into the economic zones, industrial 
parks, and industrial clusters, causing resource dispersal. 

+ All localities have established institutions to support local enterprises in investment and 
commercial activities; however, due to the lack of adequate investment in finance and human 
resources, their operation efficiency remains poor. 

+ Despite the region’s provinces have exerted all their strengths to improve the institutional 
environment in order to enhance their competitiveness in attracting investment, according to 
vcci results on provincial competition index (pci) of recent years, there has not been significantly 
improvement. except for Da nang city, other provinces of the region have pci reflecting poor level 
of competition.

V. Prospects for improving the investment climate of the Region

from the analysis of the advantages and limitations of the region's investment environment 
on aspects of the natural, socio-economic conditions, infrastructure, and institution, we would lay 
our hopes on the region's attractiveness to investors in the following aspects:

5.1. Natural advantages will be promoted under the impaction of innovative factor.

 The promotion of the natural advantages, as analysing above, requires the economic activities 
in the region to reach a certain concentration to be more attractive to investors. nine central coastal 
provinces has been exploited favorbly geographical conditions, land and material resources for the 
development of tourism, the processing of agricultural, forestry and marine products, refining and 
petrochemical, mechanical engineering, manufacturing of building materials, furniture, textiles and 
footwear.

Breakthrough impact of natural conditions will come from the cooperation of businesses in 
business and production operation in each province/city and among the provinces/city in the region. 
firstly, in local industries, there are big vietnamese businesses or multinational companies which 
have passed the test of the market and played a leading role such as motor manufacturing in Quang 
nam, oil refinery and petrochemical, and heavy industry in Quang ngai. Development experiences 
show that the economy, whether modern or traditional, will depend on the emergence of key 
enterprises. The coming challenge is to attract competitive businesses, and businesses operating in 
the previous stage and the next stage, and in support industries, not only in local but in other localities 
in the region. Secondly, many local industries have a network of dynamic and in-depth operation 
businesses such as tourism in Thua Thien - hue - Da nang, Quang nam, Khanh hoa and Binh Thuan; 
outdoor furniture and cattle feed processing in Binh Dinh, in order to maintain economies of scale 
and benefits from the interaction among the businesses. Moreover, the in-depth development and 
increasing specialization will help maintain the sustainable development of industry clusters.

Another prospect resulting from competitive advantage in international economic relations 
is the chance of participation in the global value chain, not limited to the local industry clusters. 
however, it is really such a challenge to make the prospect into the reality, as even the Southeast and 
the red river Delta region had to develop segments, which create the low value added and do not 
have much economic activity, which are an indispensable link in the value chain.
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comparing age pyramids of the localities and the country shows that the population of the 
provinces/cities in the region is presenting such a golden population structure with the largest 
proportion of population in the working age. This population provides a plentiful labor force for 
the local economy. promoting this population advantage requires efforts in developing the skill of 
workers which may create breakthrough effects. retaining local skilled labor based on continuous 
improvement of the living environment will also be the driving force to enhance the purchasing 
power, the market demand, and increase competition.

5.2. Positive affects of improving the common economic institution of the whole country 
and complementing unique preferential policies for the Region. 

Although there are many disadvantages as stated, but the country's economic institution 
continues to be improved towards the focus on the market support institution. The study on local 
economic development in vietnam has shown that the dynamic and market-oriented enterprises in 
the Southeast region are an important factor to promote economic growth in the renovation period 
whether market institutions has been completed or not. Without such factor, the role of support 
of market institutions in the region becomes much more important. institutional reform to reduce 
barriers to market entry, to reduce the cost of land, to promote in-depth financial development, to 
increase legal and institutional forces in property right protection and dispute resolution becomes 
the motivation of strengthening the regional development. 

in order that the process of completing institution has positive impacts on the investment 
environment, the localities in the region should be willing to be the pilot. The capacity of strong 
administration and direction, which is one of the strengths of the central coastal provinces, should 
focus on the comprehensive implementation of policies which has been practical proved to be 
efficient. information feedback channels among nine localities in the region and between the region 
with the central government should be promptly set up to reduce the risk for institutional initiatives, 
which can be risky attributed to breaking the rules, and enhance the participation of the different 
social classes, and take in policy criticism frequently.

in terms of preferential policy, the unification among the localities in the region should be the 
top priority. The preferences mechanism for the central region regulated by the central government 
are incentives to increase the openness of policies and improve the mechanism creativity for the 
regional application. for local government incentives for local investors, it is important to implement 
precisely and consistently the commitment signed by the authorities. 

5.3. Improve the Region’s Infrastructure

The new investment and upgrade three infrastructure groups such as the national infranstructure 
axis through the region, industrial parks and economic zones’s infrastructure, and urban infrastructure 
will be the driving force to improve the most important investment environment. The national 
strategical transport infrastructure axis such as highways, railways, ports and international airports 
are connected to all nine provinces of the region. potential contribution of highway is very large 
which directly effects on reducing the time and transportation operating costs. in addition, this 
route will connect with the localities in the region through airports, national focal point of seaports, 
thereby increasing local competition without spreading investment. The immediate advantage is the 
entire funding for highway Da nang - Quang ngai project has been guaranteed by oDA of the World 
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Bank and Japan.

Master plan and sectoral plan have agreed to connect the industrial parks and economic zones 
in the region with the axis of national infrastructure system. These connections need the supports 
from central and local resources. for internal infrastructure of industrial parks and economic zones, 
the investment strategy is to synchronize in the attracted industrial zones, but investing gradually to 
the large scale economic zones.

The coastal road in the region has been associated with the tourism development and 
urban. Although all provinces / cities are located along coastline, tourism development can not be 
everywhere. consistent with this circumstance, the coastal road has been invested in the highest 
tourism potential areas.

high speed industrial development will promote urban development, but not all new urban 
areas associated with industrial parks and economic zones, would be feasible. instead of this, urban 
development associated with tourism will have greater synergies affects. Modern traffic with low cost 
will help the industrial zones and economic access to urban services which do not necessarily have to 
be adjacent. public transport infrastructure, electricity, water, disposal waste and telecommunications 
investment should be concentrated in the urban areas where tend to centralize more population and 
associated with tourism infrastructure.

5.4. Improving administrative reform efforts and supporting of the local administrative 
services in the Region.

As mentioned, the local competitive under the pci of the provinces in the region is still limit. 
But according to the results announced for the year 2012, the services to support for enterprises 
have greatly improved in the process (in particular, with 7 of the 9 provinces have improved and 6/9 
significantly improved). Behind this improvement is to provide administrative services for enterprises. 
Besides, private services for supporting enterprises in finding information are also available.

from these comments, reviews of enterprises on business administration services, local 
authorities in the region should focus on reducing informal charges, the capacity of law enforcement 
and the implementation of the plan. prospects for the largest administrative reform will come from the 
increasing pressure and requirements that enterprises and investors set for all levels of government.

5.5 Impact of the Regional development cooperation

regional development cooperation has made policy making beyond the local administrative 
boundaries. local authorities are now presenting clearly their development objectives and strategies 
with chosen economic sectors in the development plans. improving the general investment 
environment of the region requires the exploitation of the potential of interactive development of 
industry clusters, as well as the adjustment of doubling ideas. 

The next prospect is the cooperation in efforts of locality’s promotion and investment 
attraction. consequently, investors will get a clear message about the investment opportunities with 
synchronized and consistent incentive policies

recommendations on breakthrough policies, proposals of key investment projects to the 
central region, which are based on consensus of the localities, will become stronger and more 
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probably to get rapid and positive response from the central government.

profound influences of a global economy and the development of more complex domestic 
market requires a institutional coordination among the localities in the region to handle the problems 
that will definitely arise more and more frequently as the development momentum.

finally, establishing the foundation for continuous improvement of the investment environment 
of the region is the cooperation and coordination of the region’s provinces/city in policy-making, 
state management, and promotion of healthy competition in the economy.
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Bước sang năm 2013, việt nam tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức từ 
biến động của kinh tế thế giới và trong nước. Tuy nhiên những kết quả của năm 2012 
đã cho thấy kinh tế vĩ mô của việt nam đang từng bước ổn định, môi trường đầu tư 
kinh doanh của việt nam vẫn là điểm sáng hấp dẫn với nhiều lợi thế riêng có.

về đầu tư trực tiếp nước ngoài, tính đến tháng 2.2013, việt nam đã thu hút được 14.543 dự án 
còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư khoảng 210 tỷ uSD.  riêng 9 tỉnh/thành phố vùng duyên hải miền 
Trung đã thu hút gần 738 dự án còn hiệu lực với tổng vốn fDi đăng ký (kể cả cấp mới và tăng vốn) đạt 
hơn 25 tỷ uSD, bằng 5% về số dự án và 11% về tổng vốn fDi đăng ký của cả nước. vai trò của đầu tư 
nước ngoài ngày càng thể hiện rõ nét, đến nay đã đóng góp trên 5% gDp và giải quyết việc làm cho 
khoảng 60.000 lao động trực tiếp của toàn vùng. Sự gia tăng mạnh mẽ của lượng vốn fDi kể từ năm 
2007 với một số dự án quy mô lên đến hàng tỷ uSD đã dấy lên một làn sóng đầu tư mới vào vùng 
duyên hải miền Trung. chỉ tính riêng trong vòng 6 năm, từ 2007 tới nay, các địa phương trong vùng 
duyên hải miền Trung đã thu hút được hơn 400 dự án và 23 tỷ uSD vốn đăng ký chiếm 56% tổng số 
dự án và 91% tổng vốn đăng ký đầu tư của khu vực.    

vùng duyên hải miền Trung có vị trí chiến lược quan trọng, nằm ngay trên trục giao thông Bắc 
- nam, Đông - Tây về cả đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không quốc tế và nội địa, là 
cửa ngõ ra biển của khu vực Tây nguyên và các nước tiểu vùng sông Mêkông trên tuyến hành lang 
kinh tế Đông - Tây. với nguồn tài nguyên đa dạng, phong phú và nổi trội về biển, đảo, vịnh nước sâu, 
đất, rừng và di sản văn hóa lịch sử..., vùng duyên hải miền Trung cho phép phát triển kinh tế tổng hợp 
trên cơ sở hình thành chuỗi các trung tâm công nghiệp và dịch vụ du lịch tầm cỡ khu vực và quốc tế 
với các ngành chủ lực như du lịch, công nghiệp đóng tàu và dịch vụ hàng hải, khai thác và chế biến 
thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá… 

Trong những năm qua, được sự hỗ trợ của chính phủ và sự nỗ lực to lớn của các địa phương 
trong vùng, hệ thống kết cấu hạ tầng đã từng bước được hoàn thiện, một chuỗi các đô thị ven biển 
đã được hình thành như chân Mây - lăng cô, Đà nẵng, hội An, vạn Tường, Quy nhơn, Tuy hòa, nha 
Trang... đã tạo điều kiện thuận cho sự phát triển của từng địa phương cũng như thúc đẩy liên kết kinh 
tế vùng. cho đến nay, vùng duyên hải miền Trung đã hình thành được 6 khu kinh tế, 34 khu công 
nghiệp gắn liền với các cảng biển nước sâu. các trung tâm công nghiệp này đã phát huy được vai 
trò trụ cột trong việc thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước phục vụ cho sự nghiệp phát 

TẠO ĐỘT PHÁ ĐẦU TƯ TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN
CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

? Bộ Kế hoạch & Đầu Tư
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triển kinh tế - xã hội. 

Sự phát triển của vùng đã có đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của cả nước. Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư đánh giá cao cố gắng của các tỉnh/thành phố duyên hải miền Trung trong việc hình 
thành cơ chế liên kết vùng từ năm 2011 nhằm bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững của vùng, 
góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 theo tinh 
thần nghị quyết Đại hội lần thứ Xi của Đảng, hướng tới tương lai xây dựng một vùng duyên hải phồn 
vinh của đất nước.

Để thực hiện được mục tiêu nói trên, vùng cần tăng cường thực hiện cơ chế liên kết vùng, hình 
thành các giải pháp đồng bộ nhằm thu hút tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước; trong đó cần 
tập trung vào các nội dung sau:

Thứ nhất: Thực hiện có hiệu quả cơ chế liên kết các địa phương thuộc vùng duyên hải miền 
Trung trở thành một không gian kinh tế thống nhất nhằm phát huy lợi thế so sánh của từng địa 
phương, tạo sự phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau có hiệu quả, hạn chế sự “cạnh tranh” bất hợp lý, tạo ra sự 
phát triển hài hòa, bền vững vì lợi ích của từng địa phương, của toàn vùng và cả nước.

Thứ hai: Tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp theo quy hoạch 
đã được phê duyệt nhằm khai thác có hiệu quả các trung tâm công nghiệp này hình thành những 
hạt nhân, trung tâm phát triển vùng. Đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ các nhà đầu tư giải ngân, giải 
tỏa mặt bằng để triển khai các dự án. Tiếp tục  thu hút đầu tư trong các lĩnh vực có lợi thế đặc thù của 
vùng như: các ngành công nghiệp nặng (cơ khí, đóng tàu), công nghiệp chế biến lọc hóa dầu, công 
nghiệp chế biến, lắp ráp điện - điện tử, các loại hình du lịch đa dạng… 

Thứ ba: Thu hút đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật giao thông, đường bộ, cầu, cảng,... nối liền 
với các đô thị, trung tâm công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi nối 
liền không gian kinh tế, giảm thời gian và chí phí vận chuyển cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, cũng 
như tăng thời gian lưu trú của khách du lịch trên địa bàn.  

Thứ tư: Thu hút các nguồn vốn đầu tư nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đảm bảo 
cung cấp đủ công nhân có tay nghề cho các trung tâm công nghiệp lớn như Dung Quất, chu lai, 
nhơn hội, vân phong và đặc biệt Khu công nghệ cao Đà nẵng. 

với vị trí chiến lược quan trọng, sự phát triển của các địa phương trong vùng duyên hải miền 
Trung không chỉ đem lại thịnh vượng khu vực miền Trung nói riêng mà còn tạo sự phát triển lan tỏa 
đến các tỉnh/thành phố khác, tạo ra chuỗi giá trị phát triển của vùng, của cả nước và cả khu vực quốc 
tế lân cận.
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By 2013, vietnam is to continuously face the difficulties, challenges from the fluctuation 
of global and domestic economy, however, the outcomes of 2012 showed that macro-
economy in vietnam has been gradually stable, business environment in vietnam is 
being still the attractively, sparkling with its particular advantages.

regarding to foreign direct investment, by febuary, 2013, vietnam has attracted 14.543 projects 
still being taken effect, with their investment capital of approximately 210 billion uSD. for central 
coastal region (nine provinces), it has attracted roughly 738 valid projects with their total registered 
fDi capital (even for new and increasing capital) of more than 25 billion uSD, accounting for 5% 
of total number of projects and 11% of total registered fDi capital in the whole country. foreign 
investment has been gradually, clearly playing a role, until now, it has contributed to above 5% of 
gDp and made an employment of roughly 60.000 direct labors in the region. The strong growth of 
fDi capital from 2007 with some large scaled projects was up to billion of uSD which has evolved a 
new wave of investment into central coastal region. for 6 years from 2007 to the present, provinces in 
central coastal region has attracted more than 400 projects with their registered investment capital of 
23 billion uSD, accounting for 56% of total number of project and 91% of total registered investment 
capital in the region.

central coastal region has an importantly strategic position, located on north-South, east-West 
transport axis on both of road, railway, searoute, international and domestic airway, being a gateway 
to the sea of highland area and Mekong river sub-area countries on the east-West economy corridor. 
Due to a diversified, plentiful natural resources and the outstanding of sea, island, deeply-water bay, 
land, forest and historical, cultural relics, etc...central coastal region allows itself to develop general 
economy based on the establishment of the chain of the center of industry and tourism service at 
the regional and international level with its main sector including: tourism, shipbuilding industry, 
maritime, exploiting and processing seafood service, fishing logistics service, etc... 

in the recent years, due to the support of government and large effort of the areas in region, 
infrastructure system has gradually been improving, a chain of the seaside urbans has been 
establishing, particularly: chan May – lang co, Da nang, hoi An, van Tuong, Quy nhon, Tuy hoa, nha 
Trang, etc...which have made an advantegous condtion for the development of each area, as well as 
promotion the regional economy cooperation. until now, there are 6 economic zones, 34 industrial 
zones connecting with deeply-water seaports in central coastal region. These industrial centers have 

bREAkTHROUGHS IN INVESTMENT DURING THE DEVELOPMENT
PROCESS OF THE CENTRAL COASTAL REGION

? ministrY of planning & investment
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promoted their main roles in attracting domestic and foreign investment capital serving for socio-
economic developing achievement.

The development of central coastal region has largely contributed to general development 
of the whole country. Ministry of planning and investment highly evaluates the efforts of provinces 
in central coastal region in setting up the regional cooperation mechanism to ensure the rapid and 
sustainable development in the region from the year of 2011, which has contributed to sucessfully 
conduct the strategy of socio-economic development in the period of 2011 and 2020 according to 
the spirit of resolution of 11th congress of party toward the future of building a prosperous coastal 
region in the whole country.

To achieve the above goals, central coastal region needs to enhance the implementation of 
regional cooperation mechanism, establishing the consistent approaches to attract the domestic 
and foreign sources at the máximum level; in which to focus on the following contents:

Firstly:to effectively conduct the cooperation mechanism for central coastal region to become 
a consistent economy space to promote the competitive advantage of each ara, making a effective 
coordination and support each other, limiting irrational competition, making an harmoniuos, 
sustanable development for benefit of each area, whole region and whole country.

Secondly: to focus investment into completing infrastructure of economic zone, industrial 
zone according to the approved master plan to effectively exploit these industrial zones to establish 
the regional developing centers, main places. To push up the support approaches for investors 
withdrawing, premises clearance to deploy the projects. To continuously attract investment into 
the typically advantegous sectors in the region, particularly: heavy industry sectors (mechanics, 
shipbuilding), petrochemistry filtering, processing industry, industry of processing, assemblying 
electricity – electronics, a variety of tourism types, etc…

Fourthly: to attract the sources of investment capital to improve the quality of human resource 
to ensure the sufficient supply of skilled labors to the large industry center, particularly: Dung Quat, 
chu lai, nhon hoi, van phong and Da nang high tech zone, especially.

conference on investment promotion in central coastal region is a starting event for a new 
momentum not only to the region for but aslo to the whole country. Due to an importantly strategic 
position, the development of provinces in central coastal region does not only bring the prosperity 
to the central area for specific but also spread the development to other provinces, cities, making a 
chain of development values of the region, the whole country and the neighboring areas. 

i wish that the respresentatives of government and leaders of areas in the region, international 
agencies, senior specialists, investors, domestic and foreign enterprises, etc…will has a chance to 
directly meet, exchange information, seek for investment cooperation opportunity in sectors by 
which central coastal region has the potentiality and competitive advantage, particularly, tourism, 
infrastructure development, seaport service and industrial zone, economic zone, and discussing the 
specific approaches to make a strong evolvement on investment attraction in coming time.

on our side, Ministry of planning and investment will welcome and make the advantegous 
conditions for your projects getting more successful.
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PHÁT TRIỂN kHÔNG GIAN DU LỊCH VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
VÀ VAI TRÒ CỦA bIDV TRONG VIỆC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN

kINH TẾ - XÃ HỘI DU LỊCH VÙNG

? Trần Bắc hà*

* Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

vùng duyên hải miền Trung nằm ở vị trí trung độ của đất nước, trên trục giao thông 
Bắc - nam nối liền 2 vùng kinh tế phát triển nhất cả nước, là mặt tiền của vùng Tây 
nguyên và Đông Bắc campuchia, nam lào. Đây là một lợi thế rất lớn để vùng giao 
lưu phát triển kinh tế với các tỉnh/thành trong nước và quốc tế. nhằm gắn kết sự phát 

triển kinh tế - xã hội các tỉnh duyên hải miền Trung, phát huy được tiềm năng và thế mạnh của vùng, 
BiDv đã đề xuất sáng kiến hình thành chuỗi liên kết vùng duyên hải nam Trung Bộ và chủ động, tích 
cực phối hợp, hỗ trợ có hiệu quả, thiết thực để triển khai thực hiện sáng kiến này. Đến nay, sau gần hai 
năm thực hiện liên kết phát triển vùng, tình hình kinh tế - xã hội của vùng đã có những chuyển biến 
tích cực: (i) vị thế của vùng ngày càng được cải thiện, tăng trưởng bình quân gDp toàn vùng trong 
giai đoạn 2010 - 2012 khoảng 10%/năm, cao hơn gần gấp 2 lần so với tỷ lệ tăng trưởng cả nước; (ii) 
cơ cấu kinh tế của vùng chuyển dịch theo hướng tăng mạnh tỷ trọng đóng góp của dịch vụ vào gDp...

năm 2013 được xác định là năm bản lề trong việc thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội giai đoạn 
2011-2015, đây là thời điểm quan trọng để rà soát lại các lĩnh vực kinh tế chủ yếu (công nghiệp, nông, 
lâm, ngư nghiệp; dịch vụ, du lịch,...). với tiềm năng, thế mạnh của vùng trong phát triển du lịch, thời 
gian qua ngành du lịch đã có những đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của 
vùng (trong năm 2012, doanh thu du lịch của vùng chiếm 18,03% tổng gDp, thu hút 109.472 lao 
động...). nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển du lịch đối với phát triển kinh tế - xã hội 
của vùng, khẳng định đây là ngành kinh tế mũi nhọn cần tập trung phát triển bền vững, tại hội nghị 
lần này, BiDv xin được trình bày tham luận với chủ đề: “phát triển không gian du lịch vùng duyên hải 
miền Trung và vai trò của BiDv trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và du lịch vùng” với 03 nội 
dung chính: (i) những đóng góp của du lịch với phát triển kinh tế - xã hội vùng và một số khó khăn, 
thách thức; (ii) vai trò của BiDv trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và du lịch vùng; (iii) Một số 
đề xuất, kiến nghị và định hướng hỗ trợ của BiDv trong việc phát triển kinh tế - xã hội và du lịch vùng 
trong thời gian tới.
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1. Những đóng góp của du lịch trong việc phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Duyên hải 
miền Trung và một số khó khăn, thách thức

với đường bờ biển dài trên 1.430 km với nhiều vịnh, bãi tắm đẹp tự nhiên, hoang sơ, cùng bộ 
giá trị văn hóa đặc sắc gắn liền với những giá trị văn hóa, lịch sử mang đậm dấu ấn văn hóa biển và 
văn hóa chăm, các tỉnh duyên hải miền Trung có tiềm năng lớn trong phát triển du lịch. Bên cạnh 
đó, vùng còn là nơi tập trung hầu như toàn bộ các giá trị văn hóa đặc sắc của đất nước được uneSco 
công nhận như cố đô huế, nhã nhạc cung đình huế, phố cổ hội An, di tích Mỹ Sơn,... ngoài ra, hệ 
thống giao thông từ đường bộ, đường không, đường biển đều được đầu tư đồng bộ, tạo một lợi thế 
to lớn phát triển liên hoàn về kinh tế - xã hội, du lịch, dịch vụ, bao gồm việc có thể nối với các nước 
lào, Thái lan, campuchia, Myanmar và xa hơn nữa là các nước nam á và Tây nam Trung Quốc qua 
các trục hành lang kinh tế Đông - Tây, đường 9, đường 14, đường 24, đường 19; đi ra thế giới bằng 
hệ thống các cảng biển nước sâu: chân Mây, Tiên Sa, Kỳ hà, Dung Quất, nhơn hội và hệ thống các 
cảng hàng không phú Bài, Đà nẵng, cam ranh, phù cát,… với những thế mạnh như trên, trong hai 
năm qua, ngành du lịch đã có những đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của vùng với 
những kết quả nổi bật:

 - Tổng lượng khách du lịch đến các địa phương trong vùng trong năm 2012 là 16,816 triệu lượt, 
tăng 17,01% so với năm 2011, trong đó số lượng khách quốc tế đạt hơn 4 triệu lượt khách, tăng 17,13% 
so với năm 2011 và bằng 59,18% so với tổng lượt khách quốc tế đến việt nam trong năm 2012. lượng 
khách du lịch nội địa trong năm đạt 12,8 triệu lượt khách bằng 39,36% tổng lượt khách du lịch trong cả 
nước.

- Doanh thu du lịch của vùng trong năm 2012 là 15.076 tỷ đồng, chiếm khoảng 9,42% tổng doanh 
thu du lịch cả nước và bằng 18,03% tổng gDp toàn vùng.

- Thu hút 109.472 người lao động làm việc trong ngành du lịch vùng, chiếm 5,32% tổng số lao 
động du lịch cả nước.

- Một số chương trình liên kết du lịch liên kết vùng đã gây được tiếng vang lớn như: “carnaval 
trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây”, “Một ngày ăn cơm ba nước”, “Di sản miền Trung”, “con đường 
Trường Sơn huyền thoại”, “con đường xanh Tây nguyên”...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua, tình hình liên kết phát triển du 
lịch của Vùng còn tồn tại một số khó khăn, thách thức:

- Kết cấu hạ tầng giữa các tỉnh/thành còn chưa đồng bộ, việc đầu tư còn dàn trải, thiếu tập 
trung và hiệu quả chưa cao; hoạt động xúc tiến đầu tư của các tỉnh còn thực hiện riêng lẻ, chưa có sự 
liên kết, bàn bạc xác định trọng tâm, trọng điểm các công trình cần ưu tiên tập trung đầu tư. 

- vốn đầu tư phần lớn mới chỉ tập trung vào dịch vụ lưu trú, còn các loại dịch vụ khác như lữ 
hành, ẩm thực, mua sắm, vui chơi giải trí chưa được đầu tư đáng kể.

- nguồn nhân lực dù đã được quan tâm đào tạo nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đầu tư nước 
ngoài, đặc biệt là nguồn nhân lực có tay nghề và sử dụng ngoại ngữ thành thạo còn chiếm tỷ trọng 
thấp.

- ngoài một số chương trình du lịch liên vùng kể trên, việc thực hiện, quảng bá du lịch vùng vẫn 
phát triển một cách manh mún, rời rạc và thiếu đồng bộ; 
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- các sản phẩm du lịch chủ lực của các địa phương còn trùng lắp, đơn điệu, chưa phong phú, 
thiếu các dịch vụ đi kèm, nhất là dịch vụ vui chơi giải trí có chất lượng quốc tế.

2. Vai trò, đóng góp của BIDV đối với phát triển kinh tế - xã hội và du lịch Vùng

Đồng hành với sự phát triển kinh tế - xã hội và du lịch vùng, với vai trò và trách nhiệm của một 
định chế tài chính hàng đầu của việt nam, đồng thời là sáng lập Quỹ nghiên cứu phát triển miền 
Trung, BiDv đã có những đóng góp tích cực, chủ động, có hiệu quả đối với sự phát triển kinh tế - xã 
hội của vùng nói chung và phát triển du lịch nói riêng, thể hiện ở 3 giác độ chính, đó là: i) Tư vấn, tham 
mưu cho lãnh đạo các địa phương của vùng trong việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội;  
ii) đồng thời là người tổ chức, thực thi triển khai các chương trình cụ thể; iii) chủ động, tích cực kêu gọi, 
thu hút đầu tư các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia phát triển kinh tế - xã hội vùng. 

có thể điểm lại một số kết quả cụ thể như sau:

- giai đoạn 2010 - 2012, quy mô hoạt động của BiDv tại khu vực Duyên hải miền Trung tăng 
trưởng nhanh, huy động vốn tăng trưởng bình quân 23,75%/năm và đạt 25.973 tỷ đồng năm 2012; 
dư nợ tăng trưởng bình quân 18%/năm và đạt 32.272 tỷ đồng năm 2012.

- Tại một số tỉnh, BiDv đã tư vấn và cam kết hợp tác cụ thể trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các dự án trên địa bàn và tham gia công tác an 
sinh xã hội (Đà nẵng, Bình Định...). cụ thể: tại Đà nẵng, BiDv đã có những hỗ trợ kịp thời, hiệu quả để 
tạo những bước đột phá cho thành phố như hỗ trợ xây dựng cầu Thuận phước, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ 
tầng, chỉnh trang đô thị...; cam kết hỗ trợ gói tín dụng 3.000 tỷ đồng cho các dự án nhà ở xã hội, nhà thu 
nhập thấp và các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm tại thành phố Đà nẵng, dành hơn 30.000 tỷ đồng hỗ 
trợ xây dựng mở rộng quốc lộ 1A đoạn Trung Bộ và nam Trung Bộ và đặc biệt là trên 6.300 tỷ đồng hỗ 
trợ cho các doanh nghiệp của Đà nẵng để phục vụ sản xuất, kinh doanh; tại Bình Định, BiDv cam kết hỗ 
trợ vốn tín dụng để tài trợ cho các doanh nghiệp thực hiện đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, du lịch, 
dịch vụ...; cam kết hỗ trợ phát triển cánh đồng mẫu, chương trình chăn nuôi công nghiệp sạch và hiện 
đại; ngoài ra BiDv sẽ hỗ trợ vốn để nâng cấp trường học, phát triển cơ sở hạ tầng tại thị xã An nhơn...

- về tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng: BiDv đã cung ứng vốn tín dụng cho các dự án đầu tư xây 
dựng, phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất trên địa bàn khu vực Miền Trung. Trong năm 2012, BiDv 
đã tài trợ vốn cho 9 dự án lớn trong các lĩnh vực thủy điện, khoáng sản, nông sản, bất động sản tại 
các tỉnh trong vùng như Dự án thủy điện vĩnh Sơn 5, thủy điện văn phong, thủy điện Tiên Thuận, Dự 
án đầu tư thiết bị khai thác khoáng sản quặng galenit và vàng, Dự án khu nhà ở An Đông - huế…

riêng trong lĩnh vực du lịch, BiDv đã tài trợ một số dự án điển hình như: Khu du lịch vinpearl luxury 
nha Trang, Dự án Sân golf và biệt thự cam ranh, Dự án cáp treo Bà nà hills, dự án khu du lịch và giải trí 
quốc tế Silver Shores hoàng Đạt,.... với quy mô vốn tín dụng BiDv cam kết cung ứng trên 3.600 tỷ đồng.

- về mạng lưới hoạt động và phát triển dịch vụ ngân hàng: để hỗ trợ cho khách hàng các tiện ích 
thanh toán nhanh gọn, thuận tiện BiDv đã không ngừng mở rộng, phát triển mạng lưới với 60 điểm 
giao dịch và 149 máy ATM (đứng thứ 3 thị phần số lượng máy ATM của các ngân hàng thương mại). Tập 
trung phát triển dịch vụ ngân hàng, trong đó chú trọng triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng 
hiện đại như: Dịch vụ ngân hàng điện tử; dịch vụ thẻ; dịch vụ ví điện tử; dịch vụ mua vé máy bay, mua 
sắm online,... 
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- BiDv đã hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, theo đó tập trung tăng cường liên kết 
giữa các cơ sở đào tạo, cơ sở dạy nghề với các doanh nghiệp - nhất là các tập đoàn, doanh nghiệp lớn 
hoạt động trong lĩnh vực du lịch. 

- BiDv đã chủ động phát huy vai trò tư vấn, hỗ trợ, kêu gọi các nhà đầu tư tham gia phát triển 
du lịch, đóng vai trò quan trọng tạo dựng nền tảng du lịch, tiêu biểu chuỗi khu du lịch nổi tiếng như 
furama, vinpearl, Ba na hills, intercontinental, Silver Shore hoàng Đạt,…

Bên cạnh đó, với sáng kiến về việc hình thành chuỗi liên kết vùng, BIDV đã tích cực thúc đẩy 
sự hợp tác, liên kết Vùng thông qua các hoạt động: phối hợp với các địa phương trong vùng tổ chức 
hội nghị, hội thảo về liên kết phát triển vùng; sáng lập và trực tiếp tham gia vào Quỹ nghiên cứu phát 
triển miền Trung (cho đến nay BiDv đã kêu gọi được 8 doanh nghiệp đóng góp kinh phí cho hoạt 
động của Quỹ với tổng số tiền đóng góp đạt gần 10 tỷ đồng).

Qua 2 năm triển khai liên kết phát triển vùng đã đạt được kết quả quan trọng đáng ghi nhận, 
nhưng kết quả lớn nhất và trên hết, đó là sự đồng thuận, thống nhất giữa lãnh đạo các địa phương trong 
liên kết phát triển, phát huy những tiềm năng thế mạnh của vùng, đưa kinh tế miền Trung tăng trưởng 
và phát triển bền vững.

có thể nhìn nhận rộng hơn, đối với các nước trong khu vực ASeAn, mặc dù chứa đựng những 
điểm khác biệt về trình độ phát triển, thể chế chính trị... nhưng trên cơ sở chia sẻ những nét tương đồng 
về văn hóa, tận dụng những điều kiện tự nhiên và thế mạnh sẵn có... cho đến nay các nước ASeAn đã 
không ngừng nỗ lực liên kết, hợp tác để cùng phát triển mọi mặt, trong đó trọng tâm là phát huy thế 
mạnh, nét đặc sắc về văn hóa và du lịch... để đưa ASeAn trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút đầu tư và 
tạo lập thị trường chung mang sắc thái riêng biệt của khu vực. Từ kinh nghiệm hợp tác quý báu của các 
nước trong khu vực ASeAn, BiDv tin rằng các tỉnh duyên hải miền Trung của việt nam cần tăng cường 
hơn nữa sự hợp tác, liên kết chặt chẽ, trong một chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của toàn vùng để 
phát huy tốt những thế mạnh, khắc chế những tồn tại, hướng tới lợi ích to lớn, toàn diện cho kinh tế khu 
vực và đời sống nhân dân vùng duyên hải.

 3. Một số đề xuất, kiến nghị và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và du lịch Vùng

3.1. Đề xuất, kiến nghị về phát triển kinh tế - xã hội Vùng

Trên cở sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh đến năm 2020, gắn với 
việc thực hiện các mục tiêu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước giai đoạn 2011 - 
2020, dưới góc độ của một định chế tài chính hàng đầu, BiDv cho rằng cần thiết phải xây dựng một 
Kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của toàn Vùng, với mục tiêu xây dựng, thiết lập các cơ 
chế, chính sách liên kết phát triển vùng hiệu quả; tạo dựng thương hiệu, hình ảnh và tăng cường sức 
cạnh tranh của vùng; tăng cường thu hút đầu tư nhằm hướng tới xây dựng không gian lập thể toàn 
vùng và nâng cao mức sống của người dân. Trong đó, cần khẩn trương xây dựng kế hoạch đầu tư 
dài hạn để phát triển cơ sở hạ tầng; kinh tế biển và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao. Đây là 
bài toán mang tính dài hạn để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. các mục tiêu cụ thể là:

(i) Đối với kết cấu hạ tầng: 

- Đường bộ: với vị trí vai trò quan trọng của Quốc lộ 1A là tuyến đường giao thông huyết mạch, 
liên kết được nhiều tỉnh thành trong cả nước, trong thời gian tới cần đẩy nhanh tiến độ triển khai 
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các đoạn quan trọng qua vùng như: đoạn Đà nẵng - Quảng ngãi, Thừa Thiên huế (la Sơn) - Đà nẵng 
(Túy loan); dự án hầm đường bộ qua Đèo cả... tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa 
và phát triển kinh tế vùng. 

- Đường sắt: nâng cấp tuyến đường sắt Thống nhất qua vùng, xây dựng các tuyến đường sắt 
nhánh nối từ đường sắt quốc gia đến các cảng biển, khu công nghiệp, khu kinh tế; nâng cấp các nhà 
ga chính trong vùng theo tiêu chuẩn quốc tế để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch như các ga Đà 
nẵng, huế, nha Trang...

- Hàng không: Mở rộng, nâng cấp và đầu tư chiều sâu các cảng hàng không quốc tế Đà nẵng, 
cam ranh; có kế hoạch và lộ trình thích hợp để đầu tư cảng hàng không chu lai, phù cát trở thành 
cảng hàng không quốc tế; phối hợp với hãng hàng không quốc gia việt nam xúc tiến mở các tuyến 
đường bay quốc tế trực tiếp đến các cảng hàng không quốc tế trong vùng (Đà nẵng, phú Bài, chu lai, 
cam ranh); mở thêm các đường bay trong nước nối các đô thị trong vùng với nhau và với các trung 
tâm công nghiệp dịch vụ của cả nước.

(ii) Kinh tế biển: thực hiện nghị quyết số 09/nQ/TW ngày 09/02/2007 về chiến lược biển việt 
nam đến 2020, theo đó xác định kinh tế biển là ngành kinh tế mũi nhọn, đến 2020 đóng góp trên 
50% tổng gDp của cả nước. Đối với các tỉnh/thành phố vùng duyên hải miền Trung, hệ thống cảng 
biển đóng vai trò nòng cốt trong việc hình thành vùng trọng điểm kinh tế miền Trung. Theo đó, trong 
thời gian tới, vùng cần đặt trọng tâm là hoàn thiện kết cấu hạ tầng cảng biển (mở rộng, nâng cấp 
và đầu tư chiều sâu các cảng biển Đà nẵng, Quy nhơn, chân Mây...) và sớm có quy hoạch phát triển 
logistics, vận tải đa phương, đồng bộ hóa việc quy hoạch phát triển cảng biển với quy hoạch giao 
thông cầu đường, luồng lạch.

(iii) Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao

- ưu tiên xây dựng các trường đại học chuyên ngành, tập trung đào tạo về công nghệ thông tin 
tại các thành phố huế, Đà nẵng, Quy nhơn để cung ứng nguồn kỹ sư công nghệ thông tin, kỹ thuật 
viên phần cứng, phần mềm... đáp ứng nhu cầu trong vùng và hướng tới xuất khẩu nguồn nhân lực 
ra khu vực và thế giới.

- hình thành chuỗi các trường đào tạo du lịch tại huế, Đà nẵng, nha Trang để cung cấp nguồn 
nhân lực cho vùng và cả nước.

- Tập trung đầu tư, xây dựng và phát triển cho Đại học nha Trang cơ sở nghiên cứu về kinh tế 
biển và hải dương học.

(iv) cần xây dựng kế hoạch đầu tư tổng thể nhằm phát triển một cách đồng bộ các ngành công 
nghiệp phụ trợ cho ngành công nghiệp chế biến lọc hóa dầu tại Dung Quất, phú Yên, Bình Định như 
công nghiệp cơ khí, chế tạo máy, khoan thăm dò địa chất, sản xuất đường ống dẫn, vận tải đường bộ 
và đường biển...

3.2. Giải pháp phát triển du lịch Vùng

Xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của vùng, mục tiêu phát triển du lịch đến 2020 của 
các tỉnh/thành duyên hải miền Trung với các chỉ tiêu: đạt 6 - 7 triệu lượt khách quốc tế và 20 triệu lượt 
khách nội địa; tổng thu từ hoạt động du lịch trên 3 tỷ uSD; thu hút trên 190 nghìn lao động1. nhằm 

1 nguồn: viện nghiên cứu phát triển Du lịch.
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tiếp tục phát huy các thế mạnh đã đạt được và khắc phục các tồn tại thách thức, BiDv đề xuất một số 
giải pháp phát triển du lịch như sau:

Thứ nhất, cần thúc đẩy cơ chế phối hợp, liên kết giữa các tỉnh trong việc phát triển du lịch, tập 
trung triển khai các chương trình liên kết phát triển du lịch Vùng: 

(i) Sớm xây dựng thực thi các cơ chế chính sách đặc thù về liên kết phát triển du lịch để hướng 
tới xây dựng một không gian du lịch vùng thống nhất, nhằm khai thác và phát huy các tiềm năng, thế 
mạnh du lịch từng địa phương và toàn vùng miền Trung.

(ii) Đẩy mạnh và triển khai có hiệu quả liên kết phát triển du lịch vùng với các địa phương trong 
nước và các nước trên thế giới. Một số chương trình cần mở rộng liên kết như: hợp tác phát triển du 
giữa thành phố hồ chí Minh với một số tỉnh trong vùng; hợp tác kết nối thị trường du lịch hàn Quốc 
- Thừa Thiên huế; hợp tác du lịch việt nam - lào - campuchia; phát triển du lịch văn hóa gắn với các 
giá trị lịch sử của vùng... Trong đó chú trọng vào việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm trong công tác 
quảng bá, xúc tiến du lịch; phối hợp đưa tin, giới thiệu các hình ảnh quảng bá du lịch trên các phương 
tiện thông tin; cung cấp thông tin xây dựng cẩm nang du lịch, bản đồ du lịch...

(iii) cần có sự đầu tư và liên kết các sự kiện, lễ hội riêng của từng tỉnh/thành phố để tạo ra chuỗi 
sự kiện du lịch vùng, nhằm giảm bớt chi phí tổ chức đồng thời thu hút và tận dụng tối đa các nguồn 
khách du lịch.

Thứ hai, cần đẩy mạnh công tác quảng bá thông tin, xây dựng thương hiệu du lịch cho toàn 
Vùng:

(i) Xây dựng thương hiệu và biểu tượng, sologan về du lịch vùng gắn với thương hiệu, biểu 
tưởng về du lịch quốc gia. có chiến lược quảng bá trong nước và quốc tế với sự xuất hiện đồng loạt 
(logo, biểu tượng, sologan của vùng) tại sân bay, cửa khẩu, các phương tiện công cộng...

(ii) Tập trung hướng hình ảnh du lịch của vùng ra quốc tế, khai thác quảng cáo online, có thể 
tạo liên kết giữa Website của vùng với một số Website du lịch nổi tiếng trên thế giới.

(iii) Quảng bá văn hóa, hình ảnh, thiên nhiên vùng thông qua các festival, lễ hội được tổ chức 
hàng năm và tại các hội chợ du lịch trong nước và quốc tế.

(iv) phối hợp tổ chức các hội nghị du lịch nhằm giới thiệu hình ảnh, tiềm năng sản phẩm du 
lịch, các tour du lịch cũng như thế mạnh du lịch biển, các di sản, danh lam thắng cảnh, văn hóa ẩm 
thực đặc trưng khu vực miền Trung đến các du khách trong và ngoài nước.

Thứ ba, tăng cường bổ sung vốn đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm sau:

(i) Tăng cường đầu tư, xây dựng các khu, tuyến, điểm du lịch, nâng cấp và xây dựng mới các cơ 
sở lưu trú (khách sạn, resort...), mở rộng và phát triển tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp, khu du lịch phức 
hợp, nhà hàng theo tiêu chuẩn quốc tế, hình thành các khu vực vui chơi giải trí gắn liền du lịch...

(ii) Đầu tư nâng cấp hệ thống trường đào tạo du lịch, tăng cường xây dựng các cơ sở thực hành 
phục vụ việc rèn luyện kỹ năng cho từng ngành đào tạo du lịch (hướng dẫn viên, lữ hành, quản trị 
khách sạn...); mở rộng quan hệ hợp tác các cơ sở đào tào nghề du lịch trong nước với các cơ sở đào 
tạo quốc tế nhằm nâng cao và bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức cho cán bộ trong ngành du lịch...

(iii) Tập trung đầu tư phát triển sản phẩm du lịch chủ đạo cho vùng, tránh trùng lặp, dàn trải. 
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Trong đó chú trọng phát triển sản phẩm du lịch là thế mạnh của vùng như du lịch biển, đảo, du lịch 
văn hóa gắn với chuỗi các di tích lịch sử - lễ hội trong vùng, du lịch di sản...; mở rộng và phát triển các 
sản phẩm du lịch âm thực, du lịch Mice, du lịch thể thao, du lịch nghỉ dưỡng... ngoài các sản phẩm du 
lịch chung toàn vùng, mỗi địa phương nên có sự đầu tư đối với sản phẩm du lịch đặc trưng, nổi trội, 
riêng có của từng tỉnh.

(iv) Đẩy mạnh đầu tư đối với công tác bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam 
thắng cảnh, thiên nhiên.

Thứ tư, cần tăng cường cơ chế đối thoại giữa lãnh đạo địa phương và các doanh nghiệp để 
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm thu hút đầu tư vào các địa phương trong vùng, qua đó 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng nói chung và du lịch nói riêng.

4. Định hướng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và du lịch Vùng của BIDV trong thời gian tới

với vai trò là định chế hàng đầu của việt nam, cam kết song hành vì mục tiêu phồn vinh của khu 
vực, đồng thời là sáng lập viên của Quỹ nghiên cứu phát triển miền Trung, BiDv cam kết tiếp tục phát 
huy vai trò trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội và du lịch các tỉnh duyên hải miền Trung. cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục cung ứng vốn tín dụng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển kết 
cấu hạ tầng cho các địa phương trong Vùng:

(i) Trong giai đoạn 2011 - 2015, dự kiến kế hoạch tăng trưởng tín dụng cho các chi nhánh BiDv tại 
địa bàn khu vực miền trung từ 25 - 27% (dự kiến tăng dư nợ 6.000-10.000 tỷđ mỗi năm), cao hơn mục 
tiêu dự kiến chung của địa bàn (22 - 23%) để tài trợ cho các khoản vay, dự án có hiệu quả. và phấn đấu 
đến năm 2015, dư nợ của BiDv tại 9 tỉnh/thành phố vùng duyên hải miền Trung dự kiến đạt khoảng 
65.000 - 70.000 tỷ đồng (trong đó vốn trung dài hạn chiếm khoảng 40%).

(ii) Thu xếp, cung ứng vốn tín dụng cho các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng như: đầu tư 
nâng cấp đường quốc lộ 1A đi qua các tỉnh Thừa Thiên huế - Đà nẵng - Quảng nam - Quảng ngãi - 
Quy nhơn - Tuy hòa; mở rộng, nâng cấp và đầu tư chiều sâu các cảng biển Đà nẵng, Quy nhơn...

(iii) Tiếp tục chú trọng đầu tư phát triển dịch vụ tài chính ngân hàng, phát triển các sản phẩm 
dịch vụ ngân hàng hiện đại: Tiếp tục mở rộng mạng lưới trên cơ sở thành lập mới các chi nhánh và các 
phòng giao dịch trên địa bàn theo hướng đa năng, đa dạng hóa hoạt động ngân hàng. Tiếp tục phát 
triển các sản phẩm dịch vụ đến khách hàng cá nhân, sản phẩm ngân hàng hiện đại, theo đó, giai đoạn 
2011 - 2015, BiDv sẽ tiếp tục hoàn thiện phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại internet Banking, 
Mobile Banking, ATM, poS, contact center nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng.

Thứ hai, hỗ trợ hoạt động kêu gọi đầu tư và huy động các nguồn vốn nhằm mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội trong Vùng: 

(i) hỗ trợ kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm, đầu tư vào vùng, tập trung phát 
triển hệ thống đường bộ và liên tỉnh quốc tế, hạ tầng các khu kinh tế, cụm công nghiệp, tập trung 
phát triển cơ sở hạ tầng; hoàn thiện kết nối các tuyến du lịch ven biển; hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu 
công nghệ cao, các khu kinh tế động lực trong vùng...

(ii) Sẵn sàng làm đầu mối tư vấn về các giải pháp tài chính cho các sở, ban, ngành địa phương 
trong xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng của 
vùng và các địa phương trong vùng.
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Thứ ba, tiếp tục thực hiện và kêu gọi, vận động thực hiện các hoạt động tài trợ an sinh xã hội 
để góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho Vùng và các địa phương trong Vùng.

Thứ tư, tiếp tục hỗ trợ phát triển du lịch của Vùng và các địa phương trong Vùng:

(i) Tiếp tục cung ứng vốn tín dụng cho các dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch như: Bà nà hills, 
SilverShore hoàng Đạt, Dự án Sân golf và biệt thự cam ranh, Khu du lịch hải giang, Khách sạn novotel 
Sông hàn, Khu Đô thị sinh thái golden hills city,....

(ii) hỗ trợ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch các tỉnh/thành phố vùng duyên hải miền Trung; 
hỗ trợ quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch của các tỉnh trong vùng tới các tổ chức lữ 
hành quốc tế nhằm thu hút khách du lịch đến với các tỉnh vùng duyên hải miền Trung...

(iii) Xem xét tham gia tài trợ và/hoặc mời gọi các đối tác của BiDv trong và ngoài nước tham gia 
tài trợ cho các sự kiện văn hóa-du lịch của vùng.

(iv) vận động các tổ chức lữ hành, các công ty du lịch trong vùng tham dự các sự kiện xúc 
tiến đầu tư tại các thị trường nước ngoài do BiDv tổ chức/đồng tổ chức/tài trợ tại các thị trường 
nước ngoài, tạo cơ hội cho các tổ chức quảng bá tiềm năng du lịch của vùng tại các thị trường nước 
ngoài. 

với vai trò là định chế tài chính hàng đầu, BiDv sẽ luôn đồng hành vì mục tiêu phồn vinh của khu 
vực, hỗ trợ tối đa các địa phương trong vùng thông qua các hoạt động cung ứng vốn, dịch vụ ngân hàng 
để thực hiện được các nội dung liên kết, hợp tác mà các địa phương đã đề ra. Bên cạnh đó, BiDv sẽ tích 
cực là tổ chức trung gian thu xếp nguồn vốn đầu tư cho khu vực vì mục tiêu liên kết phát triển kinh tế xã 
hội nói chung và phát triển du lịch nói riêng. ngoài ra, với vai trò chủ tịch hội đồng Quản lý Quỹ nghiên 
cứu phát triển miền Trung, BiDv cam kết sẽ tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp tham gia Quỹ vì mục tiêu 
phát triển nhanh, bền vững của vùng.



xúc tiến đầu tư vùng DuYÊn HẢi MiỀn tRung

61

DEVELOPMENT OF TOURISM SPACE OF THE CENTRAL PROVINCES
AND THE ROLE OF bIDV IN SUPPORTING REGIONAL SOCIO - ECONOMIC

 DEVELOPMENT TOURISM

? Tran Bac ha*

* Chairman of Board of Directors of Joint Stock commercial Bank for Investment and Development of Vietnam.

central coastal reigon is located on the middle  position of the country, on the South 
- north transport axis which connects two largest economy areas in the country, 
being the front face of highland, east-northern cambodia, Southern laos area. This 
is the largest advantage for the region to exchange and develop its economy with 

the domestic and international provinces, cities. To connect socio-economic development of central 
coastal region, to promote the connection chain of Southern central coastal region and to actively, 
positively cooperate, effectively, usefully support to conduct these initiatives. until now, after nearly 
two years of conducting the regional development connection, the socio-economic circumstance in 
the region has had some positive changes, in particularly: (i) The position of the region has gradually 
been improving with its average gDp of 10%/year during the period of 2011 and 2012 for the whole 
region, which is nearby two times higher than of the whole country; (ii) the economy structure of the 
region has transferred on the way of strongly developing the contribution ratio of service into gDp.

The year of 2013 is identified as a year of hinge into conducting economic-social scheme during 
the period of 2011 and 2015, this is an important point of time to check the main economic sectors 
(particularly: industry, agriculture, forestry, fishery, service, tourism, etc...). given its potentiality, 
strength in tourism development, over the past years, its tourism has importantly contributed to the 
regionally economic-social development results (in which, by 2012, tourism turnover of the region 
was equivalent at 18.03% of total gDp, attracting 109,472 labors, etc...). Being awareness of the 
importance of tourism development to the economic-social development in the region, it is defined 
that this is the main economic sector which is necessarily focused onto to sustainably develop, at this 
conference, BiDv would like to present the speech on topic: “Development of tourism spaces in central 
coastal region and the role of BiDv in supporting socio-economic and tourism development in the 
region” with there main contents: (i) the contributions of tourism to socio-economic development 
in the region and some difficulties, challenges; (ii) the role of BiDv in supporting economic-social 
and tourism development in the region; (iii) some propositions, suggestions and orientations for 
supporting of BiDv in economic-social and tourism development in the region in coming time.
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1. The contributions of tourism into economic-social development of central coastal 
provinces and some difficulties, challenges.       

With its length of above 1.403km along with many naturally nice, neglected bays, beaches, 
and the uniquely cultural values closely linking with cultural, historical values which are featured 
with sea and cham culture, central coastal provinces has its large potentiality to develop tourism. 
Besides, it also focuses most of the unique cultural values of the whole country which are recognized 
by uneSco, namely: hue old capital, hue imperial court’s refined music, hoi An old city, My Son relic, 
etc...Moreover, transport system including: road, airway, sea route is consitently invested, making a 
large advantage to develop a circulation of socio-economic, tourism, service development, including: 
possibly connecting to laos, Thailand, cambodia, Myanmar and Southern Asia, West-Southern china 
via east-West corridor, 9, 14, 24, 19 road; coming overseas by deep seaports: chan May, Tien Sa, Ky ha, 
Dung Quat, nhon hoi and the system of aeronautical ports: phu Bai, Da nang, cam ranh, phu cat, 
etc...given above strengths, in the past two years, tourism sector has positively contributed to socio-
economic development in the region with the following outstanding outcomes:

 (i) The total number of tourists to the localities in the region in 2012 was 16,816 millions; 
increasing at 17.01% compared to 2011, in which the number of international visitors reached more 
than 4 million visitors, increasing at 17.13 percent in 2011 and by 59.18% of the total foreign arrivals 
to vietnam in 2012. The number of domestic tourists was 12.8 million passengers, by 39.36% of the 
total tourist arrivals in the country.

(ii) The region’s tourism revenue in 2012 was 15,076 billion, accounting for about 9.42% of the 
total tourism revenue and equal 18.03% of the total gDp of the whole region.

(iii) Attracted 109,472 employees working in the tourism sector, accounting for 5.32% of total 
national tourism labor force.

(iv) A number of inter-regional travel affiliate programs have resounded such as “carnaval on 
east-West economic corridor”, “A day eat three countries”, the “central heritage”, “ legendary Truong 
Son “,” highland green road “.

Given the outcomes in the past years, the situation of connecting for the regional tourism 
development has had some difficulties, challenges:

- The infrastructure among the provinces/ cities are not synchronized, and  lack of investment; 
also the promotion investment activities  is made individually among localities, lack of cooperate and 
determine the the key priorities focused investment.

- investment capital is just largely focused onto staying service, but, not considerably for other 
services: travelling, cuisine, shopping, entertainment

- The human resources still do not meet the requirements of foreign investors; especially the 
proportionof skilled labor and using of language proficiency is low 

- The implementation of  marketing and promotion of the region is still a fragmented, disjointed 
and inconsistent;

- none of diversifying of tourism products; focusing only on accommodation services, while 
other services such as travel, food, shopping, entertainment has not been a significant investment. 
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Key tourism products of each local is  duplication, monotony, lacking of accompanying services, 
especially entertainment services with international quality.

2. The role and contribution of BiDv to economic-social and tourism development in the region

Along with the economic-social and tourism development in the region, with its role and 
responsibility as a leading financial guideline in vietnam, and a co-founder of central research 
and Development fund, BiDv has positively, effectively, actively contributed to economic-socio 
development in the region for general and tourism for specific, as presented in 3 main aspects, 
particularly: (i) act as a consultation, consellor for the leaders of areas in the region in planning 
economic-social development policty; (ii) being a organizer, implementator the specific schemes 
at the same time; (iii) actively, positively call and attract investment of the domestic and foreign 
enterprises to attend into the regionally economic-social development.

it may point out some specific outcomes as following:

- During the period of 2010 and 2012, the operational scale of BiDv in central coastal region has 
rapidly growed, the growth of mobilizing capital was 23.75%/year on avererage and figured at 25,773 
billion vnD by 2012, the growth of debt surplus was 18%/year on average and at 32,272 billion vnD.

- in some provinces, BiDv has consultated and commited to specifically cooperate in supporting 
economic-social development in the region, supporting enterprises to conduct some projects in 
the region and attending the social security (in Da nang, Binh Dinh, etc...). particularly, in Da nang, 
BiDv has had some timely, effective supports for breakthrough steps like: supporting to build Thuan 
phuoc bridge, supporting for construction of infrastructure, urban adjustment, etc...; commitment of 
supporting a credit package of 3,000 billion vnD for social housing projects; low income houses and 
main infrastructure projects in Da nang city, supporting more than 30,000 billion vnD for expanding 
1A highway at the central and Southern central area routes and especially more than 6,300 billion 
vnD for supporting enterprises in Da nang serving for manufacture, business; in Binh Dinh, BiDv 
has commited to support credit capital for enterprises to conduct their investment, development 
of infrastructure, tourism, service, etc...; commiting to support sample rice field, clean and modern 
industry cultivation scheme, besides, BiDv will support capital for school upgrade, infrastructure 
development in An nhon town, etc...

- To attend into infrastructure construction: BiDv has supplied credit capital for the projects of 
construction investment, infrastructure development, material facilities in central region. By 2012, BiDv 
has sponsored capital for nine large projects in the specific sectors: hydroelectricity, mining, farming 
product, real estates in provinces in the region: vinh Son 5 hydroelectricity, van phong, Thuy Dien 
hydroelectricity, project of investing into galenit and gold mineral explore, project of houses in An Dong 
- hue, etc...

for tourism sector, BiDv has sponsored some typical projects; vinperal luxury nha Trang tourism 
area, golf ground and  cam ranh villa, Ba na hill telpher project, Silver Shores hoang Dat international 
entertainment and tourism area, etc...with the scale of credit capital of above 3,600 billion vnD was 
commited by BiDv.

- for the operation network and banking service development: to support for customer with 
its tidy, quick, convenient payment facilities, BiDv has continuously been expanding, developing the 
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network of 60 transaction points and 149 ATMs (standing at the 3rd rank of the share of number of ATM 
among commercial banks). it focusely develops banking services, in which, mainly for many moderin 
banking services, products: online banking service, card service; online wallet service, online ticket 
purchasing service, online shopping, etc...

- BiDv has supported the training of high quality human resource, in which, focusing into raising 
the connection between training, vocational training centers with enterprises - especially for corporations, 
large enterprises in tourism sector. BiDv has actively promoted its role as a consulation, supporter, to call 
investors for tourism development, playing an important role in making a basis of tourism, typically for 
famous tourism area chain like: furama, vinpearl, Ba na hill, intercontinental, Silver Shore hoang Dat, etc...

Besides, with the initiative of setting up the regional connection chain, BiDv has actively 
promoted the cooperation, connection in the region via the specific activities: cooperating with areas 
in the region to hold conference, workshop on the regional development connection; establishing 
and directly attending into central research and development fund (until now, BiDv has called 8 
enterprises contributing expenditure for operation of the fund with a total amount of nearly 10 
billion vnD).

over two years of conducting the regional development connection, it has recorded some 
important outcomes, particularly, the largest one and above of all, that is the unification between leaders 
of the regions in connecting for development, promoting the strengths, potentiality in the region, driving 
the central economy to sustainbly grow and develop.

it is broadly noted that to some countries in AeAn area, even containing the differences on the 
level of development, political institution, etc...but on the basis of sharing the similarities on culture, 
taking advatage of the available strengths and natural conditions, etc...until now, those countries has 
continuously put their efforts on cooperating, connecting to develop on every aspects, in which, the main 
point is to promote its strengths, special features on culture, tourism...to make ASeAn area to become 
an attractive destination for investment and establishing a general market with its unique aspect of the 
region. from the valuable cooperation experience of the countries in ASeAn area, BiDv believes that 
central coastal provinces in vietnam need to improve more and more the tight  cooperation, connection 
within an economic-social deveopment strategy of the whole region to well promote its strengths, 
overcoming its limitations, toward the large benefits for the whole regional economy and the lives of 
people in central coastal region.

3. Solutions, suggestions and proposals for socio-economic and tourism development in the 
Central Coastal region 

3.1. Suggestions and proposals for socio - economic development 

Based on master plan of provincial socio - economic development toward 2020, integrating 
with conducting objectives of the strategy of national socio-economic development in the period 
2011 - 2020, under viewpoint of the head financial institution, BiDv specified that it is very neccessary 
to build a strategic plan of socio-economic development for whole region, with the purpose 
of creating mechanisms, policies for effectively regional cooperation; generating trademark and 
enhancing the regional competitive competence; strengthening investment attraction in order to 
build a regional 3-dimension space and raise living standards for citizens. of which, it should be very 
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urgent to build a long-term investment plan for development of infrastructure, marine economy 
and hi-quality human resource training. This is a long-term question to execute strategy of socio-
economic development. Specific objectives are: 

(i)infrastructure : 

- road: playing an important role, the national 1A is life-line transport route, connecting 
majority of provinces/cities in nation; therefore in the future, it is neccessary to foster implementing 
speed of key projects that pass through the region, such as: Da nang – Quang ngai, Thua thien hue 
(la Son) - Da nang (Tuy loan);project of Deo ca tunnel...which are favorable for good transportion 
and regional economic growth. 

- railway : upgrading north-South railway goes through the region, building some railways that 
connecting national railroad to seaports, industrial parks, economic zones; upgrading main stations 
in the region complying with international standards in order to respond to tourists (Da nang, hue, 
nha Trang)

- Airline: expanding, upgrading and investing in international airports (Da nang, cam ranh); 
having appropriate plan and schedule to invest in chu lai airport and phu cat airport becoming 
international airport; combining with vietnam airline to open direct flight to international airport in 
the region (Da nang, phu Bai, chu lai, cam ranh); openning new domestic flights connecting urbans 
in the region together and with industrial – service centers over nation. 

(ii) Marine economy : executing resolution no  09/nQ/TW dated on feb 09th, 2007 about 
Marine strategy of vietnam toward 2020 that indentified marine economy is national key economy, 
up to 2010 it will contribute more than 50% total gDp of whole country. in the central coastal region, 
system of seaports plays an improtant role in generating the central key economic region. in near 
future, the region needs to focus on completing infrastructure of seaports (expanding, upgrading and 
investing deeply some sea ports suck as Da nang, Quy nhon, chan May...) and build plan of logistics 
development,multi-partitle transport, harmonizing seaport planning with transport planning.  

(iii) hi-quality human resources training 

- preferentially building specilized universities; emphasizing information techonology in hue, 
Da nang and Quy nhon cities in order to supply computer engineers and technicants... meeting 
needs in the region and demand of export. 

- generating tourism training centers in hue, Da nang, nha Trang to provide human resources 
for the region and whole country

- investing, building and developing university of nha Trang being research center of marine 
economy and oceangraphy 

(iv) need to build a master investment plan in order to comprehensively develop support 
industries serving oil refinery and processing in Dung Quat, phu Yen, Binh dinh such as mechanic, 
machinery manufacture, pipelines production, road and sea transport.  

3.2. Solution for regional tourism development 

identifying tourism as key economy of the region, establishing tourism development objectives 
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to 2020 of the central coastal region: attracting 6 - 7 million international tourists and 20 million 
domestic tourists; total tourism revenue reaches more than 3 billion uSD; creating jobs for 190 
thousand labors. in order to continuously mobilize acquried resutlts and overcome challenges and 
difficulties, BiDv suggests some solutions as belows: 

Firstly, to promote the cooperation, connection mechanism between provinces in developing 
tourism, focusing on deploying the schemes of connecting and developing the regional tourism:

(i) To early construct and implement the typical policies, mechanisms on the connection of 
tourism development is to be toward the construction a consistently regional tourism space, to deploy 
and promote the potentialities, strengths of tourism of each area and the whole central region.

(ii) To strongly enhance and effectively develop the connection of regional tourism 
development with domestic areas and countries in the world. Some schemes are needed to expand 
their connections, like: cooperating the tourism development between ho chi Minh city with some 
provinces in the region; cooperating to connect tourism markets between Korea and Thua Thien 
hue city; cooperating the tourism between vietnam - laos - cambodia; developing cultural tourism 
with the regionally historical values, etc... in which, it mainly focuses on exchange information and 
experience in the activities of spreading, promoting tourism; cooperating to notify information, 
introduce the tourism spreading images on means of information, supplying information to build 
tourism manual, tourism map, etc...

 (iii) To neccesarily invest and connect the specific events, festivals of each province/city is to 
make a chain of the regional tourism events, to reduce the arrangement expenditure and attracting, 
utilizing the sources of tourists.

Secondly, need to strengthen information promotion and tourism trademark creation for 
the region :

(i) To build up brand name, symbols, slogans regarding to the regional tourism connecting 
to those of national tourism. There is domestic and international spreading strategy with their 
apperances at the same time (logo, symbol, slogan of the region) at airport, bordergate, means of 
public transport, etc...

(ii) To mainly give the image of reginal tourism to the world, exploiting online advertisement, 
possibly connecting between regional websites and some famous tourism websites in the world.

(iii) To mainly give the image of reginal tourism to the world, exploiting online advertisement, 
possibly connecting between regional websites and some famous tourism websites in the world.

(iv) To joinly arrange tourism conference to introduce the image, potentiality of tourism 
product, tours and the advantages of sea tourism, relics, landscapes, cuisine culture in central region 
to domestic and foreign tourists. 

Thirdly, enhancing to provide investment capital in key field as belows: 

(i) Strengthening investment and construction of tourism destination and routes; upgrading 
and building new hotels, resorts, expanding and developing luxury resorts, international restaurants, 
forming entertainment areas combined with tourism... 
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(ii) investment in upgrading tourism training centers, building practical centers for training 
tourism skills, expanding cooperation on tourism training with international organizations in order 
to updating and rising knowledges an skills for tourism staffs. 

(iii) focusing on development of key tourism products for the region, avoiding overlapse and 
disperse in which emphazing tourism products which express strengths and advantages of the region 
such as: sea tourism, islands, cultural tourism combining with hictorical-festival relic and heritages; 
expanding cuisine tourism products, Mice, sport, relax... Beside of regional tourism products, each 
province/city should invest in their typical and special  tourism products.  

 (iv) Boosting investment in conservation and embellishment  historical relics, natural landscape., 

Fourthly, strengthening dialogue mechanism between local leades with enterprises in order 
to clear barriers and attract investment in tourism sector aiming at fostering the regional socio – 
economic growth. 

4. BIDV‘s supportive orientation for socio-eco tourism development in the Region in the 
future:

Tourism is identified as key economic sector of the central coastal region. With the role of a head 
institution of vietnam, operating for a common developing goal of the region and being member of 
founder board of central region Development fund, BiDv commits to continuously mobilize its role 
in support for tourism development of the central region. 

Firstly, continuing supply credit capital for developing investment in infrastructure, tourism 
product, human resource serving tourism growth in the regio: 

(i) in the period of 2011 - 2015, estimated credit growth for BiDv branches located in central 
region will be from 25 - 27% (estimately, increasing credit acount of 6,000 - 10,000 billion vnD each 
year), higher than expected goal of the region (at 22 - 23%) to sponsor for effective borrow account and 
projects. until 2015, BiDv enforces to have credit account of 65,000 - 70,000 billion vnD in 9 provinces/
cites of the region (of which long - middle term capital accounts for 40%)

 (ii) Actively continuing to conduct orientation of mentioned coordinated content, sponsor 
capital for 03 sectors: infrastructure development of road system, inter-province and inter-nation to 
develop tourism; training and developing hi-quality human resource for tourism economic zones. 

 (iii) focusing on infrastructure for bank system, developing bank service product serving tourism: 
expanding network of bank branches and transaction offices on the direction of multi - function; 
diversifying bank activities, integrating bank service acitivities with tourism service activities. providing 
service products to individual customer such modern bank product, then in the period of 2011 - 2015, 
BiDv will complete modern bank services such as internet banking, mobile banking, ATM, poS, contact 
center in order to meet maximum demand of customer. 

Secondly, supporting for investment promotion programs and fund raising activities in 
order to boost socio - economic - tourism development in the region 

(i) calling domestic and international investors for concerning and investing in the region, 
focusing on inter-province and inter - nation road system development, infrastructure system of 
economic zones, industrial clusters; completing linking chain of coatal tourist routes; 
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(ii) Being ready to be consultative point about financial solution for local departments and 
agencies in planing development of tourism space in the central region.

Thirdly, continue to calling and encouraging the social activities in order to ensure the 
guarantee of the security social for localities in the Region.

Fourthly, strongly suppoting for socio-economic infrastructure development of  provinces/
cities in the region: 

 (i) continue to provide credit for investment projects in the field of tourism such as: Ba na hill, 
SilverShore hoang Dat, project golf and cam ranh villas, resort hai giang...

(ii) Support to boost tourism promotion activities in the provinces; support to promote, 
introduce tourism potential strengths of the provinces in the region to the international travel 
organizations to attract tourists to the region.

(iii) consider the sponsor and/or call the Bank’s partners in and outside the country which 
sponsor for cultural events-tourism in the region.

(iv) encourage travel enterprises and agents in the region to attend the events and promote 
investment in the foreign market by BiDv organizations/institutions/funding in foreign markets, 
provide an opportunity for organizations to promote the region’s tourism potential in foreign markets.

As a role of head financial institution, BiDv is companion of the region in achieving prosperous 
goal, strongly supporting for activities of capital supply, band services aiming at inclusive finishing 
cooperated contents approved by leaders of provinces/cities in the region. Besides, BiDv will be 
an intermediary organization in calling and providing investment capital for the region aiming at 
achieving a prosperous economy and an equal society, and a generally developed tourism industry, 
particularly. in addition, as a role of chairman of management council of the central development 
fund, BiDv will do its best to calling enterprises joining the fund with the purpose of fast and 
sustainable development of the region. 
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JeTro được thành lập vào năm 1958, là một cơ quan chính phủ của nhật Bản về thúc đẩy 
thương mại và đầu tư giữa nhật Bản với các quốc gia khác trên thế giới. hiện nay, chúng 
tôi đã có 39 văn phòng ở nhật Bản và 73 văn phòng trên toàn thế giới, cùng với đội ngũ 
1.600 nhân viên hiện đang làm việc.

Tại việt nam, chúng tôi có 2 văn phòng, đặt ở hà nội và thành phố hồ chí Minh.

văn phòng ở hà nội được thành lập vào năm 1993 và ở hồ chí Minh là năm 2000. công việc 
quan trọng nhất của chúng tôi là mời gọi các công ty nhật Bản vào việt nam và tạo điều kiện thuận 
lợi cho họ kinh doanh tốt nhất ở môi trường việt nam.

Trong năm 2011 và 2012, nguồn vốn fDi của nhật Bản vào việt nam rất tích cực. 

con số giấy phép đầu tư được cấp cho các công ty nhật Bản là 208 trong năm 2011 và 270 năm 
2012, lập kỷ lục mới trong 2 năm liên tiếp về số lượng các dự án đầu tư ở việt nam. chúng tôi tự hào 
là nhà đầu tư vốn lớn thứ 3 ở việt nam, và dự kiến fDi nhật Bản tiếp tục tăng trưởng trong năm 2013.

nhưng hiện tại với tình hình nền kinh tế khó khăn của việt nam - được xem là ì ạch, trong đó, 
cơ sở hạ tầng chưa được nâng cấp cải thiện, chuỗi cung ứng còn yếu và thiếu hụt nguồn nhân lực 
của việt nam thì việc mời chào các nhà đầu tư nhật Bản vào việt nam trong năm này không phải là 
dễ dàng.

Thêm vào đó, rất dễ để hình dung rằng cùng với việc mất giá của đồng Yên nhật Bản như hiện 
nay, sẽ khuyến khích xuất khẩu của nhật Bản ra thị trường thế giới. Do đó sẽ ngăn cản dòng vốn fDi 
của nhật Bản, đặc biệt vào Khu vực Đông nam á, trong đó có việt nam.

Để thu hút nhiều nguồn fDi hơn vào việt nam thì việt nam cần phải nâng cao khả năng cạnh 
tranh trong môi trường đầu tư. Để giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này thì việc tối đa hóa 
các lợi thế trong môi trường đầu tư và chỉ ra hướng để giảm thiểu những khó khăn là rất quan trọng.

Bây giờ, tôi xin đề cập đến mảng đầu tiên, về tình hình fDi từ các nước trên thế giới vào việt 
nam. Tôi nghĩ rằng số lượng các dự án và tổng số vốn đầu tư chưa đạt đến mức độ thỏa đáng cho 
việt nam. Tôi nghĩ việt nam phải có kế hoạch đặt ra mục tiêu hàng năm, sau đó đánh giá và phân tích 
hiệu quả hoạt động để cải thiện các hoạt động xúc tiến đầu tư và môi trường đầu tư. Trong kế hoạch 

XU HƯỚNG ĐẦU TƯ CỦA NHẬT
VÀO VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG CỦA VIỆT NAM

?hiro YamaoKa*

* Trưởng đại diện JETRO Hà Nội.
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này, thì việc hợp tác giữa chính phủ trung ương và chính quyền các địa phương sẽ giúp hoạt động 
này hiệu quả hơn.

Tiếp theo, tôi muốn đề cập đến fDi của nhật Bản vào việt nam. nhật Bản là nhà đầu tư hàng 
đầu ở việt nam. Tôi xin lặp lại rằng fDi nhật Bản vào việt nam đã làm mới lại kỷ lục năm 2012 như là 
con số các dự án đầu tư hiện tại. con số các dự án fDi nhật Bản trong năm 2012 đạt 25% tổng số fDi 
vào việt nam. Tổng số vốn fDi nhật Bản chiếm 50% tổng số fDi vào việt nam trong năm 2012.

Thật không dễ dàng để tái lập kỷ lục vào năm này nhưng tôi hy vọng có thể mời gọi hơn 200 
các dự án nhật Bản trong năm này. Điều quan trọng là chính phủ việt nam và các địa phương cho 
thấy sự nhiệt tình, cởi mở để mời gọi các nhà đầu tư nhật Bản không chỉ bằng lời nói mà phải bằng 
hành động của mình đó là tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh nhật Bản nhiều hơn 
ở việt nam.

Bây giờ tôi muốn tập trung vào fDi của nhật Bản vào khu vực Duyên hải miền Trung việt nam. 

Kể từ giữa năm 2000, cộng đồng doanh nghiệp nhật Bản ở khu vực Duyên hải miền trung đang 
trở nên lớn hơn và lớn hơn. Trong năm 2012, các công ty nhật Bản đã nhận 13 giấy phép đầu tư và 
đây là kỷ lục mới ở khu vực này.

năm ngoái chúng tôi đã có tin tức rất tốt về dự án lọc dầu ở khu vực nghi Sơn, bởi công ty nhật 
Bản idemitsu đã được phê duyệt năm 2008,  dự án đầu tư cuối cùng đã bắt đầu thực hiện.

Đây là dự án 9 tỷ đô la Mỹ và chúng tôi rất mong đợi rằng việc tiến hành sẽ được thực hiện sớm.

Tôi cũng mong muốn các dự án khác của nhật Bản sẽ được triển khai sớm ở khu vực này.

hãy nhìn vào bảng tiếp theo. Theo như số liệu fiA tại Bộ kế hoạch và đầu tư, thị phần các dự án 
đầu tư của nhật Bản vào phía Bắc và phía nam việt nam là 44% và 50%, trong khi chỉ có 6% ở khu vực 
miền trung việt nam. Điều này cũng dễ hiểu vì khu vực duyên hải miền trung chỉ mới được chú ý là 
địa điểm đầu tư trong 10 năm trở lại đây.

Tuy nhiên, thị phần trong tổng số các fDi của nhật Bản vào khu vực miền Trung đạt 30% trong 
khi 36% ở miền Bắc và 34% ở miền nam.

Trong phần trình bày cuối cùng, tôi xin giới thiệu đến các bạn tình hình hiện tại của các doanh 
nghiệp nhật Bản ở việt nam dựa trên những nghiên cứu mới nhất của JeTro. Trong nghiên cứu này, 
có trên 250 doanh nghiệp nhật Bản đã trả lời bảng câu hỏi.

Theo khảo sát này, hơn 60% các doanh nghiệp nhật Bản đã trả lời rằng việc kinh doanh của họ 
mang lại lợi nhuận trong năm 2012.

hầu hết các công ty nhật Bản cho rằng việc kinh doanh sẽ đạt lợi nhuận hơn trong năm 2013 
so với năm 2012. phần lớn các công ty nhật Bản rất nhiệt tình, có lòng tin vào việc mở rộng việc kinh 
doanh của họ ở việt nam. Đặc biệt, các công ty về các lĩnh vực như viễn thông, phần mềm, kinh 
doanh bán lẻ, hóa chất và dược phẩm có nhiều hoạt động, năng động hơn trong việc mở rộng kinh 
doanh của họ ở thị trường việt nam.

Mặt khác, hầu hết các công ty nhật Bản ở việt nam đang chú ý vào việc tăng tiền lương bởi vì tỷ 
lệ tăng tiền lương trung bình ở các công ty nhật Bản khác đã đạt đến 20% trong năm 2012. Dự đoán 
mức tiền lương sẽ tăng lên 18% trong năm 2013. Đối với tỷ lệ ngày càng tăng của tiền lương ở các 
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nước châu á và châu Đại Dương thì việt nam đứng số 1.

Tôi nghĩ rằng rõ ràng tiền lương tăng ở việt nam khi nền kinh tế phát triển, nhưng nó nên kèm 
theo việc nâng cao năng suất và hiệu suất của mỗi công ty. nếu tiền lương ở việt nam tăng quá cao 
so với các nước cạnh tranh khác thì việc mời gọi fDi từ các công ty nhật Bản sẽ trở nên khó khăn ở 
việt nam.

vấn đề tiếp theo là việc bỏ thầu ở việt nam. Tỷ lệ trung bình trúng thầu của các công ty nhật 
Bản ở châu á và châu Đại Dương đã đạt đến 48%. Ở việt nam là 28%, Trung Quốc là 61% , Thái lan 
53% và ở indonesia là 43%. Tỷ lệ bỏ thầu càng cao, thì sự cạnh tranh trong công nghiệp càng lớn. Thật 
khó khăn cho việt nam để thúc đẩy ngành công nghiệp sản xuất trong thời gian ngắn, nỗ lực nhiều 
hơn mời gọi các công ty sản xuất nhật Bản có thể cung cấp các bộ phận và thành phần cho các công 
ty lắp ráp thì được đánh giá rất cao. Đây là ý tưởng cho giai đoạn đầu của ngành công nghiệp phụ 
trợ. Không cần phải nói, nỗ lực liên tục để thúc đẩy các công ty sản xuất ở việt nam cả về số lượng lẫn 
chất lượng là cần thiết.

cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh nguyên tắc cho sự phát triển của nền kinh tế việt nam.

Điều quan trọng nhất ở việt nam hiện nay là quản lý sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô như giá 
cả, tỷ giá hối đoái và sự tăng trưởng kinh tế bền vững bằng cách thúc đẩy mạnh các ngành công 
nghiệp xuất khẩu mạnh mà có thể góp phần cải thiện cán cân thương mại. Thu hút fDi là rất quan 
trọng cho vấn đề này và các doanh nghiệp nhật Bản sẽ đóng một vai trò rất lớn.

hãy nhìn vào bảng cuối cùng. hiện tại, hầu hết 1,200 công ty nhật Bản thuộc về JBA (hiệp hội 
doanh nghiệp nhật Bản) tại việt nam.

con số này đang gia tăng rất nhanh và JBA là hiệp hội doanh nghiệp lớn thứ 2 ở các nước 
ASeAn bên cạnh Bangkok - Thái lan. Tôi nghĩ mỗi công ty thành viên là đối tác đang tin cậy cho việt 
nam và là một động cơ rất mạnh mẽ góp phần vào sự phát triển kinh tế việt nam.

JeTro sẽ tiếp tục hợp tác với chính phủ việt nam, cùng với các địa phương và cộng đồng 
doanh nghiệp nhật Bản ở việt nam hướng tới một việt nam phát triển.
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it is my great pleasure to make a presentation today here in Da nang. 

i am hiro YAMAoKA, chief representative of JeTro hanoi.

At first, i would like to introduce you about JeTro briefly.

JeTro is established in 1958 as a Japanese government Agency which promotes trade and 
investment between Japan and other countries. We have 39 offices in Japan and 73 offices worldwide 
now, 1,600 people are working in JeTro. 

We have two offices here in vietnam, in hanoi and hochiminh (hcM) city. 

hanoi office was established in 1993 and the hcM office was established in 2000. our most 
important job is to invite Japanese companies in vietnam and facilitate them to make the best 
performance on business.

 in 2011 and 2012, Japanese fDi to vietnam was very active. 

The number of investment licenses Japanese companies received were 2008 in 2011 and 270 
in 2012. The number of investment projects, we are continuing to make a record in two consecutive 
years. We can say that we are just in the third Japanese fDi boom in vietnam and it is expected that 
Japanese fDi continues to grow in 2013.

But it is said that inviting more Japanese investment this year than last year is not easy considering 
the current situation of investment climate in vietnam such as inactive vietnamese economy, very 
slowly improving infrastructures, immature supply chain and lack of human resources.

in addition, it is easy to imagine that the current depreciation of Japanese Yen encourages 
Japanese export to world market. in the same time it may discourage Japanese fDi especially to east 
Asia including vietnam.

Anyway, to invite more fDi to vietnam, vietnam has raised the competitiveness in investment 
climate. To win the competition, maximize advantages of investment environment and show the 
direction to minimize the disadvantages are so important.

TREND OF JAPANESE INVESTMENT TOWARD
CENTRAL COASTAL REGION OF VIETNAM

? mr. hiro YamaoKa*

* Chief Representative of JETRO Hanoi.
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now i would like to show you the first sheet, the situation of fDi to vietnam from all over the 
world. i think that both the number of projects and the total amount of investment did not reach 
to satisfactory level for vietnam. i think vietnam has to have a scheme to set a goal annually, then 
evaluate and analyze the performance to improve the investment promotion activities and the 
investment climate. in this scheme, cooperation between central government and local government 
should be built to make this activity more efficient.

let’s see the next sheet, the situation of Japanese fDi to vietnam. Japan is the top fDi player 
in vietnam. i repeat that Japanese fDi to vietnam renewed the record in 2012 as a number of now 
investment projects. The number of Japanese fDi projects in 2012 covers 25% of the total number of 
fDi to vietnam. The total amount of Japanese fDi in 2012 covers 50% of the total amount of fDi to 
vietnam.

it is not easy to renew a Japanese record this year but i expect to invite more than 200 Japanese 
projects this year. it is important for vietnamese government and provinces to show the enthusiasm 
to invite Japanese fDi not by words but by action which facilitate Japanese business activities more 
in vietnam.

now i would like to focus on the Japanese fDi in centralal coast region of vietnam. please take 
a look at the next sheet.  

Since the middle of the year 2000, Japanese business community in central coastal region 
of vietnam is becoming bigger and bigger. in 2012, Japanese companies received 13 investment 
licenses and this is a record in this region.

last year we had very good news that the oil refinery project in nghi Son area led by Japanese 
company idemitsu which was approved in 2008 as an investment project finally started.

it is a nine billion uS dollar project and we highly expect that the operation will be carried out 
quickly.

Also i expect the quick start of other big Japanese projects planned in this region. 

please look at the next sheet. According to the data of fiA in Mpi, the share of the number of 
Japanese investment projects in northern region and southern region in vietnam are 44% and 50%, 
whereas the share in central region in vietnam is just 6%. it is natural because the central region is 
recognized as an investment destination just ten years ago.

however, the share of the total amount of the Japanese fDi in the central region reaches 30% 
whereas 36% in the north and 34% in south.

in the last part of my presentation, i would like to introduce you the current situation of 
Japanese business in vietnam based on JeTro’s latest research. in this research more than 250 
Japanese companies replied to our questionnaire. 

According to this research, more than 60% of the Japanese company replied that their business 
in 2012 was profitable.

Most of the Japanese companies tell that the business will be more profitable in 2013 than 
2012. Majority of Japanese companies are very enthusiastic to expand their business in vietnam. 
especially, telecommunication, software, retail business, chemical and pharmaceutical companies 
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are more active in expanding their business in vietnam.

on the other hand, most of the Japanese companies in vietnam are paying attention to the 
increase of wages because the average increasing ratio of wages in those Japanese companies 
reached to 20% in 2012. it is also estimated that wages will be increased by 18% in 2013. As for the 
increasing ratio of wages in Asia and oceania countries, vietnam ranked no.1.

i think it is obvious that wages increase in vietnam as the economy develops, but it should be 
accompanied with the improvement of productivity and the performance of each company. if wages 
in vietnam increase outstandingly in competing countries in inviting fDi, Japanese companies would 
be discouraged in investing in vietnam.

next issue is the local procurement in vietnam. The average local procurement ratio of Japanese 
companies in Asia and oceania reached to 48%. Then the ratio in vietnam is 28%. The ratio in china 
is 61%, in Thailand is 53% and in indonesia is 43%. The more the local procurement ratio is high, the 
higher the competitiveness in industry. it is difficult for vietnam to foster manufacturing industry in a 
short time, more endeavors to invite Japanese manufacturing companies which can supply parts and 
components to assembling companies is highly expected. This is the idea of forming the first phase 
of supporting industries. needless to say, continuous effort to foster vietnamese manufacturing 
companies both the quantity and the quality is necessary. 

in conclusion, i would like to stress the principal for the development of vietnamese economy.

Most important thing in vietnam now is to manage the stability of macro economy such as 
prices and foreign exchange rate and the sustainable economic growth by fostering strong export 
industries which can contribute to improve the trade balance. inviting fDi is very important to realize 
this issue and Japanese companies will be making a great role.

please look at the last sheet. currently almost 1,200 Japanese companies belong to the JBA 
(Japan Business Association) in vietnam. 

The number is increasing very quickly and JBA is the second largest business communities in 
ASeAn countries next to Bangkok. i think each member company is a very reliable partner to vietnam 
and a very strong engine which contribute to the economic development of vietnam.

JeTro continues to collaborate with vietnamese government, provinces and the Japanese 
business community in vietnam for the further development of vietnam.

Thank you for your kind attention.
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DooSAnvinA được xây dựng tại Khu kinh tế (KKT) Dung Quất - Quảng ngãi có quy 
mô vượt trội với tổng diện tích 110 ha bao gồm 10 ha dành cho cảng chuyên dụng, 
với tổng mức đầu tư lên đến 300 triệu uSD và thời gian dự án là 70 năm. Doosan 
vina được biết đến là công ty hàng đầu trong cả nước và quốc tế về lĩnh vực công 

nghiệp nặng với các lĩnh vực thiết kế, chế tạo, sản xuất, xây dựng và lắp đặt các dự án nhiệt điện 
(Boiler), thiết bị thu hồi nhiệt (hrSg), hệ thống cẩu trục container cho hải cảng (MhS); thiết bị xử lý 
hóa chất và công nghệ lọc hóa dầu (cpe) và thiết bị khử muối nước biển thành nước ngọt phục vụ 
dân sinh (Water).

cho đến nay tổng số cán bộ công nhân viên của toàn công ty là 2.300 người; Trong đó: lao động 
nước ngoài: 94 người; lao động việt nam 2.206 người (Kỹ sư: 362; nhân viên văn phòng 233; công 
nhân lành nghề: 1.611).

lý do tại sao chúng tôi lại chọn miền Trung, chọn Dung Quất để đầu tư? 

Trong quá trình khảo sát, dù có rất nhiều nơi trên thế giới với nhiều điều kiện thuận lợi cho việc 
đầu tư, tuy nhiên cuối cùng chúng tôi đã quyết định chọn Dung Quất của Quảng ngãi bởi những lý 
do sau:

Về các ưu đãi đầu tư:

- Sự hỗ trợ tích cực của chính phủ, các cơ quan bộ, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương

- Thời hạn thuê đất phục vụ dự án lên tới 70 năm rất phù hợp cho các tổ hợp công nghiệp nặng 
quy mô lớn.

- ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (10%)

- ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân (giảm 50%)

- giá thuê đất hết sức ưu đãi.

Về khả năng đáp ứng của hạ tầng cơ sở đối với công nghiệp nặng:

- cảng nước sâu chuyên dụng, thuận tiện cho phát triển công nghiệp nặng. 

- Kết cấu địa tầng ổn định, thuận lợi trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật

- Khả năng tận dụng lợi thế các nền đất cao.

ĐẦU TƯ VÀO VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG:
HIỆU QUẢ VÀ THÀNH CÔNG

? Đại Diện công TY DooSan vina
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Các điều kiện về hậu cần logistics:

- với hệ thống quy hoạch cảng biển cho cả khu vực này thì đến năm 2020 sẽ có 25 cảng biển tại 
đây. Do vậy sẽ rất thuận tiện cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa vật tư thành phẩm bằng đường biển. 
Một điểm mạnh nữa là Dung Quất thuộc duyên hải miền Trung, là trung tâm của hai miền nam Bắc 
nên thuận lợi trong việc giao thông.

Hạ tầng phục vụ cho công nghiệp: 

- vấn đề đảm bảo ưu tiên hàng đầu về cung cấp điện và nước cho khu công nghiệp.

- Thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao.  Tuy nhiên điều này có thể được cải thiện thông qua 
đào tạo.

- vấn đề công nghiệp phụ trợ làm vệ tinh cho các tổ hợp công nghiệp lớn tại đây như Doosan 
vina, lọc hóa dầu Bình Sơn BSr và nhà máy đóng tàu Dung Quất Shipyard.

Quý vị có thể hình dung rằng với quy mô lên đến 110 ha và một khối lượng công việc hết sức 
lớn, nhưng chỉ trong một thời gian rất ngắn (19 tháng) bằng sự quyết tâm nỗ lực của công ty mẹ, 
Doosan vina cùng các nhà thầu xây dựng đã làm nên kỳ tích hoàn thành một tổ hợp công nghiệp 
nặng hàng đầu việt nam tại KKT Dung Quất. 

cho đến nay Tổ hợp công nghiệp nặng Doosan vina đã xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt 
động một cách hiệu quả với các hạng mục chính là 05 nhà máy: Boiler, hrSg, MhS, cpe, Water; cảng 
chuyên dụng; văn phòng chính; trung tâm đào tạo kỹ thuật cao; ký túc xá cho công nhân viên và Khu 
chung cư cao cấp tại đô thị mới vạn Tường.

các sản phẩm “Made in vietnam” mà Doosan vina đã và đang thiết kế, chế tạo ngay chính tại 
đây, ngay dải đất miền Trung nắng gió này, đã và đang được các đối tác trên toàn cầu tín nhiệm về 
chất lượng, kỹ thuật cũng như trình độ công nghệ với năng lực sản xuất ngày càng tăng cao. Sản 
phẩn Boiler từ 2.000MW hiện nay và năm 2015 sẽ là 3.000MW; Sản phẩm hrSg 1.500MW-3.000MW; 
Sản phẩn MhS 36 units - 60 units; Water 06 units - 08 units và cpe từ 12.000 tấn tăng lên 30.000 tấn 
trong năm 2015.

có được những thành công này, ngoài hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, trang thiết bị hiện đại, khoa 
học công nghệ tiên tiến, điểm mấu chốt đem lại thành công đó là đảm bảo nguồn nhân lực kỹ thuật 
cao và đội ngũ công nhân lành nghề. với ý nghĩa quan trọng đó, Doosan vina đã thành lập Training 
center với chức năng đào tạo nâng cao kỹ năng cho công nhân trong lĩnh vực công nghiệp nặng tại 
việt nam.

Để có được thành công, chúng ta cần phải có được sự tín nhiệm từ chính các khách hàng và các 
đối tác của mình thể hiện qua chất lượng sản phẩm, khả năng đáp ứng… và sự hài lòng của khách 
hàng là thước đo sự thành công của doanh nghiệp. Do vậy việc duy trì chất lượng sản phẩm là tiêu 
chí hàng đầu quyết định sự thành bại. như đã đề cập ở trên, sản phẩm của Doosan vina đã được các 
đối tác trong và ngoài nước hết sức tín nhiệm. Điều đó có được trên cơ sở công ty luôn luôn duy trì 
quy trình sản xuất nghiêm ngặt, tuân thủ triệt để các tiêu chuẩn về quản lý cũng như chất lượng toàn 
cầu như ASMe S, u, pp, u2; iSo 9001, iSo 3834; iSo 14001 & ohSAS 18001. và đặc biệt Doosan vina 
đang nỗ lực trong việc xúc tiến để đạt được tiêu chuẩn chất lượng cho các dự án năng lượng nguyên 
tử ASMe “nA”, “npT”, “nS”.

Sự tín nhiệm của các đối tác được thể hiện qua sự tăng trưởng và phát triển thị trường một cách 
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nhanh chóng của công ty ra toàn thế giới. như quý vị đã biết, Doosan vina chỉ vừa mới bắt đầu sản 
xuất từ năm 2009 tuy nhiên cho đến nay đã và đang thực hiện hơn 60 dự án xuất khẩu đến rất nhiều 
quốc gia ở khắp các châu lục: châu âu; ấn Độ; Astralia; Trung Đông; Bắc Mỹ, nam Mỹ và cả  châu phi 
xa xôi. 

với sự nỗ lực vượt bậc không ngừng đó, các sản phẩm của Doosan vina cũng đã được chính 
phủ và các bộ ngành hết sức quan tâm đánh giá cao và tạo điều kiện để có thể góp phần tham gia 
vào các dự án trọng điểm nhằm thúc đẩy phát triển nền công nghiệp trong nước.  hầu hết các sản 
phẩm đặc thù của Doosan vina đã được đưa vào danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm và tham 
gia chương trình nội địa hóa sản phẩm cơ khí cho nhà máy nhiệt điện,… theo các Quyết định của Thủ 
tướng chính phủ.

và mới đây 10.12.2010, công ty Điện lực AeS - TKv lựa chọn Doosan vina tham gia tổng thầu 
epc cung cấp thiết bị, kỹ thuật, chế tạo, xây dựng, lắp đặt vận hành thử và kiểm tra máy móc thiết bị 
cho Dự án nhiệt điện Mông Dương ii tại Quảng ninh với công suất 1.200 MW. Điều đó cho thấy sự 
tin tưởng của các đối tác trong và ngoài nước vào chất lượng toàn cầu cũng như năng lực và kinh 
nghiệm của Doosan vina. Đây cũng là một minh chứng thiết thực cho sự đúng đắn về phát huy tác 
dụng chính sách của chính phủ tạo nên sự thành công của doanh nghiệp.

Các hoạt động CSR:

với phương châm Doanh nghiệp phát triển vì cộng đồng, song song với việc thúc đẩy phát 
triển sản xuất kinh doanh Doosan vina luôn luôn chú trọng đến công tác xã hội, vì môi trường sống 
tốt đẹp hơn cho người dân địa phương. rất nhiều hoạt động cSr được Dv đã và đang thực hiện tiêu 
biểu là:

- hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng hàng năm phối hợp với Bệnh viện Đại học chung 
Ang.

- chương trình phẫu thuật nhân đạo hàng năm cho trẻ sứt môi, hở hàm ếch tại việt nam và 
hàn Quốc.

- Tài trợ thiết bị y tế cho các Bệnh viện Quảng ngãi, Tư nghĩa, nghĩa hành 

- Tài trợ  02 máy phát điện và hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt (ro system) cung cấp 
nước sạch cho 500 người dân xã đảo An Bình, vốn dĩ nơi đây chỉ sống nhờ bằng nước mưa dự trữ. 

- Bên cạnh đó, hàng năm Doosan vina thực hiện chương trình học bổng cho các sinh viên tại 
các trường đại học trong cả nước lên đến hàng trăm ngàn uSD.

chúng tôi nghĩ để có được sự thành công của các doanh nghiệp thì việc triển khai có hiệu quả, 
thiết thực các chủ trương chính sách vĩ mô cũng như vi mô của chính phủ nhằm hỗ trợ cộng đồng 
doanh nghiệp nói chung và ngành công nghiệp nặng nói riêng là hết sức cần thiết để thúc đẩy cộng 
đồng doanh nghiệp phát triển, làm nền tảng thúc đẩy kinh tế việt nam tăng trưởng nhanh và bền 
vững. 

chúng tôi tin rằng với sự quyết liệt của chính phủ và các bộ ngành trong việc triển khai thực 
hiện các chính sách cơ khí trọng điểm và nội địa hóa sản phẩm cơ khí cho nhà máy nhiệt điện…; Sự 
tin tưởng của chính phủ trong việc giao phó các dự án trọng điểm cho các doanh nghiệp trong nước 
trong đó có Doosan vina, sẽ tạo đà phát huy nội lực phát triển kinh tế, đặc biệt là tạo ra hàng vạn công 
ăn việc làm cho người dân góp phần ổn định và thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển. 
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Doosan i would like to extend our best wishes to the leaders of the party, State, 
government, the organizers of today’s event and all present here today. Thank you 
for the honor of allowing me to address you here today in the program “conference 
of investment promotion for the central coastal region of vietnam”. 

My name is ryu hang ha and i’ve been asked to tell you about our investment in vietnam.

As you know, Doosan vina is located on 110 hectares in Dung Quat ecZ, Quang ngai, including 
10 hectares for dedicated port and total investment capital up to 300 million uSD with time for this 
project is 70 years. Doosan vina has become a leader in both vietnam and the world in the field 
of heavy industries such as designing, fabrication, manufacturing, construction and installation for 
thermal power project (Blr); heat recovery Steam generator (hrSg); Material handling System 
(MhS); chemical processing equipment and oil refinery technology (cpe) and Desalination to turn 
sea water to drinking water serving for people. 

Today we proudly employ 2,300 people of which nearly 95% are vietnamese. 

Many people ask why we choose vietnam to make this massive investment.

Before we did we surveyed the world and although we found many places with attractive 
investment conditions, we ultimately decided on vietnam and the Dung Quat of Quang ngai because 
of a combination of factors that no other location could match.

About investment incentives:

- positive support from all levels of government, ministries and local authorities.

- long term lease on the land (70 years), so it is suitable for big scale heavy industries complex

- corporate income Tax incentives (10%)

- personal income Tax incentives (50% reduction)

- land leasing incentives

About infrastructure:

- having dedicated port, convenient for developing heavy industry

- Structure favorable in building infrastructure 

INVESTING INTO THE CENTRAL COASTAL REGION OF VIETNAM:
EFFECTIVENESS AND SUCCESS

? representative of Doosan vina Co.,
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- high land utilization

logistics considerations; 

- With sea port master plan system for the whole area, then to 2020 there will be 25 sea ports 
here. Therefore it will be so convenient when importing, exporting products, materials….by sea. 
Another strong point is that Dung Quat belongs to central coastal region – center of the South and 
the north so it is very convenient in transport.

infrastructure to serve for industry: 

- prioritized supply of power and water for industrial zones.

- lacking of high quality human resources. however this can be solved by training.

- Active recruitment of secondary industry and subcontractors that support for big industrial 
complex here such as Doosan vina, Binh Son oil refinery and Dung Quat Shipyard,… that are needed.

once the decision had been made licenses granted and land leases secure we broke ground 
and embarked on what some said was a “Mission impossible” to complete the entire complex within 
27 months. We fast tracked construction and after only 19 months, on May 15, 2009 we held our 
grand opening attended by DpM hoang Trung hai and dignitaries from around the World.

until now, Doosan heavy industries vietnam have constructed and worked effectively with 5 
main factories: Boiler, hrSg, MhS, cpe and Water. We also have the dedicated port, a main office 
building, a training center and dormitories for 1,000 and a near luxury apartment complex for families. 

Many products named “Made in vietnam” have being designed and manufactured in the 
central vietnam have been consumed with confidence by quality and technology as well as growing 
capacity. products of Boiler shop this year are projected to produce equipment with a generating 
capacity of 2,000MW and growing to 3,000MW by 2015; the heat recovery System generator which 
produces the ten stories tall equipment that captures otherwise wasted energy and increase the 
efficiency of a power plant by 30% will grow from 1,500MW this year to 3,000MW by 2015; Material 
handling System shop builds mega cranes increases output in the same period respectively from 
36-60 units; Water shop produce fresh water will make 6 unit this year and 8 by 2015; and chemical 
processing equipment shop will increase production from 12,000 tons of equipments in 2013 to 
30,000 tons in 2015.  

With these successes, beside advanced technologies, equipments and infrastructure, the 
core point is ensurement of high qualified engineers and worker force. And to be sure we have best 
products and talent we have invested heavily in training and quality control. Accordingly, the training 
center was the first building completed on the site to train and improve skills for workers in heavy 
industry in vietnam. 

one thing that has been fantastic and a tribute to the skill and dedication of the vietnamese 
worker is the endorsement of our partner and our clients. That is showed by our product’s quality and 
how we satisfy our customers and this is also a measure for our enterprise’s success. Therefore, the 
keeping our product’s quality is top criteria to decide success or failure. As above suggestions, the 
products of Doosan vina have been consumed and highly appreciated in domestic and oversea. We 
are certificated by and follow the global quality management systems and manufacturing standards 
of world recognized organizations like the American Society of Mechanical engineers (ASMe): S, u, pp, 
u2; iSo 9001, iSo 3834; iSo 14001 & ohSAS 18001. 
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 And we recently began the process to receive ASMe certification in: “nA”, “npT” and “nS” so we 
can participate in nuclear power projects here in vietnam and globally.  

The endorsement of our clients is also expressed by our growth and market expanding rapidly 
in the world. As all of you know, Doosan vina just began its production in 2009 but until now we have 
exported for more than 60 projects in over the world from europe to Australia, the Middle east, in the 
north and South America and on the African continent.  

for these continuous efforts, the vietnamese government, ministries and sectors have especially 
considered highly appreciated Doosan vina’s products. They have made it clear that the localization 
and development of a domestic heavy industry sector is critical to the nation’s future. And they 
have taken significant steps to support the sectors’ development by creation of the “Key Mechanical 
products” list that gives these products and suppliers preference in domestic contracts.   Many of 
Doosan vina’s products are on the list and we look forward to more being added in the future. 

Another development that we certaintly proud of is that in December of 2010, AeS - TKv of 
The united States selected Doosan vina as the epc contractor to supply technology and equipment, 
as well as manage the construction, assembly and testing of the 1200MW Mong Duong ii Thermal 
power plant which now being built in Quang ninh province. 

it is said that corporate Social responsibility or cSr is the gateway to the market place. We 
have been heavily involved since day one with the community and to date we contributed nearly $2 
million to fund our cSr programs in Quang ngai.

Many social charitable activities we have being done recently such as:

- Annual health care service in cooperation with chung Ang university hospital. 

- charitable Surgery programs for cleft lip cleft palate children in vietnam, while taking the 
most difficult cases to Korea.

- The donation of medical equipment to Quang ngai, Tu nghia, nghia hanh general hospital…

- The donation of 02 generators and desalination plants that provide fresh water for 500 citizens 
of An Binh island, ly Son district. 

- Annual scholarships for students in universities across the country. 

in closing let me say that we believe that to get best success for enterprises, the deployment 
of the government’s micro and macro policies effectively and practically to support the enterprise 
community is quite necessary, and government has been supportive of our development efforts 
and that policies they’ve implemented and are working on are a testimony to the commitment and 
sincerity of vietnam’s fDi program.  

We also do believe that with the determination of the government and Ministries in implementing 
policies on “Key Mechanical program” and “localization of mechanical products for thermal power 
plants” and the trust of the government to assign key projects for domestic enterprises including 
Doosan vina, it will help to promote internal resources to develop the economy and especially it will 
create jobs for people, contribute to the stability and development of social-economy.

As i said in the beginning we looked all over the world and at the end of the day, we choose 
vietnam and we remain confident that it was the right choice for us.
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1. Tiềm lực kinh tế và khoa học công nghệ của Hàn Quốc

- Kinh tế hàn Quốc lớn thứ 4 châu á sau Trung Quốc, nhật, ấn Độ và đứng thứ 13 thế giới với 
gDp năm 2012 là hơn 1.151,3 tỷ uSD (so với gần 2.164 tỷ của 10 nước ASeAn cộng lại). Tăng trưởng 
kinh tế hàn Quốc năm 2013 dự kiến 3%.

- hiện hàn Quốc là cường quốc thương mại lớn thứ 8 thế giới với tổng kim ngạch trên 1.070 tỷ 
uSD (2012), là nước xuất khẩu lớn thứ 7 thế giới (548 tỷ uSD năm 2012), xuất siêu 28,5 tỷ uSD năm 
2012. Dự trữ ngoại tệ đạt 327.400 tỷ uSD (tháng 2/2013). Đến 2012, hàn Quốc gia nhập câu lạc bộ 7 
nước có dân số 50 triệu dân và gDp đầu người trên 20.000 uSD. Theo iMf, dự kiến hàn Quốc sẽ đạt 
gDp đầu người 31.825 uSD vào năm 2017.

- Thế mạnh của công nghệ/công nghiệp hàn Quốc là các ngành: điện tử, ôtô, hoá chất, đóng 
tàu (lớn nhất thế giới với các công ty đa quốc gia như hyundai và Samsung heavy industries), thép 
(với poSco là nhà sản xuất thép lớn thứ 3 thế giới), sợi, quần áo, da giày, chế biến thức ăn. hiện nay 
hàn Quốc đang đẩy mạnh phát triển các ngành công nghệ cao (hạt nhân, điện tử, tin học, sinh học, 
vật liệu mới, năng lượng mới, công nghệ xanh - sạch…) và đi đầu thực hiện mô hình mới về tăng 
trưởng qua chiến lược phát triển xanh.

- về kinh nghiệm phát triển: hàn Quốc là một trong 4 “con hổ châu á”1 đã hoàn thành công 
nghiệp hóa trong hơn 30 năm (1960 - 1996 khi trở thành nước oecD). gDp đầu người tăng từ 87 uSD 
(1962)2 lên 13.000 uSD (1996) và lần đầu tiên vượt 20.000 uSD vào năm 2007 (với 21.590 uSD), năm 
2012 đạt 22.705 uSD3 (tăng 1,3% so với 2011). Từ nước nhận oDA, kể từ 2008 hàn Quốc trở thành 
nước cung cấp oDA cho các nước đang phát triển. Để có được cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế cùng 
mức gDp đầu người như hiện nay, các nước tư bản chủ nghĩa phương Tây mất hơn 300 năm, hàn 
Quốc chỉ mất hơn 30 năm - do đó được gọi là “Kỳ tích sông hàn”. Đòn bẩy và bí quyết chính là phát 
triển khoa học công nghệ.

ĐẨY MẠNH THU HÚT ĐẦU TƯ
CỦA HÀN QUỐC VÀO VIỆT NAM

? Trần Trọng Toàn* 

* Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc.
1 cùng với hồng Kông, Đài loan, Singapore.
2 Tương đương miền Bắc việt nam năm 1962, thấp hơn miền nam việt nam do có viện trợ của Mỹ.
3. Korea investment & Securities co., 12/2013.
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2. Khả năng Hàn Quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam

a. Tình hình hiện tại

- về fDi: đến năm 2012, hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 2 vào việt nam với số vốn 
khoảng 25 tỷ uSD (sau nhật với 28 tỷ uSD) nhưng đứng thứ nhất về số dự án (đến cuối 2012 là 3.134); 
việt nam là thị trường đầu tư lớn thứ 3 của  hàn Quốc ở nước ngoài (sau Trung Quốc và Mỹ). Khoảng 
2.500 công ty  hàn Quốc đang đầu tư kinh doanh tại thị trường việt nam.

- về oDA:  hàn Quốc hiện là nước cung cấp oDA lớn thứ 2 cho việt nam (sau nhật) với 1.226 
triệu uSD cho giai đoạn 1995 - 2010 (trong đó có 300 triệu uSD cho năm 2010), 411,8 triệu năm 2011 
và đã cam kết 1,2 tỷ uSD cho giai đoạn 2012 - 2015; việt nam trở thành nước nhận oDA lớn nhất  
trong số 20 đối tác chiến lược về cung cấp oDA của  hàn Quốc.

- về thương mại, hàn Quốc là bạn hàng lớn thứ 4 của việt nam (sau Trung Quốc, Mỹ, nhật) với 
kim ngạch hai chiều năm 2011 là 18,7 tỷ uSD và năm 2012 đã vượt 21 tỷ uSD - tức là về đích 20 tỷ 
uSD trước 3 năm so với mục tiêu hai chính phủ đề ra là năm 2015. hiện nay, hai nước đã đặt mục tiêu 
phấn đầu đạt 30 tỷ uSD sau 2015. 

- về khoa học công nghệ: hàn Quốc đang hỗ trợ việt nam phát triển năng lượng mặt trời, xây 
dựng công viên công nghệ xanh, viện Khoa học công nghệ v-KiST, thực hiện chương trình chia sẻ tri 
thức (KSp) về nhiều lĩnh vực phát triển.

b. Khả năng Hàn Quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam

- chính sách chung và cơ bản của chính phủ hàn Quốc trong thời gian tới vẫn là tăng cường 
phát triển quan hệ kinh tế đối ngoại thông qua các kênh đầu tư trực tiếp và gián tiếp, cung cấp oDA, 
phát triển thương mại với hệ thống các fTA trên khắp thế giới (đã thực hiện fTA với eu từ 2010, với 
Mỹ 2012, đang chuẩn bị đàm phán vòng 1 hiệp định tay ba hàn - Trung - nhật, tham gia đàm phán 
Tpp (Đối tác xuyên Thái Bình Dương), từ tháng 5/2013 sẽ tham gia đàm phán hiệp định Đối tác toàn 
diện khu vực (recp)1.  

- với việt nam, hàn Quốc vẫn tiếp tục coi việt nam là đối tác quan trọng hàng đầu ở khu vực 
Đông nam á, là điểm đến bổ sung cho thị trường Trung Quốc đã bị bão hòa (Trung Quốc+1) do việt 
nam có sự ổn định về chính trị - xã hội, chi phí sản xuất còn tương đối thấp, lực lượng lao động và 
tài nguyên thiên nhiên dồi dào, đã thiết lập được mạng lưới cung ứng ổn định cho hoạt động của 
các doanh nghiệp, tận dụng được thị trường tự do ASeAn (AfTA) và cơ chế hiệp định fTA  hàn Quốc 
-ASeAn.  hàn Quốc cũng đang xúc tiến đàm phán fTA với việt nam, trong đó bao hàm cả lĩnh vực đầu 
tư, thương mại hàng hóa và dịch vụ, quyền sở hữu trí tuệ (ipr).

3. Một số điểm cần lưu ý trong thu hút đầu tư  Hàn Quốc thời gian tới

(i) về chiến lược thu hút và tiếp nhận đầu tư: Đứng trước thách thức của mục tiêu “đến năm 
2020 đưa nước ta về cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, cần tạo mọi điều 
kiện cho chuyển giao công nghệ để thực hiện thành công quá trình “nội địa hóa” và phát triển công 
nghiệp quốc gia (có thể học tập kinh nghiệm của  hàn Quốc thực hiện thành công sự nghiệp công 

1 gồm 16 nước (10 nước ASeAn + hàn Quốc, Trung Quốc, nhật, úc, new Zealand và ấn Độ). recp là một kiểu fTA khu 
vực với 50% dân số thế giới và chiếm 30% gDp toàn cầu.
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nghiệp hóa chỉ trong 30 năm)1. nếu không nội địa hóa được thì sẽ không có ngành công nghiệp quốc 
nội và ta sẽ tiếp tục phụ thuộc nặng vào công nghiệp/công nghệ nước ngoài, làm gia công, làm thuê, 
bị khai thác tài nguyên thiên nhiên và nguồn nhân lực giá rẻ, trong khi giá trị gia tăng tạo ra trong 
toàn xã hội rất thấp.

(ii) Bên cạnh việc thu hút các ngành công nghiệp cơ bản từ hàn Quốc, cần đẩy mạnh thu hút 
các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến, kể cả chế biến nông lâm hải sản để phục vụ 
nhu cầu trong nước và xuất khẩu (trong đó có xuất khẩu sang  hàn Quốc)2 để đáp ứng đúng khẩu 
vị và thị hiếu của người hàn Quốc và phục vụ tiêu dùng của cộng đồng 123.000 người việt tại  hàn 
Quốc.

(iii) hàn Quốc đang chú trọng thực hiện mô hình phát triển xanh ở  hàn Quốc cũng như đi đầu 
thúc đẩy áp dụng mô hình này tại các nước khác, trong đó có việt nam mà hàn Quốc coi là đối tác 
chiến lược về tăng trưởng xanh. Trong chính sách oDA cho các nước, hàn Quốc cũng ưu tiên cung 
cấp 70% oDA cho lĩnh vực xây dựng hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực và tăng trưởng xanh (riêng oDA 
cho lĩnh vực tăng trưởng xanh chiếm tới 20%). Do đó, về oDA, bên cạnh việc tăng cường thu hút đầu 
tư của  hàn Quốc vào lĩnh vực xây dựng hạ tầng, ta cần chú trọng thu hút đầu tư của hàn Quốc vào 
các ngành công nghiệp và công nghệ xanh. 

(iv) về phương thức đầu tư, ta cần chú trọng mô hình đối tác công - tư (ppp) theo Quyết định số 
71/2011 của Thủ tướng chính phủ.  hàn Quốc (cũng như nhật) là nước đã thành công và có rất nhiều 
kinh nghiệm về ppp. Qua trao đổi, hàn Quốc rất ủng hộ và sẵn sàng tham gia đầu tư theo phương 
thức ppp. 

(v) cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư của ta để thu hút thêm nhiều đầu tư của hàn Quốc 
và nhật (đã được Thủ tướng khẳng định là hai nguồn đầu tư hàng đầu và ổn định nhất trong bối cảnh 
kinh tế thế giới tiếp tục khó khăn, suy thoái). Ta cần tiếp tục cải thiện về thủ tục hành chính, các biện 
pháp khuyến khích đầu tư, môi trường kinh tế vĩ mô… để các nhà đầu tư hàn Quốc được thuận lợi và 
yên tâm đầu tư vào việt nam (Tổng thống mới của hàn Quốc park geun hye cũng đã đề cập vấn đề 
này khi tiếp phó chủ tịch nước nguyễn Thị Doan ngày 26/2/2013). Đồng thời, cũng cần lường trước 
sự cạnh tranh ngày càng tăng của Myanmar trong thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó có  hàn Quốc 
(thời gian qua, ngày càng nhiều nhà đầu tư hàn Quốc sang Myanmar và họ đánh giá Myanmar có 
nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài).

1 Trong 30 năm đó, 10 năm đầu hàn Quốc tiếp thụ và hoàn toàn phụ thuộc vào công nghiệp và công nghệ nước 
ngoài (Mỹ, phương Tây, nhật), 10 năm sau thực hiện chuyển giao và nắm vững công nghệ, nội địa hoá và 10 năm 
sau cùng đã tự chủ và sáng tạo được công nghệ mới như công nghệ điện hạt nhân, sắt thép, đóng tàu, điện tử, sinh 
học, hóa chất…).
2 hiện việt nam là nước cung cấp hải sản lớn thứ  3 cho hàn Quốc sau Trung Quốc và nga, chiếm tới 11% các sản 
phẩm thủy sản đông lạnh. việt nam cũng khai thác được trên 90% thị phần thuỷ sản hàn Quốc dành cho các nước 
ASeAn theo hiệp định fTA hàn - ASeAn.
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1. Economic potentiality and science - technology of Korea 

- Korean economy is ranked at the fourth order in Asia behind china, Japan, india and at the 
13th order in the world with its gDp in 2012 was more than 1,151.3 billion uSD (comparing to an 
amount of roughly 2,164 billion uSD of 10 ASeAn countries). The growth rate of Korean economy is 
expected to be at 3% by 2013

- currently, Korea is a trade power ranking at the 8th order with its trade turnover of above 1,070 
billion uSD (in 2012), which is the 7th largest exporting country in the world (548 billion uSD in 2012), 
its trade surplus was 28.5 billion uSD in 2012. its foreign currency reserve obtained at 327,400 billion 
uSD (on february, 2013). By 2012, Korea was joining into the club of seven countries with population 
of 50 million people and its gDp per capita of being 20,000 uSD. According to iMf, it is expected that 
gDp per capita of Korea will be 31,825 uSD in 2017.

- The strength of technology and industry in Korea includes particular sectors: electronics, 
automobile, chemicals, and shipbuilding (in which, the largest multinational corporations are 
hyundai and Samsung heavy industries), steel (poSco is the largest 3rd steel producer in the world); 
fibre, garment, shoe leather, food processing. currently, Korea is strongly pushing the development 
of high tech sectors (nuclear, electronics, computer, biology, new materials, new energy, clean-
clear technology, etc…) and leading to conduct the new model on growing via green development 
strategy.

- The experience of development: Korea is one of four “Asian dragons” which had been finishing 
industrialization over thirty years (having become an oecD country in the period of 1960 and 
1996). gDp per capita increased up to 13,000 uSD from 87 uSD in the period of 1962 and 1996 and 
beyond 20,000uSD in 2007 for the first time (with 21,950 uSD), in 2012, the figure was at 22,705 uSD 
(increasing 1.3% comparing to 2011)

from the country receiving oDA in 2008, Korea became a country graning oDA for developing 
nations. To obtain the economy infrastructure and the level of gDp per capita at the moment, it 
took more than 300 years for capitalist countries in the west, but for Korea, only more than 30 years, 
therefore, it is so-called that “han river exploit”. its main lever and secret is to develop technology 
science. 

ENHANCEMENT OF INVESTMENT ATTRACTION OF kOREA IN VIETNAM

? Tran Trong Toan*

* Vietnam Ambassador in Korea.
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2. The ability into which Korea enhances investment into Vietnam

a. Current situation 

- fDi: by 2012, Korea was the largest 2nd foreign investor into vietnam with its capital of 
approximately 25 billion uSD (following by Japan with its amount of 28 billion uSD), but standing 
at the first order in term of number of project (3,134 by the end of 2012); vietnam is the 3rd largest 
investment market of Korea in overseas (behind china and America). roughly 2,500 Korea enterprises 
are investing into business in vietnam market.

- oDA: currently, Korea is providing the 2nd largest oDA for vietnam (behind Japan) with its 
1,226 million uSD in the period of 1995 and 2010 (in which, an amount of 300 million uSD in 2010), 
411.8 billion in2011 and it has committed an amount of 1.2 billion uSD in the period of 2012 and 
2015; vietnam becomes the largest receiver of oDA among 20 strategic partners receiving oDA from 
Korea.

- Trade: Korea is the 4th largest partner of vietnam (behind china, America, Japan) with its two 
way trade turnover of 18.7 billion uSD in 2011 and beyond 21 billion uSD in 2012 - which was at the 
target of 20 billion uSD 3 years earlier comparing to that of two governments provide to be obtained 
in 2015. currently, two countries have put an aim to obtain 30 billion uSD after 2015 with many 
efforts.

- Technology and science: Korea is supporting vietnam for developing solar power, construction 
of green technology park, v-KiST technology science institute, conducting knowledge sharing 
program (KSp) on many developing sectors.

b. The ability on which Korea enhances investment into Vietnam

- general and basic policy of Korea government in the coming time is to still enhance the 
development of foreign affairs relation via direct and indirect investment channels, supplying oDA, 
commercial development with fTA system around the world (having conducted fTA with eu since 
2010, with America since 2012, being on the preparation of the first circle negotiation, Korea – china 
– Japan triple agreement, attending Tpp negotiation (inter-TBD partner), it will attend regional 
comprehensive economic partnership (recp).

- Korea is still considering vietnam as the leading important partner in east Asia area, which is 
a destination supporting for china market being saturated (china+1) since, vietnam is stable in the 
term of politics – society, manufacture expenditure is still being relatively low, labor forces and natural 
resources is plentiful, having established the stable supply network for operation of enterprises, 
taking advantage of the ASeAn freedom market (AfTA) and guideline of Korea-ASeAn fTA. Korea is 
promoting fTA negotiation with vietnam, in which, it includes investment, commodity and service 
trade, and intellectual property right (ipr) sector.

3. Some noted points for Korea investment attraction in coming time

(i) for the strategy of investment attraction and acceptance: facing the challenge of the 
aim of “to basically become an industrial country toward modern way by 2020”, it needs to make 
every condition for technology transfer to successfully conduct the process of “internalization” and 
national industry development (may learn from experience of Korea in successfully implementing 
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industrialization in 30 years). if internalization is not done, then, there will none of domestic industries 
and we will continue to heavily depend on foreign industry/technology, doing manually, being hired, 
being exploited natural resources and cheap human resource, in which, added value in the whole 
society is very low.

(ii) given the attraction into basic industries from Korea, it needs to strongly push up the 
support industries, processing industries, even for processing agriculture, forestry, fishery to serve for 
the domestic needs and export (in which, exporting to Korea) to meet the tastes of Korean people 
and serve for consumption of an amount of 123,000 vietnamese community in Korea.

 (iii)  Korea is mainly focusing into conducting green development model as well as pioneering to 
push to apply this model in other countries, in which, Korea considers vietnam as its strategic partner 
on green growth. regarding to oDA policy for other countries, Korea also preferentially provides 70% 
of oDA in infrastructure construction, human resource training and green growth sector (oDA for 
green growth sector accounts for 20%). Therefore, in term of oDA, given enhancement of investment 
of Korea into infrastructure construction sector, we need to mainly attract that investment into green 
industries and technologies.

(iv)  regarding to form of investment, we need to focus on public-private partner model (ppp) 
according to Decision no. 71/2011 of government president. Korea (and Japan) is a country which 
has been successful and strongly experienced on ppp. Korea strongly supports and readily attends 
investment according to ppp format.

(v) We continuously improve our investment environment to attract many investors of Korea 
and Japan (which are two leading and most stable investment sources by government president in 
the context of global economy continuously facing its difficulty, recession). We continuously improve 
the administrative procedure, investment initiative approaches, macroeconomic environment, etc…
for which Korean investors are advantageous and secure to invest into vietnam (park geun hye - new 
president of Korean has mentioned this issue when having a talk with vice president of vietnam - 
nguyen Thi Doan (on 26th february 2013). Meanwhile, we also anticipate the growing competition of 
Myanmar in attracting foreign investment; in which, more and more investors from Korea has come 
to Myanmar and considered it as a place having many advantages in attracting foreign investment.
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các tỉnh/thành phố vùng duyên hải miền Trung, trong đó có thành phố Đà nẵng, đóng 
góp một phần trọng yếu vào sự phát triển chung của việt nam, với lợi thế từ vị trí địa 
lý thuận lợi để phát triển các cảng biển, dịch vụ logistics cũng như tiềm năng phong 
phú từ đường bờ biển trải dài, thích hợp để phát triển một ngành kỹ nghệ rất quan 

trọng: du lịch và các dịch vụ nghỉ dưỡng.

 Bên cạnh việc đề cao những thuận lợi và cơ hội của vùng đất này, chúng ta cũng sẽ nhìn nhận 
lại một cách sâu sát những thách thức và trở ngại đối với các tỉnh miền Trung trong thời gian qua. việc 
này có tầm quan trọng rất lớn, vì thông qua đó, chúng ta sẽ có những cuộc trao đổi cởi mở, cầu thị 
về quá trình xây dựng và phát triển miền Trung một cách có hệ thống, giúp chủ động vượt qua thách 
thức và tận dụng tối đa mọi cơ hội trong tương lai.

với kinh nghiệm đầu tư của tập đoàn vinacapital tại việt nam, tôi sẽ tập trung vào các lĩnh vực 
phát triển bất động sản, dịch vụ du lịch và khách sạn. Ba năm trước, chúng tôi tổ chức khánh thành 
Khu nghỉ dưỡng Biển Đà nẵng (Danang Beach resort), một khu phức hợp được phát triển ven biển 
Đà nẵng bao gồm cả một sân golf đạt rất nhiều giải thưởng quốc tế. với dự án này, chúng tôi, cũng 
như nhiều nhà đầu tư khác, mong muốn góp phần đổi thay diện mạo của Đà nẵng, nâng tầm của 
thành phố Đà nẵng trở thành một điểm đến du lịch đẳng cấp thế giới.

Lợi thế

chúng tôi chọn đầu tư vào khu vực này vì các lợi thế sau:

1. cơ sở hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, đồng bộ là một trong những yếu tố quan trọng trong 
quá trình xem xét, quyết định đầu tư.

2. công tác giải tỏa và đền bù tại Đà nẵng luôn được thực hiện hợp lý, đúng tiến độ. 

3. Thủ tục/quy trình cấp phép đầu tư gọn nhẹ, nhanh chóng với các quy định pháp lý rõ ràng, 
hữu ích, tạo môi trường cạnh tranh.

4. Sự quan tâm hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền thành phố trong suốt quá trình đầu tư và phát 
triển dự án. 

THUẬN LỢI - kHÓ kHĂN, CƠ HỘI - THÁCH THỨC VÀ CÁC GIẢI PHÁP
NHẰM THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

? Don lam*

* Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Vinacapital.



Kỷ yếu Hội nghị

88

Khó khăn

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã gặp phải những trở ngại sau:

1.  Thị trường bất động sản khu vực có thể thay đổi nhanh chóng, có thời điểm còn nhanh hơn 
tiến độ thi công, hoàn thiện dự án.

2.  Dù có hệ thống cơ sở hạ tầng tốt, các tuyến hàng không bay thẳng quốc tế đến miền Trung 
còn hạn chế.  chúng ta nên cân nhắc về chính sách phát triển hàng không để thu hút thêm nhiều 
chuyến bay  quốc tế đến khu vực này.

3.  Một số những khó khăn khách quan khác do khí hậu, thời tiết khu vực. 

Cơ hội

Dù vậy, những tiềm năng đầu tư rất lớn trong các lĩnh vực khác nhau tại miền Trung như:

1.  nhu cầu ngày càng cao về dịch vụ du lịch và khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại khu vực, đặc biệt 
là các khu nghỉ dưỡng, khách sạn hạng sang, bất động sản đầu tư… 

2.  ngoài ra, nhu cầu gấp rút phát triển ngành công nghệ tại đây là tiềm năng thu hút không chỉ 
vốn fDi từ các công ty nước ngoài, mà còn từ các công ty công nghệ trong nước đến với miền Trung.

Thách thức

những thách thức đi cùng với cơ hội

1. Sự thiếu cân bằng trong tốc độ phát triển giữa các khu vực, có nơi phát triển nhanh hơn nhu 
cầu chung, dẫn đến dư thừa nguồn cung.

2. Để đưa ra kế hoạch phát triển dự án bền vững, lượng vốn cần huy động là rất lớn có thể làm 
hạn chế số lượng nhà đầu tư tiềm năng tham gia.

vinacapital luôn tin tưởng vững chắc vào sự phát triển tại miền Trung việt nam và đến nay, 
chúng tôi đã đầu tư hơn 300 triệu uSD vào các dự án trong khu vực. nhưng quan trọng hơn cả, chúng 
tôi tiếp tục chủ động tìm kiếm những cơ hội đầu tư khác tại miền Trung với niềm tin rằng, đầu tư và 
phát triển khu vực miền Trung không chỉ mang đến lợi nhuận cho nhà đầu tư mà còn mang nhiều 
lợi ích đến cho người dân tại đây. cùng với nhau, chúng ta phải tiếp tục thực hiện những hoạt động, 
những dự án … để giúp biến thành phố Đà nẵng cũng như toàn bộ khu vực miền Trung trở thành 
điểm đến hàng đầu cho du khách trong nước và quốc tế.
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We are here today to discuss the importance of vietnam’s central coastal region 
and what it offers not only to investors but also the people of vietnam. This 
area of vietnam, including Da nang city is a vital component of the overall 
development of the entire country, as it provides a convenient location for 

logistics, seaports, and an abundance of beach front land, which can be utilized for an important 
industry; tourism and hospitality. 

Today we are tasked with not just promoting all of the advantages and opportunities this area 
has to offer, but an honest look into the difficulties and challenges that we have encountered in the 
past. This is an important exercise, as it gives us all an open dialogue to explore what could be done, 
from top to bottom, in order to cover challenges proactively and fully benefit from opportunities. 

given my background and experiences, i would like to focus my dialogue on the real estate 
development, tourism and hospitality industries. Three years ago, i was here in Da nang to announce 
the opening of our Da nang Beach resort, an integrate beach front development with award winning 
golf course. We, like many other investors, have assisted in changing the landscape of this area, 
expanding Da nang into a world-class tourist destination. 

Advantages

We chose this region because of the many advantages that it did, and still does offer:

1. good infrastructure already in place which assists greatly on the investment decision process. 

2. historically, Da nang has been a good region for quick compensation and clearance. 

3. Straight forward investment procedures, competent and useful regulation

4. Strong support from local governments for development and investment.

Difficulties

however, the road was not easy as we experienced some difficulties along the way:

1. The region’s real estate market dynamics can change quickly, sometimes faster than the 

ADVANTAGES - DIFFICULTIES, OPPORTUNITIES - CHALLENGES AND
SOLUTION TO ATTRACT INVESTMENT IN THE CENTRAL COASTAL REGION

? Don lam*

* Chief Executive Officer of the VinaCapital Group.
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completion of a project.

2. Despite good infrastructure, the region’s international direct air traffic is limited.  We need to 
consider open sky policy to attract more international flights.

3. Weather at times is problematic.

Opportunities

Where do we see this region developing, what are the areas of interest for investment.

1. We see additional demand for this region in the tourism and resort industry.

2. luxury resorts, hotels, investment properties/secondary homes

3. outside of just this field, we also see an emergence of the technology sector potentially 
attracting not only foreign direct investment from companies in this field, but also domestic 
technology companies, setting up in the central region. 

Challenges

however, with the potential of any opportunity, it comes with challenges:

1. Some areas have been developed a bit too rapidly as compared to the overall demand 
resulting in over supply.

2. in order to provide a sustainable development pipeline, a large amount of investment capital 
is required which limits potential participants.

We are a strong believer in the central coastal region of vietnam, we have invested over 300 
million uSD in this area, but most importantly, we continue to actively seek out good investment 
opportunities in the central vietnam. We believe that by investing in this region of the country, it is 
not just ourselves that benefit, but the people who live and work here that benefit as well. Together, 
we must continue to work towards making Da nang and the central coastal region of vietnam a first-
choice destination for both international and domestic travelers. 
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Giới thiệu chung

- Phạm vi và đối tượng khảo sát: cuộc khảo sát được tiến hành vào tháng 01.2013 nhằm thu thập 
ý kiến đánh giá của các doanh nghiệp về môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn doanh nghiệp 
đang hoạt động cũng như của vùng duyên hải miền Trung (DhMT). có 214 doanh nghiệp đang hoạt 
động trên địa bàn 9 tỉnh/thành phố vùng DhMT tham gia cuộc khảo sát tương ứng với 214 phiếu 
khảo sát thu về. Trong đó, có 6 phiếu khảo sát không hợp lệ do bỏ trống nhiều câu trả lời, còn 208 
phiếu khảo sát được sử dụng để phân tích. 

Bảng 1: Số lượng doanh nghiệp tham gia khảo sát của 9 tỉnh/thành phố vùng DHMT

Các địa phương vùng DHMT Số doanh nghiệp tham gia khảo sát

Bình Thuận 10

ninh Thuận 16
Khánh hòa 14

phú Yên 26
Bình Định 22

Quảng ngãi 10
Quảng nam 19

Đà nẵng 67
Thừa Thiên huế 24

Tổng cộng 208

- Nội dung khảo sát: Bảng hỏi được thiết kế gồm 4 phần: phần 1 tìm hiểu các thông tin chung 
về loại hình, lĩnh vực hoạt động và quy mô của các nhà đầu tư, doanh nghiệp đang hoạt động trên 
địa bàn vùng DhMT; phần 2 bao gồm các câu hỏi nhằm tìm hiểu đâu là yếu tố chính tác động đến 
quyết định đầu tư của doanh nghiệp vào vùng DhMT; phần 3 là đánh giá của doanh nghiệp về khả 
năng đáp ứng của các nguồn lực như cơ sở hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, lao động, nguyên 
liệu đầu vào, đất đai/mặt bằng sản xuất kinh doanh, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của chính quyền 
địa phương và thị trường tiêu thụ; và phần 4 tìm hiểu về tình hình hoạt động của doanh nghiệp cũng 
như những khó khăn doanh nghiệp gặp phải khi đầu tư vào vùng DhMT.

bÁO CÁO kẾT QUẢ kHẢO SÁT DOANH NGHIỆP
VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

? TS. hồ Kỳ minh và các cộng Sự
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1. Đặc điểm doanh nghiệp tham gia khảo sát 

Trong tổng số 208 doanh nghiệp tham gia khảo sát, loại hình công ty cổ phần chiếm tỷ lệ cao 
nhất với 39,9%, tiếp đến là công ty trách nhiệm hữu hạn chiếm 28,85%, doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài chiếm 21,15%, các loại hình doanh nghiệp khác chiếm tỷ lệ tương đối nhỏ. lĩnh vực 
hoạt động của các doanh nghiệp trong vùng DhMT tương đối đa dạng. Đa số doanh nghiệp tham 
gia cuộc khảo sát cho biết đang hoạt động trong ngành công nghiệp/sản xuất (chiếm 45,67%), tiếp 
đến là thương mại/dịch vụ (23,08%), đầu tư xây dựng hạ tầng (10,58%), nông - lâm - thủy sản (8,17%), 
ngành khai khoáng chiếm 2,88%, và các ngành khác chiếm 9,61%. 

Bảng 2: Đặc điểm doanh nghiệp tham gia khảo sát

Tiêu chí Số lượng doanh nghiệp Tỷ lệ (%)

1. Loại hình doanh nghiệp

Doanh nghiệp nhà nước 5 2,40
công ty Tnhh 60 28,85
công ty cổ phần 83 39,90
Doanh nghiệp tư nhân 7 3,37
Doanh nghiệp liên doanh 6 2,88
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 44 21,15
loại hình khác 3 1,44

2. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu
công nghiệp/sản xuất 95 45,67
Đầu tư xây dựng hạ tầng 22 10,58
Thương mại/dịch vụ 48 23,08
nông, lâm, thủy sản 17 8,17
Khai khoáng 6 2,88
Tài chính/bảo hiểm/ngân hàng 1 0,48
lĩnh vực khác 19 9,13

3. Quy mô vốn
Dưới 1 tỷ đồng 7 3,37
Từ 1 đến dưới 5 tỷ đồng 22 10,58
Từ 5 đến dưới 10 tỷ đồng 26 12,50
Từ 10 đến dưới 50 tỷ đồng 54 25,96
Từ 50 đến dưới 100 tỷ đồng 36 17,31
Từ 100 đến dưới 200 tỷ đồng 25 12,02
Từ 200 đến dưới 500 tỷ đồng 17 8,17
Trên 500 tỷ đồng 18 8,65
Không trả lời 3 1,44

4. Quy mô lao động
Dưới 10 người 11 5,29
Từ 10 đến dưới 50 người 52 25,00
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Từ 50 đến dưới 100 người 45 21,63
Từ 100 đến dưới 200 người 24 11,54
Từ 200 đến dưới 300 người 21 10,10
Từ 300 đến dưới 500 người 22 10,58
Từ 500 đến dưới 1000 người 14 6,73
Từ 1000 người trở lên 19 9,13

Tổng hợp quy mô vốn và lao động ở Bảng 2 cho thấy, cuộc khảo sát đã nhận được sự quan tâm 
của nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn. Đây là những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đầu 
tư đa ngành hoặc có văn phòng đại diện, chi nhánh ở nhiều nơi. vì vậy, những nhận định, đánh giá 
của họ có sự đối chiếu, so sánh đa chiều, từ đó phản ánh xác thực hơn về môi trường đầu tư của vùng 
DhMT. cụ thể, về quy mô vốn, có đến 28,85% doanh nghiệp có vốn kinh doanh từ 100 tỷ đồng trở 
lên và 17,31% doanh nghiệp có vốn kinh doanh từ 50 đến dưới 100 tỷ đồng; về quy mô lao động, có 
26,44% doanh nghiệp có từ 300 người trở lên (trong đó doanh nghiệp có 1.000 người trở lên chiếm 
9,13%) và từ 100 đến dưới 300 người chiếm 21,64%.

2. Đánh giá của doanh nghiệp về các yếu tố tác động đến quyết định đầu tư vào vùng 
duyên hải miền Trung 

Theo kết quả khảo sát, 59,65% doanh nghiệp hiện đang hoạt động tại vùng DhMT đã từng cân 
nhắc đầu tư vào các địa phương khác trước khi đầu tư vào địa phương hiện tại. Đáng chú ý, có rất ít 
nhà đầu tư cân nhắc với hà nội, Thành phố hồ chí Minh, hải phòng, Bình Dương - nơi có điều kiện 
tốt hơn về thị trường tiêu thụ và các yếu tố đầu vào, mà đa phần họ lại cân nhắc lựa chọn với các tỉnh 
lân cận hoặc trong vùng DhMT. 

Đồng thời, khi tìm hiểu lý do doanh nghiệp lựa chọn đầu tư vào địa phương hiện tại, khoảng 
54,81% doanh nghiệp cho biết họ so sánh thấy có nhiều yếu tố đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp 
hơn địa phương khác và 37,02% quyết định đầu tư vì đây là nơi thường trú/quê hương của chủ doanh 
nghiệp (chiếm 23,56%), hoặc họ muốn mở chi nhánh/văn phòng đại diện tại vùng DhMT (chiếm 
7,21%), hoặc do chiến lược kinh doanh đa địa điểm của doanh nghiệp (chiếm 6,25%), hoặc đầu tư 
theo định hướng phát triển của trung ương và địa phương (chiếm 0,96%).

Bảng 3: Lý do doanh nghiệp chọn địa phương hiện tại để đầu tư

Doanh nghiệp lựa chọn địa phương hiện tại để đầu tư vì: Số lượng Tỷ lệ (%)

So sánh thấy có nhiều yếu tố đáp ứng điều kiện của doanh nghiệp 
hơn địa phương khác 114 54,81

Đây là quê hương/nơi thường trú của chủ doanh nghiệp 49 23,56

Doanh nghiệp muốn mở thêm chi nhánh/vpĐD tại vùng DhMT 15 7,21

Doanh nghiệp muốn mở chi nhánh ở khắp các tỉnh, thành phố 13 6,25

Khác (theo định hướng phát triển của địa phương, hoặc của trung 
ương) 2 0,96

Không trả lời 15 7,21
Tổng cộng 208 100
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vậy yếu tố nào khiến các nhà đầu tư lựa chọn các địa phương vùng DhMT chứ không phải là 
hà nội, thành phố hồ chí Minh hay các địa phương lân cận khác? Kết quả khảo sát ở hình 1 cho thấy, 
sự ưu đãi về thuế, đất đai là yếu tố được hầu hết nhà đầu tư đánh giá có ảnh hưởng quan trọng và 
rất quan trọng (chiếm 95,24%); tiếp đến là cơ sở hạ tầng (chiếm 94,21%); vị trí địa lý (chiếm 92,78%); 
chất lượng lao động (chiếm 92,59%); và chi phí lao động (chiếm 91,62%). Đây cũng là 5 yếu tố theo 
doanh nghiệp có mức độ ảnh hưởng quan trọng nhất đến quyết định đầu tư của họ vào vùng DhMT. 
với các chính sách ưu đãi đầu tư về thuế, đất đai mà các địa phương trong vùng linh hoạt áp dụng 
cho nhà đầu tư đã khuyến khích doanh nghiệp đầu tư ổn định lâu dài, tạo điều kiện thuận lợi cho các 
nhà đầu tư trong và ngoài nước yên tâm bỏ vốn vào phát triển kinh doanh trong khuôn khổ pháp 
luật hiện hành. 

vùng DhMT ở vào trung độ của đất nước, nằm trên trục giao thông Bắc - nam về đường bộ, 
đường sắt, đường biển và đường hàng không, là cửa ngõ ra biển của Tây nguyên và khu vực nam 
lào, Đông Bắc campuchia, Đông Bắc Thái lan, Myanmar đến các nước vùng Bắc á theo các trục hành 
lang kinh tế Đông - Tây. hầu như các địa phương trong vùng đều có đặc điểm khá tương đồng về mặt 
địa lý cùng với nguồn lao động dồi dào, giá rẻ là lợi thế quan trọng giúp các tỉnh DhMT hấp dẫn các 
nhà đầu tư nhưng cũng dẫn đến việc các nhà đầu tư khó cân nhắc và lựa chọn giữa các địa phương 
trong vùng.

Hình 1: Mức độ quan trọng của các yếu tố đối với quyết định đầu tư của doanh nghiệp

3. Đánh giá của doanh nghiệp về khả năng đáp ứng các nguồn lực của vùng DHMT

3.1. Về cơ sở hạ tầng

nhìn chung, về chất lượng cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc sản xuất, kinh doanh của các doanh 
nghiệp vùng duyên hải miền Trung hiện nay như cảng biển, sân bay, hệ thống đường bộ, điện, nước… 
thì các doanh nghiệp và các nhà đầu tư đều đánh giá ở mức khá trở lên. Điều đó đã phản ánh được 
một phần nào mạng lưới kết cấu hạ tầng thuận lợi tại đây với hệ thống các đường quốc lộ (1A, 14B, 
19, 24, 25, 26, 27, 28, 29…), 11 cảng biển nước sâu, 06 sân bay hay mạng lưới điện quốc gia (500Kv, 
220Kv, 110Kv), cấp nước… và đây cũng chính là một trong những thế mạnh của vùng nhằm kêu gọi 



xúc tiến đầu tư vùng DuYÊn HẢi MiỀn tRung

95

đầu tư tại các khu công nghiệp, khu kinh tế vùng duyên hải miền Trung. Tuy vậy, cũng có một số yếu 
tố mà các nhà đầu tư hiện nay trong vùng cho rằng chỉ ở mức tạm được và các địa phương cần khắc 
phục như hệ thống xử lý nước thải tập trung hay hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Hình 2: Đánh giá về khả năng đáp ứng của cơ sở hạ tầng vùng DHMT

3.2. Về dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

Hình 3: Đánh giá về khả năng đáp ứng của dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

Trong những năm gần đây, với nhu cầu thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, các địa 
phương trong vùng đã cố gắng đổi mới trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác hỗ trợ doanh 
nghiệp nhằm mang lại cho các nhà đầu tư sự thuận lợi cũng như có thể đáp ứng được nhu cầu cấp 
thiết của doanh nghiệp trong việc đầu tư tại các địa phương. Trong cuộc khảo sát, các doanh nghiệp 
trong vùng đều đánh giá khá cao đối với việc tư vấn về luật pháp và việc tổ chức các chương trình xúc 
tiến thương mại của các địa phương trong vùng. Tuy vậy, những yếu tố còn lại như  hỗ trợ các doanh 
nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm kiếm các đối tác kinh doanh thì chỉ được các nhà đầu tư trong vùng 
đánh giá ở mức độ tạm được hay việc hỗ trợ trong công tác tuyển dụng và giới thiệu việc làm vẫn còn 
ở mức chưa cao. Do đó, các địa phương cần quan tâm hơn nữa những yêu cầu của các nhà đầu tư, qua 
đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư của từng địa phương và toàn vùng.
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3.3. Về lao động 

Qua khảo sát cho thấy, nguồn lao động tại địa phương và trong vùng DhMT khá dồi dào và có 
khả năng đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp. có đến 97,6% doanh nghiệp tham gia cuộc khảo 
sát cho biết đã sử dụng lao động tại chỗ, trong đó đa phần là sử dụng từ 75% - 100% lao động địa 
phương (chiếm 52,7%). Khoảng 42,8% doanh nghiệp có tuyển dụng thêm lao động từ các tỉnh lân 
cận trong vùng và 40,9 % có tuyển dụng thêm tỷ lệ nhỏ lao động từ nhiều tỉnh thành trong cả nước 
(dưới 25% chiếm 64,9%). chỉ có khoảng 18,3% doanh nghiệp sử dụng một phần lao động từ nước 
ngoài. Đây đa phần là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cần lãnh đạo quản lý có trình 
độ chuyên môn cao hoặc lao động có trình độ kỹ thuật cao.

Bảng 4: Tỷ lệ lao động của địa phương và vùng DHMT  được doanh nghiệp sử dụng

Tỷ lệ sử dụng lao động 
(%)

Không Có Dưới 
25%

25%-
50%

50 – 
75%

75% - 
100%TS TL TS TL

Tại địa phương 5 2,4 203 97,6 5,9 11,8 29,6 52,7

vùng DhMT 110 57,2 89 42,8 39,3 37,1 15,7 7,9

các vùng khác trong nước 123 59,1 85 40,9 64,7 25,9 7,1 2,4

lao động nước ngoài 170 81,7 38 18,3 84,2 5,3 2,6 7,9

Tuy nhiên, khả năng đáp ứng về chất lượng lao động của vùng không cao, cụ thể: 56,3% doanh 
nghiệp đánh giá lao động địa phương đáp ứng được từ 75%-100% yêu cầu của doanh nghiệp, 36,3% 
đánh giá đáp ứng được từ 50-75% yêu cầu, 5,8% đáp ứng được 25%-50% yêu cầu, và 1,6% chỉ đáp 
ứng được dưới 25%. 

về chi phí lao động, Bảng 5 cho thấy đa phần doanh nghiệp đánh giá mặt bằng tiền công trả 
cho lao động tại địa phương cũng như trong vùng DhMT là ở mức trung bình so với cả nước, có ít 
doanh nghiệp cho rằng chi phí lao động tương đối rẻ, khoảng 26% và 20,14% doanh nghiệp phản 
ánh chi phí lao động tại địa phương và vùng là cao.

Bảng 5: Đánh giá của doanh nghiệp về chi phí lao động ở địa phương và vùng DHMT

Chi phí lao động Rất cao Tương đối cao Trung bình Tương đối thấp 

Địa phương 2,50 23,50 69,50 4,50

vùng DhMT 0,72 19,42 73,38 6,48

3.4. Về nguyên liệu đầu vào 

Để đảm bảo nguyên liệu đầu vào ổn định cho quá trình sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp 
hoạt động trên địa bàn không chỉ sử dụng nguyên liệu tại địa phương mà còn thu mua từ nhiều địa 
phương khác, kể cả nhập khẩu từ nước ngoài. có 34,81% doanh nghiệp cho biết có thể đảm bảo được 
nguồn nguyên liệu tại chỗ đáp ứng từ 75%-100% nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp, chỉ 5% cho 
biết có thể đảm bảo 75%-100% nguồn nguyên liệu từ các địa phương trong vùng DhMT, 16,98% có 
thể đảm bảo 75%-100% từ các vùng trong cả nước, và khoảng 33,33% phải nhập khẩu hoàn toàn từ 
nước ngoài. Đa phần các doanh nghiệp còn lại đều phải kết hợp thu mua từ nhiều nguồn khác nhau.
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Bảng 6: Nguồn nguyên liệu đầu vào các doanh nghiệp

Tỷ lệ sử dụng nguyên liệu đầu vào Dưới 25% 25%-50% 50 – 75% 75% - 100%

Tại địa phương 22,22 20,74 22,22 34,81

vùng DhMT 46,67 30,00 18,33 5,00
các vùng khác trong nước 32,08 33,02 17,92 16,98

nhập khẩu từ nước ngoài 30,95 10,71 25,00 33,33

3.5. Về chi phí chuyển nhượng, cho thuê đất, mặt bằng sản xuất kinh doanh 

Trong tổng số các doanh nghiệp và nhà đầu tư trả lời về chi phí chuyển nhượng hoặc tiền thuê 
đất, thuê mặt bằng phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh thì có hơn 53% các doanh nghiệp cho rằng 
giá đất cho thuê hoặc chuyển nhượng tại các địa phương vùng duyên hải miền Trung ở mức trung 
bình so với các tỉnh, thành khác trong cả nước. Tuy vậy, có một số lượng không nhỏ các doanh nghiệp 
(khoảng 36%) lại có nhận định là chi phí chuyển nhượng, thuê đất hiện nay vẫn còn cao. Điều này 
cũng đặt ra cho các địa phương trong vùng câu hỏi, phải chăng nên xem xét lại những ưu đãi hiện 
nay trong các chí phí chuyển nhượng hay thuê đất của mình, đặc biệt là tại các Kcn, KKT?

Hình 4: Đánh giá về chi phí chuyển nhượng, cho thuế đất, mặt bằng sản xuất kinh doanh

3.6. Về cơ chế ưu đãi, hỗ trợ của chính quyền địa phương 

Khi đầu tư vào vùng DhMT, đa phần các doanh nghiệp cho biết họ có nhận được ưu đãi, hỗ trợ 
từ chính quyền địa phương (chiếm 71,43% doanh nghiệp được khảo sát). có 81,43% doanh nghiệp 
trong số đó được miễn, giảm thuế; 20,71% được hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng; và 35% được giảm chi 
phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê đất. ngoài ra, một số doanh nghiệp còn nhận được 
sự hỗ trợ về thủ tục hành chính, tuyển dụng lao động, xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác,… 

hầu hết các doanh nghiệp trả lời khảo sát cho rằng, những ưu đãi, hỗ trợ mà họ nhận được chủ 
yếu xuất phát từ sự linh động của chính quyền địa phương trong việc áp dụng chính sách thu hút đầu 
tư chung của chính phủ và chính sách ưu đãi riêng của các tỉnh, thành phố trong vùng. Bên cạnh đó, 
có khoảng 11,43% doanh nghiệp đã chủ động đàm phán, thương lượng với các địa phương trong 
vùng để đề xuất những ưu đãi, hỗ trợ cho doanh nghiệp.
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nhìn chung, những ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của các địa phương vùng DhMT đã làm hài lòng các 
nhà đầu tư. có 63,58% doanh nghiệp đánh giá những ưu đãi, hỗ trợ này là tốt (49,29% khá tốt và 
14,29% rất tốt), đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh. 
Mặc dù chỉ có 1,43% doanh nghiệp đánh giá chưa tốt nhưng các địa phương trong vùng cũng cần 
lưu ý để cải thiện môi trường đầu tư của vùng ngày càng hấp dẫn hơn.

Hình 5: Đánh giá của doanh nghiệp về những ưu đãi, hỗ trợ từ chính quyền địa phương

3.7. Về thị trường tiêu thụ 

Theo kết quả khảo sát về thị trường tiêu thụ chính của các doanh nghiệp vùng hDMT, sản 
phẩm các doanh nghiệp sản xuất ra không chỉ đáp ứng nhu cầu tại chỗ cho người dân địa phương 
mà còn được phân phối tiêu thụ trên khắp cả nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Trong đó, khoảng 
24,61% doanh nghiệp có thị trường tiêu thụ chính ở nước ngoài; 36,13% doanh nghiệp có thị trường 
tiêu thụ chính ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; 15,71% doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm ở các 
tỉnh, thành phố lân cận trong vùng; và 23,56% doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm tại địa phương. Điều 
đó cho thấy, các doanh nghiệp trong vùng khá năng động trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ. với 
hệ thống giao thông tương đối đa dạng và ngày càng hoàn thiện ở hầu khắp các tỉnh thành đã tạo 
điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Đây cũng là dấu hiệu 
tích cực từ những dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp mà các địa phương đã tích cực triển khai thời gian qua 
(tư vấn pháp luật, xúc tiến thương mại,…).

Hình 6: Thị trường tiêu thụ chính của doanh nghiệp Vùng HDMT
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4. Đánh giá về tình hình hoạt động của doanh nghiệp 

4.1. Về kết quả hoạt động của doanh nghiệp 

năm 2012 được coi là năm khó khăn nhất của nền kinh tế việt nam kể từ hai thập niên gần đây. 
Kết quả hoạt động của doanh nghiệp vùng DhMT qua cuộc khảo sát này cũng cho thấy hơn 30% 
doanh nghiệp bị thua lỗ, trong đó khoảng 7,69% là lỗ lớn và 23,8% có lỗ nhưng ít; khoảng 12,31% 
doanh nghiệp hòa vốn; 41,03% doanh nghiệp có lãi ít và 15,9% doanh nghiệp có lãi như kỳ vọng. 

Hình 7: Kết quả hoạt động của doanh nghiệp Vùng DHMT năm 2012

về nguyên nhân bị thua lỗ, khoảng 35% doanh nghiệp cho rằng do kinh tế thế giới suy thoái 
kéo dài đã ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Khoảng 33,33% doanh 
nghiệp thua lỗ là do chi phí đầu vào biến động và tăng cao, doanh nghiệp không lường trước được 
rủi ro. Một lý do nữa nhiều doanh nghiệp cũng phản ánh là chính sách thuế, phí thay đổi với tốc độ 
ngày càng nhanh (16,67%) và bất ổn vĩ mô trong nước (8,33%) đã gây thêm nhiều khó khăn cho 
doanh nghiệp. ngoài ra, biến đổi khí hậu, thời tiết khô hạn thường xuyên cũng gây nhiều thiệt hại 
cho một số doanh nghiệp đặc thù thuộc ngành chế biến gỗ, nông lâm thủy sản.

4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp 

Khi được hỏi yếu tố nào ảnh hưởng nhiều nhất đến các thay đổi về lợi nhuận của doanh nghiệp, 
đa phần đều nhận định đó là điều kiện thị trường, kinh tế thế giới biến động (chiếm 59,79% trong 
tổng số doanh nghiệp trả lời); tiếp đến là chính sách của nhà nước (22,22%); những yếu tố khác 
như khả năng điều hành, quản lý của chủ doanh nghiệp, chất lượng nguồn lao động,… theo doanh 
nghiệp cũng có ảnh hưởng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nhưng không nhiều. Kết quả này 
cũng tương đồng với những lý do dẫn đến thua lỗ mà doanh nghiệp phản ánh ở trên.

Hình 8: Những yếu tố ảnh hưởng nhiều 
nhất đến thay đổi lợi nhuận của doanh 
nghiệp
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4. 3. Kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp trong những năm tới

Mặc dù năm 2013 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng các doanh nghiệp vùng DhMT 
không vì thế mà tỏ ra bi quan. Khi hỏi về kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp trong những năm tới, 
chỉ có 01 doanh nghiệp cho biết dự định đóng cửa doanh nghiệp do không đủ khả năng cạnh tranh, 
02 doanh nghiệp có kế hoạch chuyển địa điểm khác để mở rộng nhà kho và tiếp cận thị trường tiêu 
thụ mới, và có một số doanh nghiệp không trả lời câu hỏi này do chưa có kế hoạch cụ thể và còn phân 
vân trước tình hình biến động phức tạp của nền kinh tế trong nước và thế giới. 

Trong số các doanh nghiệp tiếp tục duy trì hoạt động, đa phần cho biết sẽ tăng quy mô vốn 
kinh doanh hoặc đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động, mở rộng thị trường (chiếm 54,8%); 42,1% tiếp tục 
giữ quy mô hiện tại; chỉ 4,1% có ý định giảm quy mô hiện tại. Tinh thần lạc quan và thái độ tích cực 
của doanh nghiệp cũng cho thấy dấu hiệu tốt về môi trường đầu tư và kinh doanh của vùng DhMT.

5. Kết Luận

Báo cáo “Kết quả khảo sát doanh nghiệp về đánh giá môi trường đầu tư vùng DhMT” dựa trên 
kết quả khảo sát 208 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn 09 tỉnh DhMT đã cho thấy cảm nhận 
khá tích cực của cộng đồng doanh nghiệp về môi trường đầu tư của 9 tỉnh trong vùng DhMT.

Điểm nổi bật là kết quả khảo sát cho thấy các địa phương trong vùng DhMT những năm qua đã 
có nhiều nỗ lực nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và cung 
cấp dịch vụ công bình đẳng, minh bạch cho các doanh nghiệp. Do đó, đã thu hút được nhiều nhà đầu 
tư lớn lựa chọn và ra quyết định đầu tư vào các địa phương trong vùng DhMT.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn mong muốn các địa phương tiếp tục có nhiều cải cách hơn, 
tạo đột phá trong những lĩnh vực cần thiết với doanh nghiệp như hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nhất là 
hạ tầng giao thông đường bộ liên tỉnh; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực; áp dụng linh hoạt các cơ chế, 
chính sách ưu đãi riêng biệt của địa phương… để hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong bối 
cảnh kinh tế suy thoái và khó khăn này. Đây chính là những yếu tố quan trọng tác động đến quyết 
định đầu tư của nhà đầu tư vào vùng DhMT hiện nay và trong những năm tới.
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Overall Introduction 

- The scale and respondents of the survey: the survey was conducted by January, 2013 to collect 
evaluation ideas of enterprises on investment, business environment in which they are operating 
in central coastal region. There are 214 enterprises operating in the area of nine provinces/cities in 
central coastal region that participated into the survey correlating to an amount of 214 responses, 
of which 6 responses is not valid due to many missing, so there are 208 surveyed feedback used to 
analyze. 

Table 1: Number of enterprises attending into the survey of nice provinces/cities in 
central coastal region.

Areas in central coastal region Number of enterprises attending the survey
Binh Thuan 10
ninh Thuan 16
Khanh hoa 14
phu Yen 26
Binh Dinh 22
Quang ngai 10
Quang nam 19
Da nang 67
Thua Thien hue 24
Total 208

 - The content of the survey: The questionnaire is designed into four parts: the first part is about 
general information on the types, sectors of operation and the scale of investors, enterprises being 
operating in the area of central coastal region; the second part includes the questions of figuring 
out what are the main elements affecting to investment decision of enterprises into central coastal 
region; the third part is evaluation of enterprises about the ability of meeting the requirements 
of local resources, like: infrastructure, enterprise supporting service, labor, input materials, land/
business manufacture premises, preferential policy, investment support of regional government, and 
consumption market; and the fourth part learns about the operation circumstance of enterprises as 
well as their difficulties faced while investing into central coastal region.

REPORT ON ENTERPRISE SURVEY ON EVALUATION OF INVESTMENT
ENVIRONMENT OF CENTRAL COASTAL REGION

? Dr. ho KY minh eT al.
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1. The feature of enterprises attending the survey 

Amongst of total amount of 208 enterprises attending the survey, the form of joint stock 
company accounts for the highest ratio of 39.9%, followed by limited liability company of 28.85%, 
foreign investment enterprises of 21.15%, other forms are equivalent at a relatively small ratio. The 
operation sectors of enterprises in central coastal region are relatively diversified. The majority of 
enterprises attending the survey operating in industry/manufacture accounts for 45.67%, followed 
by trade/service of 23.08%, infrastructure investment of 10.58%, agriculture – forestry – fishery of 
8.17%, mining sector of 2.88% and other sectors of 9.61%.

Table 2: The feature of enterprises attending the survey 

Criteria Number of enterpirse Ratio (%)

1. Type of enterprises
State enterprise 5 2.40
limited liability company 60 28.85
Joint stock company 83 39.90
private company 7 3.37
Joint venture company 6 2.88
foreign investment company 44 21.15
other 3 1.44

2. Main sector of operation

industry/manufacture 95 45.67

infrastructure construction 
investment 22 10.58

Trade/service 48 23.08
Agriculture, forestry, fishery 17 8.17
Mining 6 2.88
financing/insurance/banking 1 0.48
other 19 9.13

3. Scale of capital

Below 1 billion vnD 7 3.37
from 1 to below 5 billion vnD 22 10.58
from 5 to 10 billion vnD 26 12.50

from 10 to below 50 billion vnD 54 25.96

from 50 to below 100 billion 
vnD 36 17.31

from 100 to below 200 billion 
vnD 25 12.02

from 200 to below 500 billion 
vnD 17 8.17

Above 500 billion vnD 18 8.65
none of answer 3 1.44
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4. Scale of labor

Below 10 people 11 5.29

from 10 to below 50 people 52 25.00

from 50 to below 100 people 45 21.63

from 100 to below 200 people 24 11.54

from 200 to below 300 people 21 10.10

from 300 to below 500 people 22 10.58

from 500 to below 1000 people 14 6.73

Above 1000 people 19 9.13

The total scale of capital and labor in table 2 shows that the survey has received the interests 
of the large scaled enterprises who have foreign investment capital, investing at multi-sectoral 
level, having their representative offices, branches in many places. Therefore, their assessments and 
evaluations have the multi-sided comparisons, from which they reflect correctly about investment 
environment of central coastal region. Specifically, in the term of capital scale, there are up to a 
percentage of 28.85% of enterprises who have their business capital of above 100 billion vnD, 17.31% 
of enterprises having their capital of a range of 50 and 100 billion vnD; in term of labor scale, there is 
a percentage of 26.44% of enterprises above 300 people (in which, the enterprises of having above 
1000 labor account for 9.13%) and of those of being a range of 100 and 300 account for 21.64%.

2. Evaluation of enterprises on the elements affecting investment decisions into central 
coastal region

According to the result of the survey, a percentage of 59.56% of enterprises is operating into 
central coastal region who are used to consider other regions before investing into the current region. 
it is noted that there are few investors considering to invest into ha noi, ho chi Minh city, hai phong, 
Binh Duong, where there are better conditions on consumption market and inputs, but, the majority 
of them consider to invest into either the neighboring provinces or central coastal region.

Meanwhile, when finding out the reasons of why enterprises select to invest into the current 
region, a percentage of approximately 54.81% of enterprises shows that there are many elements 
meeting the requirements of enterprises comparing to other regions and 37.02% of them decide to 
invest into here since this is where the owners of enterprises were born or are residents (accounting 
for 23.556%), or they would like to open their branches/representative offices in central coastal 
region (accounting for 7.21%), their business strategies of enterprises are at many places (accounting 
for 6.25%), investment toward development direction of central and region (accounting for 0.96%)

Table 3: The reasons of which enterprises choose to the current are to invest into

Enterprises selecting the current area due to: Number Ratio (%)

Many elements meet condition of enterprise 
comparing to other area. 114 54.81

This is homeland/residential place of owner of 
enterprise. 49 23.56
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enterprise wants to open more branch/
representative office in central coastal region. 15 7.21

enterprise wants to open branches across 
province, city. 13 6.25

other (under development orientation of the 
area or government) 2 0.96

none of answer 15 7.21
Total 208 100

Which elements are to make investors to select to invest into areas in central coastal region but 
neither in ha noi, ho chi Minh city nor other neighboring areas? The result of the survey in table 1 shows 
that the priority on tax and land is an element to be highly evaluated by almost of investors in term 
of important and very important (accounting for 95.24%), followed by infrastructure (accounting for 
94.21%), geographical position (accounting for 92.78%), the quality of labor (accounting for 92.59%); 
labor expenditure (accounting for 91.62%). These are five elements which have the most important 
impact on their decisions of investment into central coastal region according to enterprises. for the 
preferential policies on tax, land into which the areas in the region flexibly apply for investors, that 
have encouraged enterprises stably investing in the long term, making advantageous condition for 
domestic and foreign investors who are secure to pour capital into business development under the 
framework of current regulation.

central coastal region lies on the middle axis of the country, and on the north-South transport 
axis of road, railway, sea route and airway, which is the gateway to the sea of highland region and 
Southern laos, east - northern cambodia, east - northern Thailand, Myanmar to the countries 
of northern Asia along the east - West corridor. Most of the areas in the region have quite similar 
features in terms of geographical conditions, along with a plentiful, cheap source of labor which is an 
important advantage to help provinces in central coastal region become more attractive to investors 
but it also leads to the situation in which investors are hard to consider and select the destinations of 
investment.

Table 1: The importance level of elements to investment decisions of enterprises
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3. Evaluation of enterprises on the ability of meeting demands of resources in central 
coastal region

3.1. Infrastructure

generally, in term of the quality of infrastructure serving production and business activities 
of enterprises in central coastal region like seaport, airport, system of road, electricity, water, etc…
enterprises and investors evaluate at the level of being fairly. That partly reflects the advantageous 
infrastructure network here with the system of highways (1A, 14B, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29…), 11 
deep seaports, 6 airports or national electricity network (500 Kv, 220 Kv, 110 Kv), water supply, etc…
and this is one of the advantages of the region to call investment into industrial parks, economic 
zones in central coastal region. however, there are some elements on which current investors in the 
region evaluate at the normally good level and the localities need to overcome such as the centralized 
system of waste water treatment or of preventing and fighting fire.

Tale 2: Evaluation on the ability of meeting demands of infrastructure in central coastal region

3.2. Service supporting enterprise

Table 3: Evaluation of the ability of meeting demands of service supporting enterprise

in recent years, in the term of the need of attraction many domestic and foreign investors, 
the areas in the region have put many efforts to innovate in many sectors, especially for the activity 
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of supporting enterprises to bring advantages for investors or possibly meet the urgent needs 
of enterprises in their operations process. During the survey, enterprises in the region has highly 
appreciated the consultation on regulation and arrangement of trade promotion schemes in the 
areas in the region, however, the remaining elements like: supporting for enterprises, investors in 
seeking for business partners are evaluated at the normally good level by investors in the region, 
supporting in recruitment and introducing employment is not efficient. Therefore, the areas need 
to be more interested into the requirements of investors, which contribute to improve investment 
environment on each area and the whole region.

3.3. Labor 

The survey shows that labor source in the area and in the central coastal region is quite plentiful 
and possibly meets the requirements of enterprises. A percentage of 97.6% of enterprises attending 
into the survey shows that they have used the local labor, in which, most of them uses a range of 75 
and 100% of local labor (accounting for 52.7%). roughly 42.8% of enterprises have recruited more 
labor from neighboring provinces and 40.9% of them has recruited a small ratio of labor from many 
provinces, cities in the country (below a percentage of 25% accounts for 64.9%). There is a percentage 
of 18.3% of enterprises using a part of foreign labor. These are enterprises having foreign investment 
capital and need highly professional skill or highly skilled workers.

Table 4: The ratio of labor in the areas and in central coastal region used by enteprises

Ratio of using labor
(%)

No Yes Below 
25%

25%-
50%

50 – 
75%

75% - 
100%Total Ratio Total Ratio

in the area 5 2.4 203 97.6 5.9 11.8 29.6 52.7

central coastal region 110 57.2 89 42.8 39.3 37.1 15.7 7.9

other regions in the 
country 123 59.1 85 40.9 64.7 25.9 7.1 2.4

foreign labor 170 81.7 38 18.3 84.2 5.3 2.6 7.9

however, the ability of meeting demands of the quality of labor in the region is not high, in 
particular: 56.3% of enterprises highly evaluate the local labor who meets a range of 75 and 100% 
their requirements, 36.3% of them consider that range of between 50 and 75%, 5.8% of them meeting 
from 25 to 50% of those requirements, and only 1.6% of them see at the range of below 25%.

regarding to labor expenditure, table 5 shows that the majority of enterprises evaluating 
the level of payment for workers in the areas and in the central coastal region is at a average level 
comparing to the whole country, a few of enterprises shows that the labor cost is relatively cheap, a 
roughly range of 26 and 20.14% of enterprises reflects that the labor cost in the localities is high.

Table 5: Evaluation of enterprises on labor cost in the areas and in central coastal region

Labor cost Very high Relatively high Average Relatively low

in the area 2.50 23.50 69.50 4.50

in central coastal region 0.72 19.42 73.38 6.48
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3.4. Input materials

To ensure the stable input materials into the process of business manufacture, enterprises 
operating into the region are not only using the local materials but also they collect and purchase 
from many other regions, even importing from overseas. A percentage of 34.81% of enterprises shows 
that the local material source possible meets their need of manufacture with a range of between 75 
and 100%, only 5% of enterprises show that it may meet a range of 75 and 100% of material sources 
from other regions in central coastal region, 16.98% of them ensures at a range of 75 and 100% from 
the regions in the whole country, and roughly 33.33% of them must have completely imported from 
overseas. Majority of the remaining enterprises are to collect and purchase from many other sources 
at the same time.

Table 6: Sources of input materials into enterprises

Ratio of using input materials Below 25% 25%-50% 50 – 75% 75% - 100%
in the area 22.22 20.74 22.22 34.81
in central coastal region 46.67 30.00 18.33 5.00
other regions in country 32.08 33.02 17.92 16.98

importing from overseas 30.95 10.71 25.00 33.33

3.5. Charges of transfer, renting land, business premises

Among total number of enterprises and investors responding on charges of either transfer, 
renting land, premises serving for the process of business manufacture, a percentage of 53% of 
enterprises shows that the unit price of renting land or transferring in the areas in central coastal 
region is at an average level comparing to other provinces, cities in the whole country. however, 
a significant number of enterprises (roughly 36%) identify that the cost of transfer, renting land is 
currently high. This also imposes the question for the areas in the region that whether it should re-
consider the current priorities in term of expenditure of transfer or renting land, especially at industrial 
parks, economic zones?

Table 4: Evaluation on charges of transfer, renting land, business premises
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3.6. Preferential, supporting mechanism of regional government

While investing into central coastal region, the majority of enterprises shows that they receive 
priority, support from regional government (accounting for 71.43% of enterprises being surveyed). 
A percentage of 81.43% of them is exempt, reduced from tax, 20.71% of them are supported on 
borrowing interest from bank, 35% of them are reduced the fees of transfer the right of using 
land, renting land. Besides, some enterprises receive support on administration procedure, labor 
recruitment, trade promotion, seeking for partners, etc…

The majority of enterprises responding to the survey shows that the priorities, supports by 
which they receive, originating from the flexibility of regional government in applying general 
investment attraction policy of central government and specific preferential polity of provinces, 
cities in the region. Besides, a percentage of roughly 11.43% of enterprises has actively negotiated, 
bargained with the areas in the region to propose the priorities, supports for enterprises.

generally, the investment priorities, supports of the regions in central coastal region have 
satisfied investors. A percentage of 63.58 of enterprises highly appreciate these priorities, supports 
(49.29% of them see at a quite good level and 14.29% of them sees at a very good level), which makes 
advantageous condition for enterprises in the process of business operation. A percentage of 1.43% 
of them evaluates at a bad level, but the areas in the region also consider improving the investment 
environment in the region to be more attractive.

Table 5: Evaluation of enterprises on priorities, supports from regional government

3.7. Consumption market 

According to the result of the survey on main consumption market of enterprises in central 
coastal region, the products manufactured by enterprises do not only meet the local needs of the local 
people, but also they are distributed for consumption across the country and exporting to overseas. 
in which, a percentage of 24.61% of enterprises has its main consumption market in overseas, 36.13% 
of them having their main consumption market in many provinces, cities in the country, 15.71% of 
enterprises consuming the products in the neighboring provinces, cities in the region, and 23.56% of 
enterprises consuming at the localities. That shows that enterprises in the region are quite actively in 
seeking for consumption market. given the relatively diversified and gradually improved transport 
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system in almost of provinces, cities, this make the advantageous condition for enterprises to distribute 
their products to consumers. This a positive signal from services supporting enterprises in which the 
areas have actively exploited over the recent time (regulation consultation, trade promotion, etc…)

Table 6: Main consumption market of enterprises in central coastal region

4. Evaluation on operation situation of enterprises

4.1. The result on operation of enterprises

it was considered that 2012 has been the most difficult year of economy in vietnam since two 
recent decades. The result of enterprises’ operation in central coastal region via this survey also shows 
that more than 30% of enterprises are suffered from lost, in which, roughly 7.69% of them are largely 
suffered, 23.8% of them are less suffered, roughly 12.31% of them are in break-even situation, 41.03% 
of enterprises are less profitable and 15.9% of them are profitable as expected.

Table 7: The result on operation of enterprises in central coastal region by 2012

in term of reasons triggering those losses, roughly 35% of enterprises show that the long lasting 
crisis of the global economy has affected the consumption market of enterprises. roughly 33.33% of 
enterprises are suffered from loss due to the fluctuation and highly increase of input expenditure, 
enterprises might not predict the risk. other reason of which many enterprises reflect is referred to 
tax policy, fees changing with high speed (16.67%) and the instability of macro-circumstance in the 
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domestic (8.33%) has caused many difficulties for enterprises. Besides, climate change, frequent dry 
weather has also caused many risks for some typical enterprises of wood, agriculture, forestry and 
fishery processing sector.

4.2. Elements affecting to the result on operation of enterprises

When being asking for which elements mostly affecting to changes on profit of enterprises, 
majority of them shows that the elements are referred to market condition, the fluctuation of the 
global economy (22.22%); other elements like ability of management, governance of enterprise’s 
manager, the quality of labor, etc… which also affect the business results of enterprises but not at 
a high level. This result is also compatible with the reasons causing the loss that are reflected by 
enterprises.

Table 8: Elements mostly affecting to profit changes of enterprises

4. 3. Operation scheme of enterprise in coming years

in 2013, even though, it is predicted that there are many difficulties, but, enterprises in central 
coastal region seem not to be pessimistic. When being asking about operation scheme of enterprises 
in coming time, there is only one of them showing that it is going to be closed due to the lack of 
competitiveness, 2 of them having their schemes of moving to other place to expand their storages 
and access to new consumption market, and a few of them do not respond this question since they 
have not had their specific schemes and unsure of the complicated fluctuating circumstance of the 
domestic and global economy.

Among of enterprises keeping their operations, most of them show that they will increase the 
scale of business capital or diversifying the operational sector, expanding their markets (accounting 
for 54.8%); 42.1% of them keep their current scales; only 4.1% of them plan to decrease their current 
scales. The optimistic spirit and positive attitude of enterprise also shows that there are some good 
signals for investment and business environment of central coastal region.

5. Conclusion 

The report on “The result of business survey on evaluation of investment environment of 
central coastal region” based on the result of survey of 208 enterprises operating in nine provinces/
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cities in central coastal region has shown that the quite positive experience of business community 
on investment environment of nine provinces in central coastal region.

The outstanding feature of the survey shows that the areas in central coastal region in recent 
years have had many efforts on improving the investment environment, making advantageous 
condition for investors and providing public services to enterprises in terms of fairness, transparency. 
Therefore, it has attracted many large investors who select and determine to invest into the provinces/
cities in the region.

however, enterprises still expect that the provinces/cities continuously reform, making a 
breakthrough in essential sectors relating to enterprises, like: infrastructure completion, especially for 
interprovincial road transport infrastructure; supporting for human resource training; applying the 
flexible mechanism, the specifically preferential policy of the area, etc… to support, accompany  with 
enterprises in the context of economy crisis and difficulty. These are important elements affecting to 
investment determinations into the region at the current time and in coming years.
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PHẦN 2 / PART 2
PHÁT TRIỂN DU LỊCH

VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
"DEVELOP TOURISM OF THE CENTRAL COASTAL REGION"
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vùng duyên hải miền Trung (vùng) nằm ở vị trí trung độ của đất nước, là dải đất hẹp 
ngang bao gồm 9 tỉnh/thành phố: Thừa Thiên huế, Đà nẵng, Quảng nam, Quảng 
ngãi, Bình Định, phú Yên, Khánh hòa, ninh Thuận, Bình Thuận với diện tích 49.409,7 
km2 chiếm 14,93% diện tích cả nước. là nhịp cầu nối giữa Bắc Trung Bộ với Đông nam 

Bộ và khu vực Tây nguyên, tạo điều kiện thuận lợi cho vùng khai thác và phát triển ngành kinh tế mũi 
nhọn du lịch. 

 1. Tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch vùng duyên hải miền Trung

nhìn chung, các tỉnh, thành phố trong vùng có nguồn tài nguyên du lịch khá đa dạng và phong 
phú với nhiều tiềm năng nổi trội. 

- Tài nguyên du lịch biển được xem là lợi thế chung của vùng duyên hải miền Trung. Tất cả các 
tỉnh/thành trong vùng đều giáp biển với chiều dài 1.430 km, chiếm 43,8% bờ biển cả nước (3.260 
km) với nhiều bãi biển đẹp như: lăng cô, Mỹ Khê, An Bàng, nha Trang, Mũi né… có cùng lợi thế bờ 
biển trải dài, nước ấm quanh năm, độ nắng vừa phải đã hình thành nên chuỗi các bãi biễn hấp dẫn 
mang đẳng cấp quốc tế được các tạp chí du lịch uy tín như Forbes (Mỹ), heralb Sun (úc) thẩm định và 
xác nhận. ngoài ra trong vùng còn có nhiều bán đảo, đảo lớn như Sơn Trà (Đà nẵng), cù lao chàm 
(Quảng nam), lý Sơn (Quảng ngãi), phú Quý (Bình Thuận) cùng hai quần đảo hoàng Sa, Trường Sa rất 
thuận lợi để vùng phát triển du lịch biển, đảo.

-  Mặc khác với lợi thế về vị trí địa lý, các tài nguyên du lịch biển của vùng duyên hải miền Trung 
còn kết nối với tài nguyên du lịch núi rừng Trường Sơn, tạo nên sự phong phú, kết hợp đặc biệt về du 
lịch giữa núi rừng và biển đảo. 

- Tiềm năng du lịch nhân văn trong vùng gắn liền với những giá trị văn hóa, lịch sử mang đậm 
dấu ấn văn hóa biển và văn hóa chăm1, nhất là Bảo tàng Điêu khắc chăm tại Đà nẵng, nơi lưu trữ và 

XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

? pgS. TS Trần Đình Thiên*

* Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và các cộng sự: Thành viên Nhóm Tư vấn hợp tác phát triển Vùng.
1 các di tích tháp chăm có thể kể đến như tháp Bằng An, Thánh địa Mỹ Sơn, tháp chiên Đàn, tháp Khương Mỹ (Quảng 
nam), tháp phú lốc, cụm tháp Bánh ít, tháp Bình lâm, tháp cánh Tiên, tháp Dương long, tháp Đôi (Bình Định), tháp 
nhạn (phú Yên), tháp ponagar (nha Trang), tháp poKlaung garai, porome (ninh Thuận), Tháp poSha inư Bình Thuận).



Kỷ yếu Hội nghị

116

trưng bày nhiều di vật về nghệ thuật điêu khắc của vương quốc chămpa. Mặc khác, trong vùng còn 
tập trung đến 4 di sản văn hóa thế giới được uneSco công nhận (quần thể di tích cố đô huế, nhã 
nhạc cung đình huế, phố cổ hội An, Thánh địa Mỹ Sơn). 

- với sự phát triển ngày càng năng động của các địa phương trong vùng đã hình thành nên một 
chuỗi đô thị ven biển như: chân Mây - lăng cô, Đà nẵng, hội An, vạn Tường, Quy nhơn, Tuy hòa, nha 
Trang, phan rang - Tháp chàm, Mũi né là cơ sở quan trọng để thiết lập và mở rộng các liên kết phát 
triển du lịch giữa các địa phương trong và ngoài vùng. 

-  việc khai thác, phát triển các ngành công nghiệp, nhất là công nghiệp nặng ở các tỉnh/thành 
phố vùng duyên hải miền Trung dù được quan tâm nhiều nhưng vẫn có môi trường trong lành, chưa 
bị ô nhiễm. 

- với hơn 5,8 triệu người trong độ tuổi lao động, chiếm 71,3% dân số toàn vùng và 11,3% lực 
lượng lao động cả nước, với đặc tính chân thành, chịu thương chịu khó, cơ cấu độ tuổi lại khá trẻ, chi 
phí nhân công thuộc loại rẻ nhất cả nước, đây là những thế mạnh về nguồn nhân lực của vùng, rất 
phù hợp trở thành nguồn lao động tiềm năng đối với các hoạt động, dự án đầu tư du lịch đã, đang và 
sẽ tiến hành trong vùng duyên hải miền Trung.

2. Môi trường đầu tư du lịch Vùng

2.1.  Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch

+ Về đường bộ  

hệ thống đường bộ được xem là huyết mạch quan trọng nhất trong việc lưu thông, vận chuyến 
của vùng duyên hải miền Trung. với tổng chiều dài 1.043 km, ngoài quốc lộ 1A nối xuyên suốt các 
tỉnh/thành thì vùng còn có thể giao thương với các nước như lào, campuchia, Thái lan, Myanmar và 
xa hơn là các nước nam á và vùng Tây nam Trung Quốc thông qua trục hành lang Đông - Tây như các 
quốc lộ 9, 14, 19, 26, 27… 

với định hướng chiến lược của quốc gia1 xem kinh tế biển và du lịch biển trở thành ngành kinh 
tế mũi nhọn, là nhân tố quyết định đến quá trình phát triển vùng DhMT, toàn vùng cũng đang dần 
hình thành một tuyến đường du lịch chạy dọc ven biển, kết nối các tuyến, điểm đến, khu du lịch trong 
vùng với nhau.

+ Hàng không, sân bay

Kết hợp cùng hệ thống giao thông đường bộ, toàn vùng hiện có 6 sân bay vận chuyển hành 
khách, lớn nhất là 02 sân bay quốc tế  Đà nẵng2 và cam ranh3, là điểm đến thường xuyên của khách 
du lịch trong và ngoài nước khi đi du lịch miền Trung, phục vụ trung bình từ 11 - 15 chuyến bay/
ngày, vào mùa cao điểm phục vụ từ 22 - 25 chuyến/ngày, thiết lập 12 tuyến bay thẳng đến một số 
nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Trong vùng cũng đã hình thành tuyến bay nội vùng 
Đà nẵng - cam ranh với tần suất 10 chuyến/tuần, góp phần đa dạng các hình thức di chuyển trong 
và ngoài vùng.

1 chiến lược biển việt nam đến 2020.
2 có khả năng tiếp nhận 6 triệu lượt khách/năm; 11 hãng hàng không quốc tế đã thiết lập tuyến bay thẳng, trong đó 
có 8 tuyến thường kỳ, 3 tuyến thuê chuyến; Tần suất trung bình 2 - 4 chuyến/tuần/hãng.
3 có khả năng tiếp nhận  5,5 triệu lượt khách/năm; Đã lập 1 tuyến bay thẳng đến nga;Tần suất 3 chuyến/tuần.
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+ Về hệ thống cảng biển

Khá phát triển với 7 cảng loại 1 và 6 cảng loại 2, phân bố dọc theo tuyến biển của vùng. Trong 
thời gian qua hệ thống các bến cảng đã được phân hóa dần theo chức năng, việc đầu tư cơ sở vật 
chất, thiết bị hiện đại theo hướng hình thành bến cảng khách du lịch đã được thúc đẩy thể hiện qua 
việc các du thuyền trọng tải lớn như Tàu Queen elizabeth ii, Tàu du lịch 5 sao celebrity Millennium, 
Super star gemini, Diamond princess, Seven Seas đã chọn các cảng chân Mây, Đà nẵng, nha Trang là 
điểm dừng chân trong chuỗi hành trình, thúc đẩy nhu cầu đầu tư phát triển cho du lịch vùng.

+ Về hệ thống đường sắt

là một phần của tuyến đường sắt Bắc - nam với các ga chính nằm ở các đô thị lớn trong vùng, 
có khả năng vận chuyển lớn, các tuyến tàu phân theo chức năng, mức độ ưu tiên luôn đáp ứng nhu 
cầu di chuyển liên tục. Tuy vậy, tốc độ lưu chuyển của các đoàn tàu khách còn chậm cũng như phục 
vụ chủ yếu cho mục đích vận chuyển thông thường nên chưa đáp ứng được nhiều yêu cầu của khách 
du lịch.

+  hệ thống điện, nước, công nghệ thông tin

phát triển đồng bộ với cơ sở hạ tầng giao thông, các tỉnh/thành phố trong vùng đều đã được 
cấp điện từ lưới điện quốc gia. Mỗi tỉnh, thành đều có nhà máy nước phục vụ cho nhu cầu sản xuất 
và sinh hoạt của người dân với công suất từ 45.000 - 200.000 m3, hoàn toàn đảm bảo đủ nhu cầu đáp 
ứng cho các hoạt động du lịch vào mùa cao điểm. ngoài ra với hệ thống công nghệ thông tin phát 
triển, một số đô thị trong vùng như huế, hội An, Đà nẵng đang dần hoàn thành phủ sóng wifi trên 
địa bàn toàn thành phố, mang lại tiện ích không nhỏ cho khách du lịch.  

2.2. Cơ sở lữ hành, các doanh nghiệp phục vụ kinh doanh du lịch (trong chuỗi) 

Tổng số doanh nghiệp kinh doanh lữ hành toàn vùng năm 2012 là 439 doanh nghiệp, trong đó 
có 114 đơn vị lữ hành quốc tế, 223 đơn vị lữ hành nội địa với nhiều thương hiệu lớn như vitours, hiS, 
Saigontourist, Danatours, Sanest Tourist… khắc phục dần hoạt động của các đơn vị lữ hành tự do. 
Tuy nhiên, theo nhìn nhận chung của các địa phương thì các đơn vị lữ hành tuy nhiều nhưng vẫn cần 
nâng cao tính chuyên nghiệp, khả năng kết nối với các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước, để 
bù đắp sự thua sút về điều kiện cơ sở hạ tầng so với các khu vực du lịch phát triển khác trong cả nước.

2.3. Cơ sở  lưu trú

cùng với sự phát triển của ngành du lịch, số lượng cơ sở lưu trú đã tăng nhanh qua các năm, 
đến năm 2012 số cơ sở lưu trú trong vùng là 1.958 cơ sở với 55.221 phòng, tăng 15,81% về số lượng 
buồng phòng so với năm 2011. Số cơ sở lưu trú được xếp hạng từ 3 sao trở lên là 174 cơ sở chiếm 
tỷ lệ 8,89% tổng số cơ sở lưu trú trong vùng; đã hình thành một số khách sạn, khu du lịch nghỉ 
dưỡng đẳng cấp quốc tế với các thương hiệu mạnh như: Banyan Tree lăng cô, la residence (huế); 
The furama resort, crown plaza (Đà nẵng); life heritage resort hội An, The nam hải (Quảng nam); 
vinpearl resort nha Trang, Six Senses ninh van Bay (Khánh hòa);  Anantara resort & Spa, Sealinks 
Beach villas (Bình Thuận)….

Mặc dù vậy, hệ số sử dụng buồng phòng bình quân của vùng chỉ đạt khoảng 55,8%. các phòng 
khách sạn loại 3 - 4 sao có công suất sử dụng phòng bình quân đạt từ 49,5% - 57,83%, từ 1 - 2 sao có 
công suất từ 42,33% - 55,5%, riêng buồng phòng 5 sao đạt từ 45 - 50%, cho thấy mảng khách sạn 3 - 4 
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sao đang là khối kinh doanh có hiệu quả hiện nay trong vùng.

2.4. Nguồn nhân lực và năng lực đào tạo nhân lực phục vụ du lịch trong Vùng

Trong vùng hiện có 15 cơ sở đào tạo và dạy nghề du lịch, trong đó có 6 cơ sở bậc đại học và 
nhiều cơ sở trung cấp, cao đẳng nghề du lịch, có cơ chế liên kết đào tạo chặt chẽ thông qua các trung 
tâm đào tạo quy mô lớn trong vùng gồm Thừa Thiên huế, Đà nẵng và Khánh hòa, hàng năm có hàng 
nghìn sinh viên tốt nghiệp các bậc học.

về nguồn lao động làm việc trong ngành du lịch vùng hiện nay có 106.162 lao động, chiếm 
5,32% tổng số lao động du lịch cả nước. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 57,86%, trong đó trình độ 
từ cao đẳng trở lên không cao. huế là địa phương có tỷ lệ lao động qua đào tạo cao nhất 78%.  

 về đội ngũ hướng dẫn viên du lịch trong vùng hiện có 1.962 người, bằng 1,79% số lao động du 
lịch trong vùng. Một số địa phương như Đà nẵng, Khánh hòa có đội ngũ hướng dẫn viên phát triển 
hơn, chiếm lần lượt 50,67% và 25,8% lượng hướng dẫn viên du lịch toàn vùng, trong đó có khoảng 
40% số hướng dẫn viên đã được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Tuy vậy, chỉ có khoảng 
33,15% lượng lao động du lịch trong vùng biết và sử dụng các loại ngoại ngữ khác nhau, chưa đáp 
ứng nhu cầu đặt ra của các địa phương.

2.5. Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch 

hiện nay hầu như tất cả các địa phương trong vùng đều đã xây dựng website du lịch, cũng như 
các trung tâm thông tin xúc tiến du lịch địa phương, hỗ trợ cùng nhau tham gia quảng bá, xúc tiến 
các hội chợ triển lãm, đón tiếp các đoàn famtrip, presstrip, chia sẻ điểm đến trên các phương tiện 
thông tin truyền thông, thể hiện sự quan tâm và quyết tâm phát triển ngành du lịch của các cấp chính 
quyền địa phương trong vùng.

Tiềm năng du lịch trong vùng còn được quảng bá rộng rãi thông qua việc  chủ động đăng cai tổ 
chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật lớn, tiêu biểu như các năm du lịch quốc gia đã tổ chức tại phú 
Yên (2011), huế (2012). Tuy nhiên vẫn cần nhiều cố gắng hơn nữa để nâng cao chất lượng các chương 
trình để tạo thu hút nhiều hơn sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước đối với du lịch vùng.

2.6. Chính sách phát triển du lịch

cùng với việc thực thi luật Du lịch 2005 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong quy hoạch 
phát triển ngành du lịch của từng địa phương trong vùng, theo đó các địa phương luôn cố gắng quy 
định mức ưu đãi cao nhất có thể theo khung hỗ trợ của chính phủ đối với các ưu đãi về thuế thu nhập 
doanh nghiệp, thuế nhập khẩu; Miễn hoặc giảm giá thuê đất dài hạn tùy theo mức khó khăn về cơ 
sở hạ tầng và vị trí của khu vực đầu tư1; hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao đất cho nhà đầu tư 
trước khi dự án bắt đầu.

ngoài ra, hầu hết các địa phương đều đã đưa vào hoạt động các trung tâm thông tin du lịch, 
phòng nghiệp vụ du lịch có chức năng hỗ trợ miễn phí các thông tin cần thiết giúp nhà đầu tư khảo 
sát và lập dự án, kết hợp cùng cơ chế một cửa, giúp tinh giản thủ tục đầu tư, tạo những thuận lợi nhất 
định cho nhà đầu tư khi đầu tư vào vùng.

1 phụ lục
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2.7. Thu hút dự án đầu tư

Tổng mức thu hút vốn đầu tư toàn vùng giai đoạn 2007 - 2011 là 473.718 tỷ đồng, với mức tăng 
trưởng bình quân giai đoạn là 14,02%. các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch thời gian gần đây chỉ mới 
tập trung vào một số địa phương như Đà nẵng, Khánh hòa, Bình Thuận. Đáng chú ý trong đó có sự 
chuyển dịch trong cơ cấu đầu tư các khách sạn ở phân đoạn tầm trung sang các khu resort, khách sạn 
cao cấp với một số dự án lớn đang triển khai hoặc đã hoàn thành giai đoạn đầu trong vùng hiện nay 
như dự án Quần thể du lịch laguna lăng cô (huế) với tổng mức vốn đầu tư 875 triệu uSD; hay như 
các dự án Bana hill, crowne international casino (Đà nẵng); vinperland (Khánh hòa); Sea links city 
(Bình Thuận) đã tạo những điểm vui chơi giải trí cao cấp thu hút khách du lịch, góp phần đa dạng hóa 
các sản phẩm du lịch trong vùng.

3. Thực trạng phát triển du lịch trong Vùng

3.1. Các loại hình, sản phẩm du lịch đặc trưng của Vùng

có thể nói các tỉnh/thành phố trong toàn vùng có nhiều đặc trưng tương đồng với nhau về các 
loại hình du lịch. Trong đó, với việc khai thác các tiềm năng do thiên nhiên mang lại, du lịch biển, đảo 
được xem là loại hình du lịch chủ đạo của vùng, thu hút lượng khách du lịch rất lớn trong và ngoài 
nước, điển hình như cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế (Đà nẵng), festival Biển nha Trang, khu vui 
chơi giải trí vinperland (Khánh hòa); các sân golf kết hợp du lịch nghỉ dưỡng ven biển Mũi né (Bình 
Thuận).

Du lịch văn hóa cũng là loại hình phát triển mạnh của vùng, với các di tích lịch sử, văn hóa gắn 
với các lễ hội có tiếng như festival huế, lễ hội Quán Thế âm Đà nẵng, festival võ Bình Định, lễ hội Kate 
chăm. Du khách khi đến các địa phương trong vùng còn biết đến một loại hình du lịch văn hóa khác 
là ẩm thực với phong cách đặc trưng của mỗi địa phương, điều đó đã khiến ẩm thực trở thành dịch 
vụ khá phát triển trong vùng, có mức chi tiêu bình quân của khách cao thứ 2, chỉ sau dịch vụ lưu trú. 

Bên cạnh các loại hình du lịch truyền thống, du lịch công vụ (Mice) cũng là một loại hình du 
lịch khá phát triển, mang lại đóng góp quan trọng cho một số địa phương trong vùng, đặc biệt là Đà 
nẵng, Khánh hòa với các sự kiện mang tầm quốc tế như các cuộc thi hoa hậu quốc tế, hội nghị cấp 
cao giữa các nước trong khu vực ASeAn, hội nghị cấp cao Apec. Đây là loại hình có nhiều tiềm năng 
phát triển mạnh trong tương lai của vùng.

Để phát triển các loại hình du lịch, các địa phương trong vùng đều có hệ thống phương tiện 
vận tải du lịch khá phong phú kết hợp các loại phương tiện đường bộ, đường không, đường thủy, 
đường sắt. Một số địa phương có dịch vụ vận chuyển du lịch khá phát triển và nổi bật như Khánh hòa 
với hệ thống các tàu du lịch chuyên đưa khách đi tham quan các đảo và cano, du thuyền chuyên vận 
chuyển khách tại các khu du lịch cao cấp; Thừa Thiên huế với đội xích lô du lịch chuyên nghiệp, hay 
như đội xe điện của thành phố Đà nẵng vừa đưa vào hoạt động trong năm 2012. 

Tuy nhiên, tiềm năng cũng như ưu tiên phát triển du lịch của các địa phương trong vùng khá 
tương đồng đã khiến sản phẩm du lịch bị trùng lặp, đơn điệu thiếu các dịch vụ vui chơi giải trí bổ 
trợ, dẫn tới hiện tượng xung đột lợi ích giữa các khu du lịch trong cùng địa phương và giữa các địa 
phương trong vùng, gây khó khăn cho việc xây dựng các chuỗi sản phẩm du lịch xuyên suốt cho toàn 
vùng. 
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3.2. Thị trường khách du lịch

 Tổng lượng khách du lịch đến các địa phương trong vùng trong năm 2012 là 16,816 triệu 
lượt, tăng 17,01% so với năm 2011, trong đó số lượng khách quốc tế đạt hơn 4 triệu lượt khách, tăng 
17,13% so với năm 2011 và bằng 59,18% so với tổng lượt khách quốc tế đến việt nam trong năm 
2012. các thị trường truyền thống của vùng như nga, úc, pháp, châu Mỹ, các thị trường gần Đông 
nam á, Bắc á vẫn giữ lượng khách cao. Đặc biệt, là thị trường khách du lịch nga với mức tăng trưởng 
ổn định trên 10%/năm đối với các tỉnh nam Trung Bộ, riêng Khánh hòa trong năm 2012 có 78.000 
lượt khách nga đến, bằng 44,75% tổng lượt khách nga đến việt nam trong năm. 

lượng khách du lịch nội địa trong năm đạt 12,8 triệu lượt khách bằng 39,36% tổng lượt khách 
du lịch trong cả nước, với hình thức du lịch chủ yếu là du lịch biển hoặc tham gia các lễ hội văn hóa 
mang tính chất khu vực, quốc tế. lượng khách đến cao nhưng số ngày lưu trú bình quân lại thấp, chỉ 
từ 1,71 đến 2,5 ngày. 

3.3. Doanh thu du lịch

Doanh thu du lịch của vùng trong năm 2012 là 15.076 tỷ đồng, chiếm khoảng 9,42% tổng 
doanh thu du lịch cả nước và bằng 18,03% tổng gDp toàn vùng. Một số địa phương có mức doanh 
thu du lịch cao trong năm như Bình Thuận, Khánh hòa, Đà nẵng, Thừa Thiên huế, trong đó Bình 
Thuận là địa phương có mức tăng trưởng doanh thu cao và tương đối ổn định với mức tăng trưởng 
bình quân 23,52%/năm trong giai đoạn 2006 - 2012. Mức chi tiêu bình quân của khách du lịch ở các 
địa phương này cũng ở mức khá cao, trong đó Bình Thuận với thị trường khách nga truyền thống có 
mức chi tiêu khách quốc tế bình quân cao, đạt 1,81 triệu đồng/ngày/khách gần tương đương với mức 
bình quân chung của cả nước, tuy nhiên mức chi tiêu của khách nội địa lại không cao, chỉ xấp xỉ 60%. 

3.4. Thực trạng liên kết phát triển du lịch Vùng

hiện nay, vẫn chưa có sự liên kết, hợp tác bền chặt trong hoạt động du lịch giữa các công ty 
lữ hành, cơ sở lưu trú, đơn vị kinh doanh du lịch ở vùng DhMT để tạo nên hình ảnh thống nhất của 
vùng. việc liên kết giữa các địa phương hiện chỉ là liên kết trong việc tổ chức sự kiện, chưa thật sự liên 
kết để cùng phát triển chuỗi sản phẩm du lịch từ khâu thiết kế sản phẩm, khai thác thị trường khách 
du lịch, phát triển dịch vụ gia tăng đến quảng bá, xúc tiến du lịch.

Từ thực tế đó, nếu không có giải pháp khắc phục dễ dẫn đến nảy sinh vấn đề cạnh tranh du lịch 
không lành mạnh, thiếu tính thống nhất, liên kết chắp vá thiếu chiều sâu giữa các địa phương, ảnh 
hưởng đến việc phát triển du lịch mang tính liên tỉnh, liên vùng.

4. Đánh giá chung

nhìn chung thực trạng phát triển du lịch của vùng vẫn chưa xứng đáng so với tiềm năng, thế 
mạnh và sự quan tâm đầu tư phát triển du lịch của các địa phương, vẫn còn tồn tại 3 vấn đề chính sau:

- chưa thực sự hình thành mối liên kết toàn diện trong phát triển du lịch của vùng, giữa các địa 
phương chéo với nhau. chưa hình thành tiếng nói chung giữa các đơn vị quản lý nhà nước và các 
doanh nghiệp du lịch trong vùng.

-  Thời gian lưu trú và mức chi tiêu bình quân trong vùng còn thấp, chưa khai thác hết tiềm năng 
thu hút khách du lịch của vùng.
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-  chất lượng phục vụ nhiều nơi chưa cao, hiệu suất sử dụng phòng còn thấp, vẫn còn tình trạng 
nâng giá lưu trú, dịch vụ quá mức trong mùa du lịch cao điểm.

Nguyên nhân là do:

-  chưa có định hướng chiến lược đầu tư, phát triển thống nhất du lịch trong toàn vùng.

-  Môi trường đầu tư du lịch trong vùng chưa thực sự thu hút nhà đầu tư. chưa tạo ra nhiều điểm 
khác biệt giữa các địa phương trong vùng và giữa vùng với các vùng du lịch khác trong cả nước.

- lao động trong ngành du lịch chưa qua đào tạo chuyên nghiệp còn chiếm tỷ trọng đáng kể; 
tỷ lệ lao động lành nghề, đáp ứng cao yêu cầu doanh nghiệp thấp; thiếu hụt nguồn lao động chất 
lượng cao, nhất là lao động quản lý trung và cao cấp, hướng dẫn viên du lịch biết ngoại ngữ khác 
ngoài tiếng Anh (nhất là tiếng nhật, Trung, nga).

-  các loại hình, sảm phẩm du lịch cơ bản giống nhau giữa các địa phương, thiếu các khu vui 
chơi, giải trí quy mô lớn bổ trợ, tạo nên các sản phẩm du lịch có sự khác biệt giữa các địa phương, các 
sản phẩm du lịch theo mùa.

5. Định hướng phát triển du lịch Vùng

5.1 Quan điểm

- phát triển du lịch có tốc độ tăng trưởng gDp cao, biến du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế 
mũi nhọn của từng địa phương và toàn vùng duyên hải miền Trung. 

- phát triển du lịch nhanh và bền vững gắn với khai thác có hiệu quả các giá trị tài nguyên du 
lịch đặc thù của từng địa phương; bảo tồn các giá trị di sản, các giá trị thiên nhiên và văn hoá.

- coi trọng các liên kết vùng trong phát triển du lịch bao gồm liên kết để hoàn thiện cơ sở hạ 
tầng giao thông, liên kết trong đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp phục vụ du lịch, liên kết trong 
quy hoạch, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng, liên kết xúc tiến quảng bá, đặt lợi ích 
vùng trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích từng địa phương.

- phát triển mạnh các địa bàn trọng điểm du lịch, tập trung đầu tư phát triển các khu du lịch có 
tầm cỡ, các điểm đến nổi bật để phát triển trở thành thương hiệu quốc gia và thương hiệu vùng, có 
sức cạnh tranh trong khu vực và thế giới. 

- phát triển du lịch phải gắn với huy động các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế, nâng cao 
năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch và phát triển dựa trên cơ sở khuyến 
khích sự tham gia của cộng đồng, gia tăng lợi ích của người dân.

5.2 Mục tiêu

phát triển du lịch bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của từng địa phương và toàn 
vùng duyên hải miền Trung trên cơ sở khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về tài nguyên du lịch 
(biển, văn hóa, thiên nhiên), huy động tối đa nguồn lực của từng địa phương và tranh thủ sự hợp tác 
trong nước, hỗ trợ quốc tế. 

phát triển một số địa phương trong vùng duyên hải miền Trung trở thành trung tâm du lịch của 
khu vực miền Trung - Tây nguyên và cả nước; liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương trong 
vùng, đặc biệt là các địa phương thuộc tuyến đường di sản văn hóa miền Trung. 
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5.3 Định hướng chiến lược phát triển

Tập trung xây dựng hệ thống sản phẩm, loại hình du lịch đặc trưng chất lượng cao

- phát triển mạnh hệ thống sản phẩm du lịch biển cạnh tranh khu vực về nghỉ dưỡng biển, 
tham quan thắng cảnh biển; xây dựng các khu du lịch biển có quy mô, tầm cỡ khu vực và quốc tế, 
chất lượng cao, khu giải trí cao cấp, bổ sung các sản phẩm du lịch thể thao biển và sinh thái biển.

phát triển các sản phẩm du lịch văn hoá gắn với di sản, lễ hội, tham quan, nhất là văn hóa biển 
và văn hóa chăm; phát triển du lịch làng nghề và du lịch cộng đồng kết hợp nghỉ tại nhà dân.

Kết nối các tour, tuyến, điểm, khu du lịch nhằm phát triển đa dạng các loại hình du lịch (biển, 
văn hóa, sinh thái, Mice) và khai thác các phân khúc thị trường khác nhau tùy thuộc vào lợi thế cạnh 
tranh du lịch của từng địa phương.

- Tạo lập chuỗi các thương hiệu du lịch trong vùng như festival huế, cuộc thi trình diễn pháo hoa 
quốc tế Đà nẵng, lễ hội Đêm rằm phố cổ, festival võ Tây Sơn - Bình Định, festival biển nha Trang…; 
các điểm đến nổi tiếng (huế, Đà nẵng, hội An, nha Trang, phan Thiết…), thương hiệu mạnh của 
doanh nghiệp du lịch trong vùng (Banya Tree, furama, Sungroup, indochina capital, ihg, vinpeal…), 
để tạo ra hệ thống hình ảnh, thông điệp bền vững về sản phẩm du lịch vùng duyên hải miền Trung.

Định hướng thị trường khách du lịch trọng điểm

Thị trường nội địa:

phát triển mạnh thị trường nội địa, tập trung vào các tỉnh phía Bắc, phía nam, khu vực Tây 
nguyên; trong đó thị trường mục tiêu là hà nội, thành phố hồ chí Minh. 

Thị trường quốc tế:

Thu hút, phát triển mạnh thị trường khách quốc tế gần: Đông Bắc á (Trung Quốc, nhật Bản, 
hàn Quốc), ASeAn (Singapore, Malaysia, inđônêxia, Thái lan) và úc.

Tăng cường khai thác thị trường khách cao cấp đến từ Tây âu (pháp, Đức, Anh), Bắc âu, Bắc Mỹ 
(Mỹ, canada) và Đông âu (nga, ukraina).

 Định hướng phát triển không gian du lịch 

phát triển du lịch trong vùng với không gian và quy mô phù hợp, khai thác các lợi thế về tài 
nguyên du lịch đặc trưng vùng (biển, di sản văn hóa thế giới, văn hóa chăm) và liên kết khai thác yếu 
tố liên vùng để phát triển mạnh sản phẩm đặc thù (du lịch nghỉ dưỡng biển, tham quan di sản, du lịch 
sinh thái, Mice…), tạo các thương hiệu du lịch cho từng địa phương và toàn vùng. 

hình thành các trung tâm trung chuyển du lịch của vùng và cả nước gắn với các cảng hàng 
không quốc tế, gồm Đà nẵng ở phía Bắc và nha Trang ở phía nam. 

phát triển các lãnh thổ du lịch trong vùng đảm bảo tính thống nhất và hợp lý, gắn với các trung 
tâm đô thị lớn, các hành lang kinh tế và các địa bàn động lực tăng trưởng về du lịch gồm huế và phụ 
cận, Đà nẵng-hội An; nha Trang-ninh chữ; phan Thiết- Mũi né…

Tập trung phát triển các khu du lịch quốc gia nhằm khai thác tốt nhất lợi thế so sánh của vùng 
để phát triển du lịch, gồm: Khu du lịch tổng hợp biển lăng cô - cảnh Dương (Thừa Thiên - huế) và 
cảnh quan vùng phụ cận; Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp làng vân (Đà nẵng); Khu du 
lịch biển đảo cù lao chàm (Quảng nam); Khu du lịch nghỉ dưỡng biển phương Mai (Bình Định); Khu 
du lịch biển tổng hợp vịnh Bắc cam ranh (Khánh hoà); Khu du lịch biển phan Thiết - Mũi né (Bình 
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Thuận)…

hình thành các liên kết phát triển du lịch toàn vùng, liên kết giữa các địa phương trong vùng, 
liên kết giữa các địa phương trong vùng với các địa phương, khu vực trong cả nước, liên kết quốc tế… 

6. Một số giải pháp phát triển

Hoàn thiên cơ chế, chính sách

- Tạo môi trường thông thoáng, hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh du lịch chủ 
động phát huy vai trò động lực thúc đẩy phát triển du lịch.

- Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào các địa bàn trọng điểm du lịch; tạo môi trường 
đầu tư thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước; chính sách mở rộng các loại hình dịch vụ giải trí 
mới, nhất là các dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp, đẳng cấp quốc tế.

- Ban hành những chính sách ưu đãi đầu tư, thu hút và lựa chọn những dự án xây dựng cơ sở 
lưu trú cao cấp với quy mô lớn, đẳng cấp quốc tế. Thực thi cơ chế khuyến khích chất lượng và hiệu 
quả du lịch thông qua hệ thống đánh giá, thừa nhận và tôn vinh thương hiệu, nhãn hiệu, danh hiệu, 
địa danh du lịch.

Phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch

Tìm kiếm cơ chế đầu tư phát triển và tạo bước đột phá trong xúc tiến triển khai những công 
trình có ảnh hưởng quyết định, tạo ra liên kết phát triển du lịch vùng gồm: 

+ Triển khai thêm các đường bay nội vùng nối các đô thị lớn trong vùng với nhau: phú Bài - Đà 
nẵng - Kỳ hà - phù cát - Tuy hòa - cam ranh.

+ Đường cao tốc nối huế - Đà nẵng - Tam Kỳ - Quảng ngãi - Quy nhơn - Tuy hòa - nha Trang - 
phan rang - phan Thiết trên cơ sở tuyến đường cao tốc Đà nẵng - Quảng ngãi; hoàn chỉnh và kết nối 
các đoạn tuyến du lịch ven biển; triển khai hầm đường bộ qua đèo phước Tượng, đèo phú gia, đèo 
cù Mông, đèo cả.

+ Đường sắt 02 chiều khổ 1,45m.

Phát triển các doanh nghiệp kinh doanh du lịch

- các doanh nghiệp kinh doanh du lịch xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh 
ngắn hạn, trung hạn và dài dạn bám sát chiến lược phát triển du lịch quốc gia, Quy hoạch tổng thể 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch thông qua hoàn thiện hệ 
thống thông tin cạnh tranh, vận dụng các phương pháp phân tích năng lực cạnh tranh SWoT, mô 
hình kim cương… để nhận diện rõ tình thế cạnh tranh của doanh nghiệp. các doanh nghiệp cần xây 
dựng hệ thống thông tin nội bộ nhằm thường xuyên cập nhật về thị trường nguồn khách, danh sách 
khách hàng, hoạt động của các nhà cung cấp, các trung gian trên các khía cạnh về mức độ hợp tác, 
khả năng tăng trưởng, mức đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp, tăng cường hoạt động 
nghiên cứu marketing. 

- chú trọng áp dụng các công nghệ kinh doanh hiện đại, tận dụng tối đa các tiện ích của công 
nghệ thông tin (internet, e-commerce) tiếp cận trực tiếp với khách hàng để giảm các chi phí trung 
gian; xây dựng quy trình cung ứng dịch vụ chuẩn; xây dựng mối quan hệ với công ty đối tác, từ đó có 
thể hạ thấp chi phí các dịch vụ đầu vào do các đơn vị này cung cấp (khách sạn, nhà hàng, các trung 
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tâm giải trí, các công ty vận chuyển). 

Phát triển nguồn nhân lực du lịch

Đổi mới công tác dự báo cung - cầu lao động trong ngành du lịch ở từng địa phương trên cơ sở 
nhu cầu, định hướng phát triển và danh mục chức danh nghề nghiệp của các đơn vị kinh doanh du 
lịch trong ngắn hạn cũng như dài hạn, từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu cập nhật về cung - cầu lao động 
du lịch cho từng địa phương và cho toàn vùng.

Trên cơ sở dự báo cung - cầu lao động, triển khai các hoạt động liên kết đào tạo giữa các cơ sở 
đào tạo và dạy nghề du lịch trong vùng duyên hải miền Trung về ngành nghề, chương trình, số lượng, 
trình độ đào tạo để đảm bảo đáp ứng cung - cầu lao động. Khuyến khích các hình thức hợp tác giữa 
cơ sở đào tạo, dạy nghề du lịch và doanh nghiệp kinh doanh du lịch để nâng cao chất lượng đào tạo.

nghiên cứu biện pháp hỗ trợ bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ (nhất là tiếng Anh, nhật, nga, 
Trung...) cho lao động du lịch thông qua tổ chức các chương trình bồi dưỡng có ưu đãi về học phí nhờ 
tận dụng các nguồn lực về giáo viên, cơ sở vật chất... của các cơ sở đào tạo, dạy nghề du lịch trong 
vùng.

nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong đào tạo lao động du lịch. Tham gia hợp tác, hỗ 
trợ đào tạo như hỗ trợ học bổng, tạo điều kiện cho học viên thực tập, tạo cơ hội việc làm, đặt hàng 
đào tạo…

chính quyền các tỉnh, thành phố trong vùng khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh 
doanh du lịch xây dựng và ban hành danh mục chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn nghiệp vụ của 
lao động trong ngành du lịch làm cơ sở cho việc tuyển dụng và phân công, bố trí lao động của các 
doanh nghiệp được bài bản, nghiêm túc.

Tập trung đẩy mạnh và chuyên nghiệp hóa hoạt động xúc tiến quảng bá

- Đổi mới các nội dung thông tin quảng bá về điểm đến, trong đó tập trung vào quảng bá lợi 
thế, thế mạnh du lịch của từng địa phương về phong cảnh thiên nhiên (biển, núi, rừng, sông); các di 
tích lịch sử và di sản văn hóa hấp dẫn...

- liên kết các website của các doanh nghiệp du lịch trong vùng với nhau. Thường xuyên phát 
hành các ấn phẩm về du lịch như sách cẩm nang du lịch; bản đồ du lịch; bưu ảnh; tập gấp Du lịch; 
poster về du lịch; làm phim du lịch dưới hình thức các đĩa vcD, DvD, bản tin xúc tiến du lịch, tạp chí 
văn hóa du lịch; sách chuyên đề về một số điểm tham quan du lịch... của từng địa phương và toàn 
vùng. các ấn phẩm này phải luôn được cập nhật và đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức để phù hợp 
với tình hình phát triển, đồng thời tạo sự mới mẻ, hấp dẫn đối với du khách.

- Tiếp tục xúc tiến mở thêm các đường bay quốc tế trực tiếp đến các địa phương trong vùng 
từ các thị trường tiềm năng, đặc biệt là các thị trường Đông Bắc á và Đông nam á. Đồng thời tăng 
thêm các chuyến bay nội địa nối các địa phương trong vùng với các trung tâm du lịch của việt nam 
như Đà lạt, Ban Mê Thuột, vinh… tạo điều kiện thu hút khách trực tiếp đến và tăng thời gian lưu trú 
của du khách.  

- Tăng cường tổ chức các đoàn famtrip cho các hãng lữ hành, nhất là lữ hành quốc tế để họ 
tìm hiểu sâu các sản phẩm du lịch, văn hóa con người của từng địa phương và vùng duyên hải miền 
Trung, để khuyến khích họ lập các tour du lịch đến các địa phương trong vùng, quảng bá du lịch vùng 
duyên hải miền Trung đến với du khách./.
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The central coastal region is located in the middle of vietnam, which is the narrow 
width strip of land consisting of 9 provinces/city: Thua Thien hue, Da nang, Quang 
nam, Quang ngai, Binh Dinh, phu Yen, Khanh hoa, ninh Thuan, Binh Thuan with an 
area of 49,409 km2, accounting for 14.93% of country. As the bridge between the north 

central, Southeast and central highlands region, it has created many advantages for exploiting and 
developing Toursim industry in the region.

1. Potentials and advantages for developing tourism in the Central Coastal Region 

in general, provinces and cities in the region have the diversity on tourism resources with 
outstanding potentials.

- Beach tourism is considered as an advantage of the central coastal region. All the provinces 
and cities in the region are adjacent to the sea with 1,430 km of coastline, accounting for 41.5% of the 
country. There are many beautiful beaches such as lang co, My Khe, An Bang, nha Trang, Mui ne with 
warm water around year, moderate sunshine which have created the wonderful beaches to attract 
many visitors all over the world. for instance, My Khe beach is evaluated as one of the most luxurious 
beaches in the world by forbes magazine (u.S) and heralb Sun (Australia). Besides, there are many 
peninsula, islands such as Son Tra (Da nang), cu lao cham (Quang nam), ly Son (Quang ngai), phu 
Quy (Binh Thuan) and Spratly islands, paracel islands which have brought many conveniences for 
developing tourism.

- in addition, with the advantages of geographical features of the region, beaches are connected 
with Truong Son range which create a diversity on combination of tourism.

- The potentials of cultural resources in the region are associated with historical and cultural 
values imprinted the maritime and cham1 culture, namely the Museum of cham Sculpture where 
stores and displays many relics of sculpture of cham Kingdom. Besides, the region has four World 

INVESTMENT PROMOTION FOR TOURISM DEVELOPMENT
IN THE CENTRAL COASTAL REGION OF VIETNAM

? associate professor. Dr. Tran Dinh Thien*

* Director of Vietnam Institute of Economics.
1. champa relics: Bang An temple, My Son Sanctuary, chien Dan temple, Khuong My temple (Quang nam), phu 
loc, Banh it, Binh lam , canh Tien, Duong long, Twin tower (Binh Dinh), nhan tower (phu Yen), ponagar tower (nha 
Trang), poKlong-gai tower , porome tower (ninh Thuan), poSha inư tower (Binh Thuan).
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cultural heritages (hue imperial city, hue royal court music, hoi An acient town, and My Son 
sanctuary).

- The increasing dynamic development of provinces/cities in the region has created a chain of 
coastal cities such as chan May-lang co, Da nang, hoi An, van Tuong, Quy nhon, Tuy hoa, nha Trang, 
phan rang-Thap cham, Mui ne. This is a basis to establish and expand the co-operation of tourism 
development among localities in the region.

- Although the exploitation and development of industries, especially heavy industry in the 
region has been developed, the environment is still pure and not contaminated.

- over 5.8 million people are in working age, accounts for 71.3% of the region population and 
11.3% of the country labor force with outstanding characteristics such as honestly, hard-working, and 
cheap labor cost. These facts will be the most advantage for the region, which is suitable to become 
a potential labor force for activities, tourism investment projects which will be carried out in the 
region.

 2. Tourism investment environment in the Region 

2.1.  Infrastructure tourism 

+ Road system

road system is considered as the most important artery for transportation in the central 
coastal region with total of 1.043 km length. Besides, the 1A national highway connecting through all 
provinces/cities, the region also connects with neighbor countries such as laos, cambodia, Thailand, 
Myanmar, and beyond with other South Asian countries, southwest china through the east-West 
corridor such as the national highway no. 9, 14, 19, 27, and etc...

The national strategy1 which considers marine economy and tourism as the key economics 
industry and a main factor to affect on the development of the region, all the localties have built one 
tourism route along the coastline connecting all provinces and city together.

+ Airway system

combined with road system, the region has six airports including Da nang Airport2, cam 
ranh Airport3 which are the biggest ones in the region. These airports welcome many domestic and 
international visitors to the region with average of 11-15 flights/day, 22-25 flights/day in the peaking 
time. There have been 12 direct flights to some developed countries in the world. Besides, there is 
one domestic flight which connects Da nang and cam ranh with 10 flights/week. 

+ Port system

7 ports type i and 6 ports type ii have been developed along coastline of the region. in 
recent years, port system has been operated in accordance with their functions. The investments 
in improving infrastructure, modern facilities to form tourism ports have been promoted to attract 

1 The national sea strategy.
2 capable of receiving 6 million visitors/year. 11 international airway have settled direction flights including 8 regular 
flights and  3 abnormal flights;  average frequency of 2-4 flights/week/airway.
3 capable of recieving 5.5 million visitors/year, one direct fligh to russia with 3 flights/week.
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visitors. As a result, recent time, many famous ships, cruises such as Queen elizabeth ii, celebrity 
Millennium 5star cruise, Super star geminis cruise, Diamond princess cruise, Seven Seas cruise in the 
world have chosen chan May, Da nang, nha Trang ports as tourism destinations.

+ Railway system

As a part of north-South railway with the main railway stations are located in the big urban 
areas in the region, the railway system are able to carry the large portion of transportation. The trains 
are classified by functions in order to meet all the demands. however, the speed of the passenger 
train is slow and mainly serving the normal passengers, so it has not much satisfied the demands of 
tourists.

+ electrical, water, information and technology systems 

All these systems have been synchronously developing with transport infrastructure. provinces 
and cities in the region have been supplied the electricity from the national power grid. every 
province/city has water supply plants to serve production and living needs of people, with the 
capacity of 45,000-200,000 m3, fully satisfy all demands of tourists in the peaking time. in addition, 
with the development of technology, some provinces and cities in the region such as Thua Thien 
hue, hoi An, Da nang have covered wifi in the whole area. These facts create many benefits and 
advantages for tourists.

2.2. Travel agency 

Total number of travel agents in the region in 2012 was 439, including 114 international 
travel agents and 223 domestic agents with many famous brands such as vitours, hiS, Saigontourist, 
Danatours, Sanest Tourist, and etc. however, according to the authorities, travel agents need to 
improve their services to be more professional, and co-operate with other domestic and oversea 
travel agents. 

2.3. Accommodations

Along with the tourism development, the number of hotels has increased dramatically in 
recent years. in 2012, the number in the region was 1,958 hotels with 55,221 rooms, increasing at 
15.81% compared to 2011. The 3 star to 5 star hotels are 174, accounting for 8.89% of total hotels in 
the region, with many famous international brands such as Banyan Tree langco, la residence (hue); 
The furama resort, crowne plaza (Da nang); life heritage resort hoian, The nam hải (Quang nam); 
vinpearl resort nha Trang, Six Senses ninh van Bay (Khanh hoa); Anantara resort & Spa, Sealinks 
Beach villas (Binh Thuan).

however, the average using rate of hotel rooms in the region is just about 55.8%. This figure is 
49.5% to 57.83% in the 3 and 4 star hotels, 42.33% to 55.5%  in the 1- 2 star hotels, and around 45% - 
50% in the 5 star hotels. it can be said that, in the region, the bussiness of 3 and 4 star hotels is more 
effectively than the others.

2.4. Human resources and the training capacity of tourism labor force in the Region.

There are 15 vocational training schools for tourism. of which there are 6 universities, the 
remainings are colleges, vocational centers, which are linked with some big training centers in Thua 
Thien hue, Da nang, and Khanh hoa. every year, thousands of students have graduated from these 
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schools.

labor force working in tourism industry in the region is 109,472 people, accounting for 5.32% 
of national tourism labor force. The rate of educated employees is 57.86%.  Thua Thien hue has the 
highest educated labor rate with 78%.

currently, the number of tour guides in the region is 1,958, accounting for 1.79% of total 
regional labor force. The number is higher in some provinces than others such as Da nang, Khanh 
hoa with 50.67% and 25.8% respectively, in which about 40% of tour guide owning international 
certificate. however, just around 33.15% of tourism labor force in the region is able to speak other 
foreign languages, which do not meet the local demands. 

2.5. Tourism promotion and marketing 

All provinces and cities in the region have designed their tourism websites, as well as the 
local tourist information centres to promote and co-operate each other in tourism promotion and 
marketing such as organization of trade fairs, famtrip, presstrip and sharing tourism attraction spots 
on the communication media. These facts show the interest and determination of local authorities in 
the tourism development in the region.

The potentials in the region are also publicized through organising many cultural events, 
culture and art, in particular the national tourism year was held in phu Yen (2011), Thua Thien hue 
(2012). however, it will need to improve the quality of program in order to attract more attention of 
both domestic and foreign tourists visiting the region. 

2.6. Tourism development policy

Along with the implementation of Tourism Act 2005 and implementation of the key tasks in the 
development tourism plan, provinces and cities in the region always offer an attractive investment 
environment within the government’s framework such as income tax incentives, import duty, 
reducing or exemption for land rent depending on the disadvantages of infrastructure and location1; 
supporting to site clearance and hand over the land to investors before the projects staring.

Besides, almost provinces and cities have launched the tourist information centres, tourism 
department to support investors for free in investigating and forming projects. The above services in 
combination with ‘one-stop’ service  help minimizing the investment procedures which have created 
a certain advantage environment for investors in the region.

2.7.  The investment projects

Total capital of attracted investments in the whole region was 473,718 billion vnD in the 
period of 2007-2011, with average growth rate of 14.02%. Most of tourism investment projects are 
centralized into Da nang, Khanh hoa and Binh Thuan. especially, the movement to investment in 
luxury hotels,resorts such as languna langco hue resorts (Thua Thien hue) with total capital of uSD 
875 million; Bana hills, crowne international casino (Da nang), vinperland (Khanh hoa),  Sea links 
city (Binh Thuan) have created many luxury entertainment spots to attract tourists, contributing to 

1 Appendix.
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the diversification of the tourism products in the region.

3. The existing tourism development in the Region

3.1. The type and products of special tourism

Tourism products of almost provinces/cities in the region have many features in common. With 
exploiting the potential natural resources, marine tourism (sea travel) is considered as the leading 
product of tourism in the region which attracts a lot of domestic and foreign tourists. for instance, 
many visitors came during the nha Trang beach festival, vinpearland-entertainment park (Khanh 
hoa), golf combining with Mui ne coastal resorts (Binh Thuan).

cultural tourism is also a thriving tourism type in the region, with historical and cultural relics 
associated with famous festivals such as hue festival, Quan Am-Buddha festival (Da nang), Binh Dinh 
martial festival, Kate champa festival. Apart from that, local foods are also main factors to attract 
many tourists visting the region.

 Besides, Mice (Meeting, invention, conference, event) is also a type of tourism product which 
has been developing in recent years and has significant contribution to some provinces and cities.  
especially, Da nang and Khanh hoa are places where always held international events such as 
Missworld, ASeAn, Apec conference. it is considered as a potential development tourism product in 
the region.

To develop tourism products, provinces and city have a diversity on means of transport 
combined with road, railway and airway. Some provinces and cities have outstanding transportation 
to serve for tourism industry such as Khanh hoa with cano, cruise; cyclo system (Xich lo) in Thua 
Thien hue; electric tour bus in Da nang

however, the potential as well as priorities for tourism development between provinces and 
cities in the region is quite similar. These facts lead to the tourism products between provinces/
cities is duplicate, monotonous and lack of complementary entertainment services. This also makes 
difficulties for building the chain of tourism products for the whole region.

3.2. Tourism markets

The total number of visitors to the region in 2012 was 18,816 million, increasing of 17.01% 
compared to 2011. The number of international tourists was over 4 million, an increase of 17.13% 
compared to 2011 and equal 59.18% of total international vistors arriving to vietnam in 2012. The 
traditional markets of the region such as russia, Australia, france, America, Asean, north Asia are still 
the main markets of the region. in particular, the russian tourist market has a stable average growth 
rate of over 10%/year in the South central provinces, namely the number of russian tourists to Khanh 
hoa province in 2012 was 78,000, accounting for 44.75%  of total russian visitors to vietnam.

The number of domestic visitors in 2012 was 12.8 million, equal 39.36% of total domestic 
visitors in the country1. Tourism objectives of the visitors are mainly visiting beaches or joining in 
cultural festivals. The number of tourists to region is high but the average length of staying is low, 
only 1.71 to 2.5 days.

1 32.5 million visitors.
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3.3. Tourism revenue

Tourism revenue in the region in 2012 was 15,076 billion vnD, accounting for about 9.42% 
of total country tourism revenue and equal 18.03% of gDp of the whole region. Some provinces 
and cities such as Binh Thuan, Khanh hoa, Da nang, Thua Thien hue have higher tourism revenue. 
in particular, Binh Thuan province with the average growth rate was 23.52%/year during the period 
2006-2012. The average of spending money of tourist in these provinces and cities is also high, in 
which the average spending of russian tourists reaches to vnD 1.81 million/day, equivalent to the 
average figure the country. however, the rate of domestic tourist spending is low, approximately 60% 
of the above figure.

3.4. The current co-operation in tourism among provinces in the Region

currently, there is no alignment, strengthened cooperation in tourism between tour operations, 
travel agencies, and accommodation establishments among the provinces and city to create the 
integrity image for region. The link among provinces and city is just in organization of events, but 
not really linking in the tourism product development from designing products, exploiting markets, 
to marketing and promotions. 

given these facts, if there is no solution to these problems, it will easy to lead some issues 
among provinces/cities such as the unfair competition, lack of consistency, weakness in co-operation 
tourism networks, which will affect the inter-province tourism development in the region.

4. The overall assessment

in gereral, the tourism development in the region is still not worthy to the advantages from 
potential tourism resources and supporting from authorities, government. There are 3 main remaining 
problems as following:

- not really setup the strong co-operation among provinces and cities to develop tourism in 
the region. no linkage between government and tourism agencies, companies in the region.

- The length of stay and average of spending in the region is still low, the tourism advantages 
of region has not been effectively exploited.

- The quality of tourism services in some provinces is still not very good, the rate of using room 
is not really high, and existance of increasing price during the peaking tourism time.

Causes:

- There is none of strategy planing or orienting for tourism investment and development in the 
whole region

- The tourism investment environment in the region is not really attractive to investors; also 
does not make many differences between provinces/cities in the region and between the regions in 
vietnam.

- The rate of unskilled labor in tourism is still higher than skilled labors in the region. lacking 
of high-skilled labors, especially for management staff, and tour-guides knowing other languages 
(Japanese, chinese, and russian)

- Toursim products are quite similar between provinces, the lack of entertaining services which 
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can make diversity in the tourism products between provinces and cities. 

5. The goal to develop tourism in the Region

5.1 Viewpoints

- Developing toursim to become the industry which has high gDp growth rate and making 
tourism to be the key industry of provinces and the region.

- Sustainable tourism development associated with the effective exploitation of each province’s 
resources, and conservation of cultural heritage and the natural  resources.

- The cooperation between provinces and cities in the region is highly appreciated including 
cooperation in improving transport infrastructure, training labors for tourism, planning and 
developing tourism products, and in marketing and promotion activities.

- Developing the key tourism areas and focusing on investment in the attractive destinations in 
order to become the famous international brands.

- Developing tourism must be associated with the mobilization of all economic resources, 
enhancement the competitiveness of tourism enterprises, and also increasing the benefit for 
community through encouraging them participating in tourism activities.

5.2 Goals

The development of a sustainable tourism to become a key industry of each province and city 
and whole region is based on the effective exploitation of the tourism resources (beaches, culture, 
natural landscapes), the maximum mobilization of local resources, and enlisting the cooperation and 
supporting from international agencies.

Selecting and developing some provinces/cities in the central coastal region to become the 
central tourism area of the central, central highland, and the whole country; cooperation with localties 
in the region, in particular some provinces/cities located on the central cultural heritage routes.

5.3 Orientation in tourism development strategy

To focus on building high quality and typical tourism products/types 

- Developing the marine tourism products for relaxing, sightseeing; building marine tourism 
areas with regional and international scales, high quality standard, luxury entertainment areas, 
supplying marine sport tourism and marine ecology.

- Developing cultural tourism products associated with heritage, festivals, tour, especially 
marine culture and cham culture; and developing tourism to the handicraft village and homestay 
tourism.

- connecting tours, tourism spots, destinations to develop diversity types of tourism (beaches, 
culture, eco-tourism, Mice) and exploiting tourism markets depending on the advantages of each 
province.

- creating the reliable tourism brand in the region such as hue festival, Danang international 
fireworks festival, hoian festival, Binh Dinh martial festival, nha Trang festival, and etc., the famous 
destinations (hue, Da nang, hoi An, nha Trang, phan Thiet…), and the big famous tourism enterprises 
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in the region (Banya Tree, furama, Sungroup, indochina capital, ihg, vinpeal…) to create a remarkable 
image and sustainable message of tourism products in the region.

Orientation of tourism markets

Domestic markets:

To develop the domestic tourism market, focusing on the north and South, the highland 
central, in which hanoi capital and ho chi Minh city are the target markets

International markets:

Attracting and strongly developing international markets such as northeast Asian countries 
(china, Japan, Korea), ASeAn (Singapore, Malaysia, indonesia, Thailand) and Australia.

Strengthening to exploit the luxury tourism markets such as Western europe (france, germany, 
uK), northern europe, north America (America, canada) and eastern europe (russia, ukraine).

Orientation of tourism development in space

Developing tourism in the region with appropriate scale and space, exploiting the advantages 
of tourism resources (the seas, the World’s cultural heritage, cham culture) and cooperation between 
localities to exploit and thrive typical tourism products in order to create brands for each province 
and for the whole region.

Set up the tourism hub of the region and whole country in association with the international 
airports, including Da nang for the north and nha Trang for the South.

Develop tourism areas in the region to ensure consistent and reasonable, associate with the 
big urban areas and centers, economic corridors, and key tourism areas such as hue and surrounding 
areas, Da nang - hoi An; nha Trang - ninh chu; phan Thiet - Mui ne.

focusing on the development of national tourism areas in order to exploit in an effective way, 
including the resort system of langco - canh Duong (hue) and surrounding landscape, resorts and 
complex entertainment of van village (Da nang), cu lao cham island (Quang nam), phuong Mai 
resort (Binh Dinh), the north cam ranh resort (Khanh hoa), phan Thiet - Mui ne (Binh Thuan)

forming the link between localities in the region, between the central coastal region and other 
regions in the whole country, and international.

6. Solutions to tourism development

Complete the mechanisms and policies

- creating a flexible investment environment, supporting and encouraging tourism enterprises 
and investors in order to develop tourism industry. 

- Building mechanisms and policies to attract investors into the key tourism areas; creating 
investment environment to attract domestic and foreign resources; issuing the policy for new 
entertainment services, particularly the international-class entertainment services

- issuing investment preferential policies to attract and select the projects with international-
class, luxury, and large resorts. implementation policies to encourage quality and effectiveness 



xúc tiến đầu tư vùng DuYÊn HẢi MiỀn tRung

133

through evaluation system to acknowledge trade mark, brand, and tourism places.

To develop infrastructure system 

finding the development investment mechanism and creating a breakthrough in promotion 
and implementation the key projects, and creating the co-operation among provinces to develop 
tourism of the region

+ implement additional domestic routes to connect the major urban areas in the region such 
as: phu Bai - Da nang- Ky ha- phu cat - Tuy hoa - cam ranh

+ complete the highway between hue and Da nang - Tam Ky - Quang ngai - Quy nhon - Tuy 
hoa - nha Trang - phan rang - phan Thiet by expanding the existing highway of Da nang - Quang 
ngai; complete and connect the tourism coastline between provinces and city; deploy the tunnel for 
walking through phuoc Tuong pass, phu gia pass, cu Mong pass, ca pass

+ Two-way railway with 1.45 metres width.

Develop tourism enterprises

- The tourism enterprises establish and implement strategies and short, mid, and long-
term business plans following the national tourism development strategy, and the socio-ecomic 
development planning of localities.

- improve the competitiveness of tourism enterprises through completing the competitive 
information system, the implementation of SWoT analysis, and dimond model, and so on to realize 
the real competitive situation of the enterprises. Besides, the tourism enterprises need to develop the 
internal information system in order to regularly update the visistor markets, client lists, activities of 
suppliers, intermediaries based on criteria such as the level of cooperation, growth rate, the marketing 
activities. 

- focusing on appilcation of hi-technology on business, using the maximum benefits of 
technology (internet, e-commerce) to directly connect with clients to reduce the intermediate costs; 
establishing the standard delivery processes; building relationship with other business partners to 
reduce the input costs of services provided by these units.

Develop the tourism human resources 

renewing the forecast system of the labor demand and supply in tourism in each province/city 
based on the needs, the development orientation, and the type of business of enterprises in short-
term and long-term business. Then, set up the updating database of labor demand and supply for 
each province/city and the whole region. 

on the basis of the labor supply and demand forecasts, implement the joint - training among 
tourism education facilities in the region. encourage the form of cooperation between tourism 
vocational schools and enterprises to improve the quality of trainning programs.

researching the effective methods to improve the foreign languages (especially for english, 
Japanese, russian, chinese) for staff through training programs in the region.

improving the responsibilities of enterprises in training tourism labors through cooperating 
and supporting training systems such as providing scholarship, intership programs, and so on.
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The authorities of provinces/cities in the region encourage and support the tourism enterprises 
to develop and promulgate the list of professional titles, and the standard norms for recruiting and 
assigning the tourism labors in a professional way.

Focus on developing the profesional marketing and promotion

- renewing the information contents on marketing and promotion of the tourism destinations 
in which highlight the advantages and strengths of natural resources and cultural heritages of each 
province.

- linking websites of tourism enterprises in the region, regularly publicizing the tourism 
catalogues, posters, tourism documentary film, tourism magazine, newsletter, tourism guide book, 
and etc.

- continue promoting to open more directly flights from the local areas to the potential target 
markets such as notheast Asia and Southeast Asia. At the same time, increase the domestic flights 
connecting the localities in the region with other tourism central areas of vietnam such as Dalat, 
Buon Me Thuoc, vinh city, in order to attract vistors to stay longer in the region.

- intensify the famtrip tour for travel agents, especially international agents to help them deeply 
exploring the tourism products, the cultural of each province and city in order to encourage them to 
open new tours to the localities, and to market tourism products to tourists visiting the region.
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1. Tiềm năng to lớn của tuyến du lịch đường bộ qua các cửa khẩu miền Trung

Trước hết phải khẳng định tiềm năng to lớn và xu hướng phát triển hết sức khả quan của tuyến 
du lịch với rất nhiều nhân tố tác động tích cực, cụ thể là :

•	Nhu	cầu	lớn	và	nguồn	khách	rất	đa	dạng,	bao	gồm	:

+ nguồn khách Thái lan, đặc biệt là nguồn khách ở khu vực Đông Bắc với cộng đồng người việt 
hơn 100.000 người.

+ nguồn khách lào

+ nguồn khách nằm trên hành lang kinh tế Đông Tây (Trung Quốc, Myanmar, campuchia) và 
tuyến đường Xuyên á (ấn Độ, pakistan, Malaysia, Singapore...)

+ nguồn khách từ các nước thứ 3 (châu âu, úc, Mỹ, nhật Bản, hàn Quốc...).

+ nguồn khách việt nam đi du lịch lào, lào - Thái lan, lào - Thái lan - campuchia bằng đường 
bộ.

•	Tuyến	sản	phẩm	rất	phong	phú	và	hình	thức	khai	thác	đa	dạng	:	

+ Tuyến miền Trung.

+ Tuyến miền Trung + miền Bắc.

+ Tuyến miền Trung + miền nam.

+ Tuyến việt nam - lào, việt nam - lào - campuchia.

+ có thể khai thác cả loại hình khách đường bộ thuần túy và khách đi bằng xe tự lái (caravan).

+ có thể kết hợp chương trình đường bộ + máy bay

•	Hệ	thống	cơ	sở	hạ	tầng	được	nâng	cấp	và	hoàn	thiện	với	Cầu	Hữu	Nghị	1	nối	Nong	Khai	với	
viên chăn, cầu hữu nghị 2 nối Mukdahan với Savanakhet, cầu hữu nghị 3 nối nakhon phanom với 
Thakhet, hệ thống đường sá và các cửa khẩu đường bộ từng bước được nâng cấp, ngày càng có thêm 

LIÊN kẾT PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH DU LỊCH ĐƯỜNG bỘ
QUA CÁC CỬA kHẨU MIỀN TRUNG

? thS. cao TrÍ DŨng*

* Giám đốc Công ty Lữ hành VITOURS - Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp đón khách qua cửa khẩu đường bộ.
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nhiều điểm dừng và dự án khai thác dịch vụ trên đường.

•	Hệ	thống	dịch	vụ	phục	vụ	phần	nào	đáp	ứng	được	yêu	cầu	của	khách	hàng,	bao	gồm	hệ	
thống khách sạn, nhà hàng, phương tiện vận chuyển, hướng dẫn, khả năng tổ chức điều hành của 
các công ty lữ hành.

•	Hệ	thống	tài	nguyên	du	lịch	hết	sức	hấp	dẫn	phong	phú,	bao	gồm	các	di	sản	văn	hóa,	thiên	
nhiên (phong nha, huế, hội An, Mỹ Sơn); tài nguyên biển, tài nguyên du lịch sinh thái, các di tích lịch 
sử cách mạng, các di tích văn hóa truyền thống, làng nghề và đồ thủ công mỹ nghệ đặc sắc.

•	Khu	vực	Lào	-	Đông	Bắc	Thái	Lan	theo	đường	7,	8,	9,	12	qua	các	cửa	khẩu	miền	Trung	là	khu	
vực rất ổn định về an ninh - chính trị - xã hội, vùng đất có nhiều kiều bào việt nam sinh sống làm ăn 
với đậm nét văn hóa việt, đặc biệt khu vực này còn lưu giữ rất nhiều kỷ vật, hình ảnh của chủ tịch hồ 
chí Minh trong thời gian sống và làm việc tại đây..., được coi là một trong những điểm đến mới đối 
với du khách việt nam. 

•	Sự	quan	tâm	đầu	tư	đúng	mức	và	tạo	điều	kiện	phát	triển	của	Tổng	cục	Du	lịch,	các	cơ	quan	
xúc tiến du lịch, chính quyền địa phương nằm trên tuyến du lịch, các cơ quan chức năng như Xuất 
nhập cảnh, hải quan, công an giao thông…  

2. Thực trạng khai thác và tổ chức phục vụ khách du lịch đường bộ qua các cửa khẩu miền 
Trung:

a. Thực trạng khai thác: 

với nhiều yếu tố tác động thuận lợi, sự quyết tâm khai thác của các công ty lữ hành, các đơn 
vị cung ứng dịch vụ và các cơ quan hữu quan, lượng khách du lịch qua các cửa khẩu đường bộ vào 
miền Trung việt nam trở nên hết sức nhộn nhịp vào các năm 2006 - 2007, tuy nhiên lại sụt giảm vào 
các năm sau, cụ thể là :

+ lượng khách quốc tế qua các cửa khẩu đường bộ vào miền Trung tăng đột biến, năm 2006 
khoảng 80.000 khách, năm 2007 khoảng 110.000 khách. có những ngày cao điểm, lượng khách qua 
các cửa khẩu đường bộ lên đến 2 ngàn người. 

+ hầu hết các đơn vị lữ hành trên địa bàn miền Trung và một số đơn vị lữ hành tại lào đều khai 
thác được nguồn khách này. hình thành nên nhóm các công ty khai thác chuyên nghiệp theo từng 
loại sản phẩm trên tuyến đuờng bộ.

+ Mức độ khai thác của các đơn vị cung ứng dịch vụ tăng lên đáng kể, công suất buồng phòng 
tăng nhanh, nhiều thời điểm cháy phòng; phương tiện vận chuyển, nhà hàng hướng dẫn đều phải 
tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng để phục vụ tốt nguồn khách này.

+ hầu hết khách du lịch đều đánh giá đây là tuyến du lịch có nhiều triển vọng, có thể đầu tư 
phát triển lâu dài.

+ các tuyến du lịch được mở rộng khai thác. Bên cạnh các tour ngắn ngày ở miền Trung, khách 
hàng đã quan tâm nhìều hơn đến các chương trình đi miền Bắc, miền nam, Tây nguyên bằng đường 
bộ.

Tuy nhiên, lượng khách này bắt đầu từ năm 2008 đã có dấu hiệu chững lại (chỉ đạt khoảng gần 
90.000 khách) và năm 2009 nguồn khách này giảm mạnh (ước khoảng 60.000 - 70.000 khách), năm 
2010 - 2012 lượng khách bắt đầu tăng trở lại nhưng vẫn chưa vượt qua mốc cao điểm của năm 2007. 
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ngược lại, lượng khách việt nam tham gia chương trình đường bộ đi lào, lào - Thái lan, lào - 
Thái lan - campuchia ngày càng tăng. Tuyến hành trình này trở nên phổ biến và được nhiều du khách 
quan tâm. Từ năm 2005, một số công ty lữ hành ở khu vực miền Trung đã tập trung khai thác tuyến 
hành trình này, cụ thể là:

+ Sản phẩm: Tổ chức chương trình đường bộ thuần túy khởi hành cố định dành cho khách lẻ 
ghép đoàn, trung bình khoảng 1 tháng 2 đoàn từ năm 2006. Đến năm 2009, tổ chức thêm chương 
trình cArAvAn từ việt nam sang lào - Thái lan. Đến nay, đã có chương trình đường bộ khởi hành đều 
đặn hàng tuần đi lào và lào - Thái lan.

+ công tác xúc tiến: hình thành các nhóm liên kết bán tại Thành phố hồ chí Minh và hà nội, 
phối hợp với nguồn khách trực tiếp tại thị trường khu vực miền Trung.

rõ ràng đây cũng sẽ là một trong những nguồn khách cơ bản cho các doanh nghiệp lữ hành 
miền Trung. Tuy nhiên, để cho mảng khách này phát triển nhanh và bền vững, cần triển khai đồng 
loạt rất nhiều giải pháp sẽ được trình bày ở phần sau.

b. Một số bất cập

Sự tăng trưởng quá nhanh trong một thời gian ngắn trong khi các yếu tố thị trường chưa phát 
triển đồng bộ đã làm nảy sinh nhiều bất cập trong khai thác và phục vụ khách. cụ thể là :

+ Tuyến đường bộ phía lào xuống cấp nhanh chóng, đặc biệt là đoạn từ Savanakhet đi lao Bảo. 
Đường xấu làm tăng đáng kể thời gian di chuyển, hành khách mệt mỏi, phương tiện hư hỏng..., đã 
làm giảm đáng kể lượng khách trên tuyến đường huyết mạch này.

+ phía lào đặt ra những quy định và thu phí đối với khách du lịch đường bộ. các tuyến xe việt 
nam gặp khó khăn về thủ tục khi đón khách ở Savanakhet, phía lào thu phí xuất nhập cảnh tại tất cả 
các cửa khẩu, thu phí xe qua lại rất nhiều lần, thu phí transit trên đầu khách…. gây ra nhiều khó khăn 
và bị động cho doanh nghiệp trong khai thác và phục vụ khách. Kể từ Quý ii/ 2009, phía Savanakhet 
ban hành quy định mới không cho phép xe du lịch việt nam đi không sang đón khách ở Savanakhet. 
Đây là một quy định hết sức bất hợp lý, gây khó khăn cho các doanh nghiệp lữ hành việt nam, làm 
tăng giá và giảm chất lượng tour du lịch.

+ chưa có sự phối hợp tích cực giữa các cơ quan quản lý du lịch ở các địa phương và giữa các 
cơ quan chức năng với nhau nhằm khai thác ổn định tuyến du lịch này. những nỗ lực của các cơ quan 
xúc tiến du lịch mới chỉ mang tính cục bộ, chưa tạo ra được sự liên kết vùng để tăng sức mạnh khai 
thác và hỗ trợ cho các doanh nghiệp. chưa có cơ quan cung cấp thông tin cho khách một cách cụ thể 
và chuyên nghiệp.

+ hầu hết các công ty lữ hành đều đổ xô khai thác nguồn khách này, tạo nên tình trạng tranh 
mua, tranh bán làm giảm giá bán và chất lượng sản phẩm. Tình trạng các công ty chưa có giấy phép lữ 
hành quốc tế tham gia khai thác khách và các công ty du lịch lào tự tổ chức đưa khách đến việt nam 
diễn ra phổ biến. Tình trạng này chỉ được cải thiện khi hình thành câu lạc bộ các doanh nghiệp đón 
khách Thái lan đường bộ vào đầu năm 2011. Tuy nhiên, tình trạng hạ giá, trốn thuế, sử dụng dịch vụ 
kém chất lượng vẫn diễn ra phổ biến.

+ hệ thống dịch vụ phục vụ trên tuyến chưa đáp ứng được nhu cầu của khách, thiếu các dịch 
vụ về đêm; số lượng phương tiện vận chuyển tăng nhanh nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, 
đội ngũ hướng dẫn viên chưa thực sự chuyên nghiệp, hệ thống dịch vụ tại lào chưa phát triển tương 
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ứng… làm giảm lượng khách và sự hấp dẫn, tính ổn định của tuyến du lịch.

3. Liên kết phát triển loại hình du lịch đường bộ qua các cửa khẩu miền Trung

Để tuyến du lịch đường bộ qua các cửa khẩu miền Trung phát triển ổn định, lâu dài và bền 
vững, đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh cần thực hiện đồng bộ các nhóm liên kết sau :

a. Liên kết trong quản lý nhà nước về du lịch: Đây là sự liên kết giữa Tổng cục Du lịch với các cơ quan 
quản lý du lịch địa phương và giữa các địa phương với nhau, thể hiện trên các mặt:

+ Thống nhất về quy hoạch tổng thể trong phát triển du lịch ở các tỉnh khu vực miền Trung, 
trong đó có tính đến việc khai thác nguồn khách du lịch Thái lan cả bằng đường hàng không và 
đường bộ.

+ Khuyến khích đầu tư cho các dịch vụ còn thiếu và chưa đạt chất lượng, đặc biệt là hệ thống 
khách sạn, nhà hàng, phương tiện vận chuyển, điểm dừng mua sắm trên đường, điểm giải trí ban 
đêm...

+ phối hợp đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các công ty lữ hành cả trong và 
ngoài nước, đảm bảo môi trường kinh doanh và cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp, bảo 
vệ quyền lợi khách du lịch, giúp ngành du lịch phát triển bền vững. Tiếp tục duy trì và phát huy vai trò 
của câu lạc bộ các doanh nghiệp đón khách Thái lan đường bộ.

+ chuẩn hóa đội ngũ hướng dẫn, cấp thẻ hướng dẫn tạm thời cho đội ngũ hướng dẫn tiếng 
Thái đã lớn tuổi, chưa qua trường lớp. 

+ Kiến nghị phía bạn lào nhanh chóng đầu tư sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường bộ trọng 
điểm, trong đó có đường số 9. Từng bước hình thành hệ thống đường bộ cao tốc trên suốt tuyến 
hành lang Đông Tây.

b. Liên kết trong xúc tiến, quảng bá điểm đến: Là sự liên kết giữa các cơ quan xúc tiến du lịch của 
Tổng Cục Du lịch, các cơ quan xúc tiến du lịch địa phương, các công ty lữ hành, các đơn vị cung ứng dịch 
vụ, cụ thể là :

+ Tổng cục Du lịch cần chủ trì triển khai các hoạt động xúc tiến mạnh mẽ hơn nữa tại các thị 
trường trọng điểm ở Thái lan như Bangkok, chiengmai, khu vực isan thông qua các hội chợ, hội nghị, 
road show, quảng cáo trên báo chí, truyền hình... các hoạt động này cần có sự tham gia tích cực và có 
hiệu quả của các cơ quan xúc tiến du lịch địa phương, các công ty lữ hành, các đơn vị cung ứng dịch 
vụ (đặc biệt là các hãng hàng không và các khách sạn) để tập trung quảng bá điểm đến.

+ cần có sự liên kết vùng, liên kết giữa các địa phương trong công tác xúc tiến, qua đó sẽ tiết 
kiệm được chi phí, giới thiệu được thế mạnh của từng địa phương, tạo ra những sản phẩm du lịch 
mang tính đặc thù của khu vực miền Trung. Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp để đẩy mạnh việc tổ 
chức các đoàn khảo sát (fam Trip) để các đối tác cả hai bên nắm rõ về sản phẩm, làm tăng hiệu quả 
khai thác

+ nghiên cứu và tiến đến thành lập văn phòng xúc tiến du lịch tại Bangkok (Thái lan) nhằm 
cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết cho đối tác cũng như khách du lịch về điểm đến, các cơ sở 
dịch vụ, bản đồ, những lưu ý khi đi du lịch....

c. Liên kết trong thiết kế sản phẩm và xúc tiến bán: Đây là liên kết rất cơ bản giữa các công ty lữ 
hành Thái lan, các công ty lữ hành việt nam và các cơ quan quản lý du lịch địa phương nhằm tạo ra 
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những sản phẩm lợi thế, có sức hút đối với thị trường khách du lịch, cụ thể là :

+ các công ty lữ hành việt nam phối hợp với các Sở Du lịch, các đơn vị cung ứng dịch vụ và các 
hãng lữ hành nước ngoài thiết kế các sản phẩm có tính cạnh tranh cao cho tuyến hành trình.

+ liên kết giữa các công ty lữ hành việt nam trong triển khai và bán sản phẩm du lịch đường 
bộ để giảm rủi ro trong hoạt động khai thác.

+ hình thành các nhóm liên kết bán tại Thái lan cho các sản phẩm đường bộ. các nhóm này sẽ 
nhân được sự hỗ trợ của các cơ quan xúc tiến du lịch địa phương và các công ty lữ hành có quan hệ.

d. Liên kết trong tổ chức phục vụ khách: là sự liên kết giữa các công ty lữ hành với các đơn vị cung 
ứng dịch vụ nhằm tạo ra những sản phẩm có chất lượng ổn định với mức giá cạnh tranh nhằm hỗ trợ 
cho công tác khai thác, cụ thể là :

+ các công ty lữ hành việt nam, lào, Thái lan, campuchia phối hợp với các Sở Du lịch và các 
đơn vị cung ứng dịch vụ thiết kế các sản phẩm có tính cạnh tranh cao áp dụng cho khách Thái lan 
- lào - việt nam, đặc biệt là dịch vụ khách sạn, nhà hàng, vận chuyển. Tạo thành nhóm các đơn vị 
chuyên phục vụ cho khách du lịch khu vực này, qua đó nâng cao chất lượng và tính ổn định trong 
phục vụ khách.

+ Tập trung đào tạo đội ngũ hướng dẫn, lái xe thực sự chuyên nghiệp, nâng cao hình ảnh điểm 
đến.

e. Liên kết mở đường bay trực tiếp từ Thái Lan, Lào vào miền Trung Việt Nam (có thể là Đà Nẵng): là 
sự liên kết giữa các hãng hàng không với Tổng công ty cảng hàng không miền Trung, các công ty lữ 
hành, các đơn vị cung ứng dịch vụ trong việc cam kết xúc tiến cả hai phía và tạo ra những sản phẩm 
kích cầu để mở và duy trì ít nhất 1 đường bay từ Thái lan hoặc lào vào miền Trung việt nam. việc mở 
được đường bay này sẽ hỗ trợ rất tốt cho các chương trình đường bộ, du khách sẽ có nhiều lựa chọn 
hơn, thị trường sẽ được mở rộng hơn và phát triển theo chiều sâu.
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central region - vietnam is a very interesting area with a lot of World heritage sites, 
e-co tourism resourses, nice beaches, rich of history and culture. especially, this 
region is located on east West economic corridor (eWec), a gate-way to laos, 
Thailand, cambodia, Myanmar..., making a big advantages for all provinces in this 

area to exchange tourists among themselves and from other nations.

There’s a good chance for tourism enterprises in central region - vietnam to do business by 
overland tours. it’s no doubt that this is one of the basis source of tourists and a bright way to develop 
tourism sustainablely, basing on the overland programs from laos, Thailand to central region - 
vietnam and vise versa, through route no. 9 (lao Bao border, Quang Tri), route no. 12 (chalo border, 
Quang Binh), route no. 8 (cau Treo border, ha Tinh) and route no. 14 (Bo Y border, Kontum). in this 
subject, we would like to share some idea about ASSociATing To Develop overlAnD TourS To 
cenTrAl region – vieTnAM, as a long-term solution to push this kind of tourism product.

ASSOCIATING TO DEVELOP OVERLAND TOURS
TO CENTRAL REGION - VIETNAM

? ma. cao Tri Dung*

* Director of Vitours JSC.
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PHÁT TRIỂN DU LỊCH MIỀN TRUNG: GÓC NHÌN TỪ CHUỖI GIÁ TRỊ 

? TS. nguYễn phúc nguYên* - pgS.TS. lê Thế giới**

* Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
** Đại học Đà Nẵng.

1. Giới thiệu

ngành du lịch việt nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong thời gian vừa qua. Số lượng 
khách quốc tế đến việt nam tăng dần qua các năm (xem hình 1). nếu như năm 1995, ngành du lịch 
đón tiếp và phục vụ 1,35 triệu lượt khách quốc tế thì sau 17 năm, năm 2012 con số này đã tăng lên 
hơn 6,8 triệu lượt, đạt tốc độ phát triển trung bình giai đoạn 1995 - 2012 là 12%/năm; năm 2012 tăng 
hơn so với 2011 trên 13,86%. hơn nữa, ngành du lịch đã thu hút trên 16 tỷ uSD đầu tư trực tiếp nước 
ngoài với khoảng 625 dự án, xếp thứ 3 trong tổng số vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam (số liệu tính 
đến tháng 11.2010). Du lịch là nhân tố quan trọng để phát triển kinh tế đối với việt nam. ngành du 
lịch đã đóng góp nhiều vào gDp, trong năm 2010 là 3,9% và tăng lên 9,2% trong năm 2011. Đến nay 
cả nước có 1.040 doanh nghiệp lữ hành quốc tế với khoảng 13.000 cơ sở lưu trú; hơn 10 nghìn doanh 
nghiệp lữ hành nội địa tạo việc làm cho hàng trăm nghìn người.

Hình 1. Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam qua các năm

Nguồn: Tổng cục Thống kê

cùng với sự phát triển của du lịch cả nước, du lịch miền Trung đang có những phát triển vượt 
bậc. Trải dài từ Thanh hóa đến Bình Thuận với hơn 1.000 km bờ biển, duyên hải miền Trung có hơn 
200 đảo lớn, nhỏ cùng nhiều vũng, vịnh, hàng chục bãi tắm được xếp vào hạng đẹp nhất cả nước, 
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khu vực và quốc tế như: Sầm Sơn, cửa lò, nhật lệ, cửa Tùng, lăng cô, Mỹ Khê, non nước, cửa Đại, 
Tam Thanh, Quy nhơn, nha Trang, ninh chữ, cà ná, Mũi né - hòn rơm,... Theo số liệu từ niên giám 
Thống kê, toàn vùng đón 2,6 triệu lượt khách du lịch nước ngoài trong năm 2010, tăng trưởng bình 
quân giai đoạn 2005 - 2010 là 9,5%/năm; đón 7,3 triệu lượt khách nội địa, tăng trưởng bình quân giai 
đoạn 2005 - 2010 là 14,8%/năm. năm 2010, thu nhập du lịch của các tỉnh trong vùng là 6.164 tỷ đồng, 
tăng 2,87 lần so với năm 2005, chiếm hơn 6% thu nhập du lịch của cả nước. Tuy nhiên, du lịch miền 
Trung chỉ mới dừng lại ở việc khai thác tiềm năng du lịch hiện có trên cơ sở nguồn lực do thiên nhiên 
ưu đãi ví dụ như phong nha, hội An, Mỹ Sơn… vì thế các sản phẩm du lịch ở đây có nét tương đồng, 
chưa thực sự phát huy hết tiềm năng của khu vực. việc này dẫn đến sự trùng lắp trong sản phẩm du 
lịch mà vùng cung cấp từ đó gây nên sự nhàm chán cho du khách. nói cách khác, phát triển du lịch 
tại miền Trung hiện tại chủ yếu dựa vào lợi thế so sánh và không chú trọng nhiều đến cách thức tạo 
dựng lợi thế cạnh tranh. Tìm kiếm cách thức tạo dựng lợi thế cạnh tranh khu vực và đặc biệt là cạnh 
tranh điểm đến là chủ đề chính cần nghiên cứu của bài viết này.

Bài viết đề cập đến cách thức phát triển ngành công nghiệp du lịch miền Trung trên cơ sở phân 
tích bản chất của du lịch và chuỗi giá trị du lịch; kiến thức toàn diện về chuỗi giá trị du lịch cũng như 
đặc điểm của sản phẩm du lịch. lấy Đà nẵng làm cơ sở phân tích, tác giả đi sâu làm rõ thực trạng 
công tác phát triển du lịch tại địa phương này. nghiên cứu chỉ tập trung vào phân tích khách quốc 
tế đến Đà nẵng. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các giải pháp cũng như chính sách phát triển du lịch 
miền Trung. 

 2. Sơ lược về du lịch và chuỗi giá trị du lịch

 a. Khái niệm về du lịch và sản phẩm du lịch

Theo Điều 4, chương 1, luật Du lịch việt nam ban hành ngày 14.6.2005 thì du lịch là các hoạt 
động có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên của mình nhằm đáp 
ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, giải trí, nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định. Sản 
phẩm du lịch là tập hợp các dịch vụ cần thiết để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng du lịch trong 
chuyến du lịch. vì thế doanh nghiệp không chỉ thành công dựa vào khả năng của bản thân doanh 
nghiệp mà còn dựa vào năng lực của chuỗi cung ứng. chuỗi cung ứng du lịch là mạng lưới các tổ 
chức du lịch tham gia vào các hoạt động khác nhau từ việc cung cấp các bộ phận khác nhau của sản 
phẩm/dịch vụ du lịch (ví dụ như máy bay và nơi lưu trú) đến việc phân phối và marketing sản phẩm 
du lịch cuối cùng ở một điểm đến du lịch cụ thể, và liên quan đến nhiều đối tượng bao gồm cả nhà 
nước và tư nhân (Zhang et al., 2009). 

 b. Đặc điểm của du lịch 

Theo Zang et al. (2009) và ujima (2001), du lịch có các đặc điểm sau: 

•	Trước tiên, du lịch là ngành cần sự hợp tác chặt chẽ mà ở đó các sản phẩm/dịch vụ được kết 
hợp với nhau để tạo nên sản phẩm du lịch cuối cùng. 

•	Thứ hai, vì dịch vụ không thể được lưu trữ để sử dụng trong tương lai nên sản phẩm du lịch 
rất dễ hỏng.

•	Thứ ba, khách du lịch cần di chuyển tới điểm đến để sử dụng sản phẩm du lịch. Thông thường, 
sản phẩm du lịch không thể kiểm tra hoặc phân tích trước khi sử dụng, điều này hàm ý rằng kinh 
doanh sản phẩm du lịch lệ thuộc rất lớn vào việc giới thiệu, giải thích và quảng bá sản phẩm. vì thế 
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ngành du lịch rất nhạy cảm về thông tin hoặc lệ thuộc vào thông tin. 

•	Thứ tư, về bản chất thì sản phẩm du lịch là phức tạp. Sản phẩm du lịch bao gồm nhiều bộ 
phận dịch vụ khác nhau chẳng hạn như nơi lưu trú, vận tải, tham quan, ăn uống và mua sắm…

•	cuối cùng, ngành du lịch thường đối diện với sự không chắc chắn về nhu cầu cao và phức 
tạp hơn nhiều so với các ngành khác vì sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà cung cấp dịch vụ. nhiều 
nhân tố góp phần tạo ra tính không chắc chắn về nhu cầu của sản phẩm du lịch. ví dụ một chiến dịch 
quảng bá du lịch hiệu quả có thể thu hút nhiều du khách, trong khi một sự đánh giá kém về chất 
lượng cung cấp dịch vụ ở một khâu có thể dẫn đến sự tụt giảm nhu cầu. Điều kiện kinh tế ở các quốc 
gia sản sinh nhu cầu du lịch chính là nhân tố đẩy, sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu về sản phẩm du lịch cho 
một điểm đến cụ thể. 

 c. Chuỗi giá trị du lịch

Để có thể phát triển du lịch một cách bền vững, điều quan trọng đầu tiên là chúng ta phải am 
hiểu về chuỗi giá trị của ngành du lịch. Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, tác giả sử dụng sơ đồ giá trị 
du lịch của Denicolati et al., (2010) vì sơ đồ này phản ánh đầy đủ nội dung của chuỗi giá trị. Sơ đồ này 
chính là sự biên dịch của điểm đến du lịch như là một mạng lưới khu vực tạo ra giá trị “với và cho” 
khách du lịch. Trong sơ đồ này (hình 2), các hoạt động chính bao gồm tiện nghi về ăn ở (ví dụ khách 
sạn, các địa điểm cắm trại…), nơi ăn uống (nhà hàng, tiệm bán thức ăn nhanh…), quản trị sự kiện và 
nguồn lực (hiệp hội bảo vệ cảnh quan, hiệp hội du lịch, ủy ban cổ động về du lịch…), quản trị cơ sở 
hạ tầng (vận tải, hạ tầng thông tin…). Trong sơ đồ giá trị về du lịch tất cả các hoạt động chính phụ 
thuộc lẫn nhau. Mặc khác, các hoạt động bổ trợ gia tăng việc tạo ra giá trị du lịch và bao gồm cổ động, 
bán hàng, chào mời/thông tin, kiểm soát thị trường và tái lập/làm mới giá trị cốt lõi. các hoạt động 
bổ trợ được quản lý một cách trực tiếp, riêng biệt bởi các đối tượng trong hệ thống du lịch hoặc một 
cách tập trung hóa.

Hình 2. Sơ đồ giá trị của mạng lưới du lịch (trích từ Denicolati et al., 2010)

Mặt khác chuỗi cung ứng du lịch là mạng lưới các tổ chức du lịch tham gia vào những hoạt 
động khác nhau từ việc cung cấp các bộ phận khác nhau của sản phẩm/dịch vụ du lịch ví dụ như máy 
bay và nơi lưu trú liên quan đến việc phân phối và marketing sản phẩm du lịch cuối cùng ở một điểm 
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đến du lịch cụ thể, và liên quan đến nhiều đối tượng bao gồm cả nhà nước và tư nhân (Zhang et al., 
2009). vì thế để thành công, doanh nghiệp không chỉ dựa vào khả năng của doanh nghiệp mà phải 
dựa vào năng lực của chuỗi cung ứng vì trong lĩnh vực du lịch có khuynh hướng chuyển sang cạnh 
tranh điểm đến. hơn nữa, lợi thế cạnh tranh của điểm đến du lịch trên phương diện chung lệ thuộc 
vào cấu thành của cả mạng lưới hơn là dựa vào năng lực của các doanh nghiệp riêng biệt (Denicolati 
et al, 2010). vậy chuỗi du lịch hiện tại của khu vực này là gì? phần kế tiếp sẽ bàn luận sâu về vấn đề 
này.

 3. Phát triển du lịch miền Trung - hiện trạng Đà Nẵng

 a. Chuỗi giá trị du lịch hiện tại của Đà Nẵng

Để tìm hiểu sâu cách thức và đưa ra giải pháp phát triển du lịch miền Trung, điều đầu tiên và 
tiên quyết là phải nhận diện chuỗi du lịch hiện tại. Mặc dầu mỗi địa phương có sự khác biệt, tuy nhiên 
chuỗi giá trị hiện tại ở khu vực này là tương đối giống nhau. vì thế, nhóm tác giả tập trung vào phân 
tích chuỗi giá trị du lịch hiện tại ở Đà nẵng.

Hình 3. Chuỗi giá trị du lịch Đà Nẵng

Nguồn: Khảo sát của nhóm nghiên cứu tư vấn quản trị MCG (Anh quốc)

b. Các nguyên nhân chủ yếu

•	Tập trung vào khai thác lợi thế so sánh

Trong kinh doanh và phát triển du lịch hiện nay, thành phố Đà nẵng chỉ tập trung vào khai thác 
các lợi thế so sánh trên cơ sở nguồn lực cố hữu (theo phân loại của Dwyer và Kim, 2003). chúng ta dễ 
dàng nhận thấy việc sử dụng cơ bản các di sản vật thể từ thiên nhiên chẳng hạn như biển, sông, núi. 
Theo khảo sát của nguyễn Thị Bích Thủy (2011), hình ảnh Đà nẵng trong tâm trí du khách liên quan 
đến biển (37,8%), núi non nước (23,2%), Bà nà (19,5%), Bảo tàng chàm (17,8%). các số liệu từ nghiên 
cứu của huy và Thơ (2010) cũng chỉ ra rằng du khách Thái lan đến Đà nẵng chủ yếu là do có bãi biển 
đẹp, các danh lam thắng cảnh. Điều này lý giải tại sao chi tiêu và giá trị tăng thêm của du lịch Đà nẵng 
vẫn ở mức khiêm tốn. Đành rằng tận dụng lợi thế so sánh là một trong những cách để tạo dựng lợi 
thế cạnh tranh điểm đến (Dwyer và chu, 2003 hoặc nguyên, 2012), các yếu tố này ở khu vực miền 
Trung có những điểm tương đồng, vì thế dễ dẫn đến sự nhàm chán của du khách trong các sản phẩm 
du lịch. nếu chỉ tập trung vào các lợi ích từ biển thì các tỉnh lân cận cũng cung cấp các dịch vụ này.

•	Thiếu vắng các sản phẩm mang tính đặc thù

Qua hình 3, chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng du lịch hiện tại của Đà nẵng nói riêng và miền 
Trung nói chung chủ yếu tập trung vào các hoạt động chính mà chưa chú trọng nhiều đến các hoạt 
động bổ trợ. nếu so với cả nước thì số lượng du khách đến Đà nẵng còn khá khiêm tốn. Từ năm 2000, 
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số lượng du khách quốc tế đến việt nam tăng cao (hình 1). Tuy nhiên con số này chỉ dừng lại ở mức 
100.000 du khách hàng năm đối với Đà nẵng.1 nếu chỉ tính riêng năm 2010, khi cả nước đón hơn 5 
triệu lượt khách quốc tế thì con số này ở Đà nẵng là 370.000. có nhiều lý do dẫn đến việc khách quốc 
tế ít viếng thăm Đà nẵng, trong đó khả năng không thỏa mãn được nhu cầu vì không có sản phẩm 
đáp ứng là một trong những nguyên nhân chính. Điều này càng làm cho giá trị mang lại cho khách 
hàng ít và đóng góp cho thành phố khiêm tốn. Khách quốc tế đến Đà nẵng chi tiêu chỉ 12$ trong 
ngày (chỉ bằng 1/8 so với khách nghỉ đêm tại Đà nẵng), trong khi con số này đối với hội An là 20$. 
Mặt khác thời gian lưu lại Đà nẵng chỉ là 1,56 ngày trong khi bình quân trong vùng duyên hải miền 
Trung là 1,9 ngày và cả nước là 4 ngày. hiện tượng này xảy ra vì Đà nẵng thiếu vắng các sản phẩm du 
lịch cung cấp cho du khách quốc tế chẳng hạn như tham quan và giải trí và đặc biệt là các sản phẩm 
mang tính đặc thù của thành phố. nếu hội An có các sản phẩm là đèn lồng, may mặc hoặc đêm hội 
phố hoài; huế có ca nhạc cung đình, du ngoạn trên sông hương… thì Đà nẵng chỉ có sản phẩm mỹ 
nghệ từ làng đá non nước. vì ít sản phẩm cung cấp nên thời gian trải nghiệm của du khách là rất ít, 
từ đó doanh thu khiêm tốn. 

Bên cạnh đó, Đà nẵng nói riêng và các tỉnh duyên hải miền Trung nói chung chỉ mới chú trọng 
đến loại hình du lịch tham quan thắng cảnh mà bỏ qua đối tượng khách du lịch vì mục đích công việc 
và thăm thân nhân. chúng ta có thể hình dung mục đích của du khách quốc tế khi đến việt nam ở 
hình sau:

Hình 4: Mục đích của du khách quốc tế khi đến Việt Nam

Nguồn: Tổng cục Thống kê

giả sử rằng tỷ lệ du khách đến Đà nẵng vì mục đích công việc tương ứng với tỷ lệ của cả nước 
thì riêng 2010, con số du khách đến Đà nẵng vì công việc là khoảng 74.000. Tuy nhiên hiện nay Đà 
nẵng và các tỉnh lân cận chưa đầu tư vào loại hình sản phẩm du lịch Mice này. 

•	Thiếu vắng điểm tham quan và cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ

Khi phân tích chuỗi giá trị du lịch của Đà nẵng, tỷ trọng giá trị mà dịch vụ tham quan và giải 
trí tạo ra rất thấp, chỉ chiếm 7,89%. Đến thời điểm hiện nay, Đà nẵng cũng giống như các tỉnh khác 
trong khu vực duyên hải miền Trung thiếu vắng các công viên giải trí. hiện tại số lượng điểm tham 
quan giải trí ở Đà nẵng là quá ít, chỉ có non nước, Bà nà, các chùa hoặc Sơn Trà. Mặc dầu Đà nẵng có 
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địa hình tương đối thuận tiện về thiên nhiên, các cảnh quan lại rất ít được phát triển và khai thác. hơn 
nữa, mặc dầu Đà nẵng đã đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng tương đối tốt, các địa phương khác trong 
khu vực vẫn tồn tại những yếu kém về cơ sở hạ tầng, từ đó dẫn đến việc di chuyển từ địa phương này 
sang địa phương khác gặp nhiều khó khăn. 

•	Thiếu sự kết nối giữa các địa phương

Sản phẩm du lịch có những đặc thù riêng. hơn nữa, một hệ thống điểm đến thường được tạo 
ra từ nhiều đại lý, doanh nghiệp có sự phụ thuộc lẫn nhau (nguyên, 2012). hay nói cách khác khách 
hàng cảm nhận giá trị tạo ra ở một điểm đến trên cơ sở cả một hệ thống. vì thế, lợi thế cạnh tranh 
của một điểm đến du lịch là dựa vào cấu hình của cả mạng lưới chứ không phải năng lực của một vài 
doanh nghiệp đơn lẻ. Điều này đòi hỏi người làm chính sách và bản thân doanh nghiệp phải nhìn 
nhận việc phát triển du lịch dưới góc độ bao quát, chiến lược đi kèm với tầm nhìn dài hạn. Tuy nhiên, 
hiện nay Đà nẵng cũng như các địa phương khác đều phát triển du lịch theo chiến lược riêng của 
mình. Theo đuổi chiến lược riêng, các địa phương sẽ gặp phải việc trùng lắp trong đầu tư, dẫn đến sự 
lãng phí về nguồn lực. hơn nữa, điều này cũng tạo ra sự đơn điệu trong sản phẩm du lịch cung ứng. 
chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng chuỗi giá trị du lịch của Đà nẵng có thể đại diện cho chuỗi giá trị 
du lịch của các địa phương khác. vì vậy nếu cho rằng duyên hải miền Trung là một điểm đến du lịch 
để cạnh tranh với các điểm đến khác trong khu vực, thì thời gian và mức chi tiêu của du khách sẽ ít 
vì thiếu vắng các sản phẩm du lịch. hơn nữa, nếu các doanh nghiệp phối hợp với nhau để phân chia 
và phát triển sản phẩm trên cơ sở thế mạnh của mình, tổng hợp các sản phẩm sẽ nâng cao khả năng 
cạnh tranh cũng như sẽ đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Đây là hạn chế cơ bản của Đà nẵng và của cả 
duyên hải miền Trung. 

4. Giải pháp để phát triển bền vững du lịch miền Trung

Dựa trên những hạn chế phân tích ở trên, chúng tôi đề xuất một vài giải pháp để phát triển bền 
vững du lịch miền Trung

a. Chiến lược điểm đến miền Trung

Để nâng cao khả năng cạnh tranh và tăng tính liên kết trong việc phát triển du lịch khu vực 
miền Trung, điều cần thiết nhất là các nhà lãnh đạo khu vực phải xác định và xây dựng chiến lược phát 
triển du lịch theo hướng một điểm đến duy nhất là miền Trung. Trên cơ sở này, các địa phương sẽ xác 
định và đề xuất các sản phẩm đặc thù riêng dựa vào thế mạnh của mỗi địa phương. căn cứ vào kết 
quả khảo sát, Thủy (2011) phát hiện ra rằng một số du khách liên tưởng rằng đèn lồng, phố cổ hội 
An là đặc trưng riêng của Đà nẵng. vì thế, nếu các tỉnh ở khu vực miền Trung có thể phân tích tạo cơ 
chế liên kết và phân chia sản phẩm cống hiến theo hướng chỉ có một điểm đến miền Trung duy nhất 
thì sẽ nâng cao hiệu quả đầu tư và tránh tình trạng cạnh tranh giữa các tỉnh hiện nay. nếu thực hiện 
chiến lược này, chi phí hậu cần sẽ giảm đáng kể nếu các doanh nghiệp tham gia kết hợp du khách 
để lên lịch trình vận tải… Bên cạnh đó, chuyên môn hóa trên cơ sở chiến lược chung và nhất trí phân 
chia công đoạn tạo giá trị trong chuỗi giá trị du lịch sẽ gia tăng cơ hội đa dạng sản phẩm du lịch. Mặt 
khác, nếu thống nhất chiến lược điểm đến miền Trung sẽ gia tăng khả năng bảo vệ môi trường và 
điều tiết cung cầu du lịch, tạo sự chủ động trong phát triển bền vững du lịch. Điều cần thiết của chiến 
lược điểm đến miền Trung là đồng bộ hóa cơ sở hạ tầng du lịch cho toàn vùng nhằm gia tăng chất 
lượng dịch vụ cho điểm đến duy nhất này. hơn nữa, các chính sách, cơ chế và hạ tầng pháp lý cho 
phát triển du lịch miền Trung phải được thống nhất và tiến hành đồng bộ trong khu vực nhằm gia 
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tăng chất lượng cũng như tính nhất quán trong phát triển du lịch của vùng.

b. Đa dạng hóa sản phẩm du lịch theo cách tiếp cận nguồn lực

như đã bàn ở phần trên, hiện nay đa phần các sản phẩm du lịch từ khu vực duyên hải miền 
Trung chủ yếu dựa vào nguồn lực cố hữu trên cơ sở di sản vật thể (danh lam, thắng cảnh) và di sản phi 
vật thể (văn hóa, lễ hội). Dựa trên yếu tố này mà thời gian qua du lịch khu vực này phát triển nhanh 
chóng. Tuy nhiên, khi xét trên góc độ chuỗi giá trị, giá trị đem lại từ những dịch vụ này rất thấp và 
không mang những nét riêng biệt của điểm đến miền Trung. Để có thể làm cho du lịch khu vực này 
cất cánh, các sản phẩm du lịch nên dựa vào các nguồn lực sáng tạo và nguồn lực bổ trợ chủ yếu tập 
trung vào nâng cấp hạ tầng du lịch, sáng tạo các sự kiện chẳng hạn như lễ hội pháo hoa ở Đà nẵng 
hoặc đêm trăng rằm ở hội An và các hoạt động vui chơi giải trí. Điều cần thiết hiện nay là các tỉnh miền 
Trung phải xúc tiến đẩy mạnh phát triển các loại hình vui chơi giải trí nhằm nâng cao giá trị của chuỗi 
du lịch. Bên cạnh đó, khí hậu miền Trung chủ yếu có hai mùa nhưng các sản phẩm phục vụ nhu cầu 
du khách vào mùa mưa tại khu vực không có. phát triển các sản phẩm du lịch này (chẳng hạn du lịch 
Mice về sự kiện biến đổi khí hậu tổ chức vào mùa mưa hoặc nghệ thuật) là một trong các sản phẩm 
cần phân tích. hơn nữa, dải đất miền Trung có lợi thế về bãi biển nối dài, tuy nhiên các sản phẩm du 
lịch biển khá hạn chế. chiến lược phát triển du lịch phải nhấn mạnh đến sản phẩm du lịch này.

c. Nâng cao năng lực của lực lượng lao động du lịch

Một trong những lý do dẫn dến sự nghèo nàn trong sản phẩm du lịch và chất lượng chưa cao 
cũng như chưa tương xứng giữa các địa phương trong khu vực xuất phát từ năng lực của đội ngũ 
lao động. Để có thể đưa ra các sản phẩm du lịch độc đáo, lực lượng lao động phải có năng lực cao và 
chuyên nghiệp, sáng tạo để có thể đáp ứng được yêu cầu phát triển du lịch. Để làm được điều này, 
chính quyền địa phương và của vùng phải phát triển và hỗ trợ các cơ sở đào tạo du lịch. Bên cạnh đó, 
các cơ sở này phải cập nhật và thay đổi phương thức cũng như nội dung giảng dạy. hiện nay, các cơ 
sở đào tạo du lịch chưa tập trung vào việc đào tạo phát triển sản phẩm mới cho ngành du lịch mà chủ 
yếu đào tạo các nghiệp vụ du lịch. Điều này phải được thực hiện đồng thời. hơn nữa, để có thể đưa 
ra các sản phẩm phục vụ tốt nhu cầu khách hàng, điều tiên quyết là phải xây dựng và hỗ trợ các cơ 
sở, trung tâm nghiên cứu nhu cầu và hành vi của từng loại khách hàng. Mặc dầu khách hàng chính 
của du lịch việt nam là Trung Quốc, Đài loan, hàn Quốc, nhật Bản, pháp, Mỹ, chúng ta thiếu vắng các 
nghiên cứu về nhu cầu cũng như tập quán du lịch của các đối tượng này. lẽ đương nhiên là yêu cầu 
của khách hàng nhật Bản sẽ có những khác biệt cơ bản so với khách hàng Trung Quốc hoặc châu âu.  

d. Tăng cường công tác quảng bá, marketing

Khi chuyển dịch từ việc cạnh tranh giữa các địa phương khác nhau sang cạnh tranh giữa các 
điểm đến mà vùng duyên hải miền Trung là một điểm đến duy nhất thì việc truyền thông và quảng 
bá điểm đến này ở cả thị trường trong nước và quốc tế là hết sức cần thiết. chiến lược truyền thông 
sẽ nhấn mạnh đến sản phẩm của cả vùng trên cơ sở kết hợp các sản phẩm từng địa phương căn cứ 
vào chiến lược phát triển đã thống nhất. chiến lược marketing phải tiến hành định vị cho điểm đến 
này nhằm làm nổi bật du lịch miền Trung trong tâm trí du khách và những người làm công tác du lịch.  

 5. Kết luận

Du lịch việt nam nói chung và miền Trung nói riêng đã đạt được những thành tựu đáng kể 
trong thời gian qua. Tuy nhiên dưới góc độ của chuỗi giá trị, giá trị mà ngành du lịch miền Trung đem 
lại còn khá khiêm tốn, trong đó chủ yếu cạnh tranh và phát triển dựa vào nguồn lực về thiên nhiên. 
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lấy Đà nẵng làm ví dụ, bài viết đã làm sáng tỏ những ưu và hạn chế trong việc phát triển du lịch ở địa 
phương này nói riêng và của duyên hải miền Trung nói chung. chiến lược liên kết vùng du lịch trên 
phương châm một điểm đến miền Trung duy nhất sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh du lịch của vùng 
cũng như góp phần phát triển sản phẩm mới trên cơ sở tập trung vào nguồn lực sáng tạo và bổ trợ. 
Mặc khác, các chính sách và chiến lược về du lịch nên tạo ra “môi trường học hỏi lẫn nhau” nhằm phát 
huy tối đa thế mạnh của vùng dựa trên sự đầu tư thích đáng vào việc nâng cao năng lực đội ngũ phục 
vụ du lịch và công tác quảng bá điểm đến miền Trung hiệu quả.

CHÚ THÍCH
1 http://www.mesopartner.com/fileadmin/user_files/case_studies/Tourism_vcA_Da-nang.pdf
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During more than a decade, the vietnamese tourism industry in general and the 
central region in particular has grown significantly and played a major role for 
the economy, not only contributed to the national gDp, but also encouraged the 
development of other sectors such as transportation, construction and banking… 

however, this growth has not been commensurated with the size and capabilities of the region. 
experimental study in Da nang has pointed out the limitations in the development of the local 
tourism as well as the central coast. By deeply analyzing of the main causes based on the value chain 
analysis, this paper proposed some solutions to sustainable tourism development in central region 
towards a single destination using the creative resources as well as supporting resources.

TOURISM DEVELOPMENT IN THE CENTRAL REGION
FROM A VALUE CHAIN PERSPECTIVE

? phD. nguYen phuc nguYen* - ass. prof. phD. le The gioi**

* Danang University of Economic, University of Danang.
** University of Danang.
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các tỉnh/thành phố vùng duyên hải miền Trung theo Quy hoạch tổng thể phát triển 
du lịch việt nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 bao gồm 8 tỉnh/thành phố 
duyên hải nam Trung Bộ (Đà nẵng, Quảng nam, Quảng ngãi, Bình Định, phú Yên, 
Khánh hòa, ninh Thuận và Bình Thuận) cộng thêm Thừa Thiên huế. Đánh giá những 

điều kiện về tài nguyên, nguồn lực, thị trường và môi trường kinh tế - xã hội có thể thấy vùng duyên 
hải miền Trung có nhiều cơ hội rộng mở thu hút đầu tư phát triển du lịch. Tuy nhiên, đi liền với những 
cơ hội đó là thách thức vượt qua những rào cản đang và sẽ gây trở ngại cho quá trình đầu tư phát 
triển. Do vậy, vấn đề đặt ra là cần tạo ra bước đột phá trong thu hút đầu tư phát triển du lịch ở mỗi 
tỉnh trong mối liên kết với các tỉnh/thành phố trong vùng duyên hải miền Trung. 

Điều kiện thu hút đầu tư

Trước hết là thế mạnh nổi trội về tài nguyên du lịch biển đảo với hệ thống bãi biển, vịnh, đảo 
ven bờ và thắng cảnh biển với hệ sinh thái còn nguyên sơ, có giá trị và vẻ đẹp độc đáo hấp dẫn du 
lịch. cùng với nét văn hóa đặc sắc, đa dạng và độc đáo của miền biển với hệ thống di sản có giá trị, 
duyên hải miền Trung đã và đang có sức hút mạnh mẽ các nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch. Theo 
Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch việt nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ 
tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 201/QĐ-TTg, ngày 22 tháng 01 năm 2013, vùng duyên 
hải miền Trung sẽ có tới 10 khu du lịch quốc gia (lăng cô - cảnh Dương, Sơn Trà, Bà nà, cù lao chàm, 
Mỹ Khê, phương Mai, vịnh Xuân Đài, Bắc cam ranh, ninh chữ, Mũi né), 7 điểm du lịch quốc gia (Bạch 
Mã, ngũ hành Sơn, Mỹ Sơn, Trường lũy, Trường Sa, lý Sơn, phú Quý) và 5 đô thị du lịch (huế, Đà nẵng, 
hội An, nha Trang, phan Thiết). ngoài ra, nhiều khu, điểm du lịch địa phương đã và đang hình thành, 
đầu tư phát triển. có thể nói, sự tập trung về tài nguyên du lịch biển gắn với sự đa dạng và đặc sắc 
của bề dày văn hóa vùng duyên hải miền Trung là điều kiện quan trọng và thế mạnh nổi trội để thu 
hút đầu tư phát triển du lịch.

Mặc dù vậy, điều kiện về thị trường và khả năng tiếp cận thị trường sẽ là yếu tố quyết định đối 
với nhà đầu tư. Theo số liệu thống kê năm 2012 và kết quả khảo sát, tính toán của viện nghiên cứu 
phát triển Du lịch, trong số 6,8 triệu lượt khách quốc tế đến việt nam, thì vùng duyên hải miền Trung 
đón trên 2,85 triệu lượt khách quốc tế. với độ dài ngày lưu trú trung bình 3,5 ngày (trong vùng) so 

TẠO ĐỘT PHÁ TRONG THU HÚT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH CÁC
TỈNH/THÀNH PHỐ VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

? TS. hà văn Siêu*

* Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch.
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với 7,6 ngày (cả nước) thì quy mô ngày/khách quốc tế đến vùng chiếm 18,1% trong tổng số ngày/
khách cả nước. với chi tiêu bình quân của khách quốc tế 98 uSD/ngày/khách cao hơn so với mặt bằng 
chung cả nước 93 uSD/ngày/khách. Thị trường khách đến duyên hải miền Trung phần đông có mục 
đích nghỉ dưỡng dài ngày, có khả năng chi tiêu cao đến từ châu âu, Bắc Mỹ, Đông Bắc á, úc và nga. 
có thể nói, đây là tín hiệu vô cùng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tìm cơ hội phát triển các khu nghỉ 
dưỡng biển gắn với các dịch vụ giải trí, sự kiện, ẩm thực biển và tham quan tìm hiểu giá trị văn hóa 
miền biển. nhiều khu, điểm du lịch hấp dẫn có lợi thế tiếp cận đường không như Đà nẵng, hội An, 
huế, nha Trang hoặc đường bộ, đường biển như phan Thiết - Mũi né đã và đang thu hút mạnh mẽ 
dòng vốn đầu tư vào du lịch.

Thị trường khách quốc tế đến duyên hải miền Trung năm 2012

Cả nước Duyên hải miền Trung

Số lượt khách quốc tế (lượt) 6.848.000 2.685.000

ngày lưu trú trung bình (ngày) 7,6 3,5

Tổng số ngày khách (ngày/khách) 52.044.800 9.397.500

Tỷ trọng quy mô ngày khách (%) 100% 18,1%

Mức chi tiêu bình quân (uSD) 93 98

Nguồn: Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch 2012

Tuy nhiên, những thông tin về cung và cầu du lịch nêu trên là điều kiện cần, đang trở thành 
động lực thu hút đầu tư nhưng chưa đủ để dẫn tới những quyết định đầu tư. Thực tế, thông tin về môi 
trường đầu tư với những chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư, cơ chế, thủ tục, chi phí đầu tư, quy 
hoạch phát triển các ngành kinh tế - xã hội trong đó có quy hoạch phát triển du lịch trong bối cảnh 
so sánh giữa các ngành, lĩnh vực, địa phương về mức độ sinh lời trong ngắn hạn cũng như dài hạn sẽ 
là điều kiện đủ để thu hút đầu tư hiệu quả. Ở đây chỉ số tỷ suất đầu tư vào du lịch so với tỷ xuất đầu 
tư vào ngành, lĩnh vực khác là yếu tố quyết định cuối cùng. Đến nay, một số địa phương trong vùng 
có những bước mạnh dạn áp dụng chính sách cởi mở, ưu đãi, thông thoáng, tạo thuận lợi và thông 
tin đầy đủ, minh bạch tới nhà đầu tư như Đà nẵng, ninh Thuận... vì thế đã vượt lên thu hút mạnh mẽ 
dòng vốn đầu tư vào tỉnh mình. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực du lịch 
vùng duyên hải miền Trung khá lớn nhưng phần nhiều gắn với bất động sản du lịch, trong đó tỷ trọng 
vốn thực sự đầu tư vào hoạt động du lịch vẫn còn khiêm tốn, chưa có chiều sâu.

hơn nữa, do tính chất liên ngành, liên vùng của du lịch mà vì thế việc đầu tư vào du lịch gắn 
liền với đầu tư vào các ngành liên quan khác (hạ tầng, giao thông, viễn thông, nông nghiệp...) và các 
địa bàn phụ cận (khu, điểm du lịch trên tuyến du lịch) thuộc các địa phương xung quanh liên quan 
(tương đồng và/hoặc bổ trợ) trong vùng. vì vậy, thông tin về chính sách, quy hoạch và các dự án đầu 
tư của mỗi tỉnh đều có ý nghĩa đối với các tỉnh/thành phố trong vùng để thu hút đầu tư. Yếu tố liên 
ngành, liên vùng trở thành điều kiện bổ sung quan trọng để thu hút đầu tư. Theo đó, định hướng đầu 
tư vào những trọng điểm du lịch theo quy hoạch được các tỉnh thống nhất về mức độ ưu tiên của tỉnh 
mình phù hợp trong chương trình chung của vùng. như vậy thông tin liên ngành, liên vùng giúp thu 
hút đầu tư phát huy được hiệu ứng trội đồng thời hạn chế và tránh những trùng lặp hoặc những tác 
động tiêu cực lẫn nhau giữa các dự án đầu tư cũng như giữa các địa phương. 
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Cơ hội - thách thức thu hút đầu tư

cơ hội dễ thấy là ngân sách nhà nước Trung ương và địa phương (bao gồm cả oDA) sẽ đầu tư 
vào các hạng mục hạ tầng quan trọng tiếp cận 10 khu du lịch quốc gia, 7 điểm du lịch quốc gia và 5 
đô thị du lịch đã được xác định trong Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch cả nước đến năm 2020. 
cảng hàng không Đà nẵng, phú Bài, cam ranh, Quy nhơn, Tuy hòa sẽ được đầu tư nâng cấp, đồng 
thời phát triển sân bay mới như Trường Sa; hệ thống cảng biển đón tàu du hành và các cầu cảng, bến 
neo đậu tàu, thuyền du lịch sẽ được đầu tư; đường sắt cao tốc kết nối Thành phố hồ chí Minh - phan 
Thiết và các trung tâm, đô thị du lịch; hệ thống đường bộ kết nối các điểm du lịch và với vùng Tây 
nguyên, Đông nam Bộ sẽ đón nhận cơ hội đầu tư nhờ du lịch. Tuy nhiên, thách thức đi liền là việc xác 
định tầm nhìn, quy mô tính chất, nghiên cứu tác động kinh tế, xã hội và môi trường, tính khả thi và 
sự hài hòa bền vững của từng dự án đầu tư cân đối với nguồn lực của mỗi địa phương và ngân sách 
Trung ương. Thách thức về gánh nặng vốn vay oDA sẽ xuất hiện cùng với việc giải bài toán hiệu quả 
tổng thể của các dự án đầu tư trong vùng. 

ngân sách nhà nước đồng thời cũng chuyển hướng tăng tỷ trọng đầu tư chiều sâu vào phần 
mềm đó là nhân lực và quảng bá hình ảnh, thương hiệu chung cho du lịch của vùng. hệ thống cơ 
sở đào tạo du lịch trong vùng sẽ được nhà nước quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo; hệ 
thống thông tin quảng bá du lịch bằng nhiều hình thức cũng sẽ được hỗ trợ của nhà nước. Một số 
thương hiệu du lịch có tiềm năng trong vùng sẽ được hỗ trợ đầu tư của nhà nước. Tuy vậy, thách thức 
đi liền là năng lực “tiêu hóa” được nguồn lực đầu tư mềm này. Đối với nhân lực du lịch không thể cải 
thiện trong ngắn hạn, đồng thời còn tùy thuộc vào nhận thức chung của xã hội, mà sự tiếp thu yếu tố 
mới là cả một quá trình. Tiếp đến là thách thức trong việc quảng bá thị trường có tiêu điểm với tính 
chuyên nghiệp cao mà nguồn ngân sách đầu tư cho lĩnh vực này luôn luôn hẫng hụt.

Đầu tư của khu vực tư nhân sẽ tăng mạnh về quy mô, nhiều cơ hội đầu tư đổi mới, phát triển 
sản phẩm du lịch, phát triển thương hiệu du lịch. các khu, điểm du lịch mới sẽ ra đời được đầu tư theo 
quan điểm, phong cách mới bắt đúng tín hiệu thị trường đồng thời gắn chặt với yếu tố truyền thống 
và văn hóa bản địa. cơ hội đầu tư đa dạng đối với khu vực tư nhân biến những vùng đất hoang sơ trở 
thành hấp dẫn và có giá trị thụ hưởng du lịch. những khu nghỉ dưỡng, resorts cạnh những bãi biển 
non nước, phương Mai, vịnh Xuân Đài, nha Trang, ninh chữ, Mũi né; những khu mới trên bán đảo 
Sơn Trà, cù lao chàm, lý Sơn, phú Quý, Trường Sa... đồng thời với các khu nghỉ dưỡng là các công 
trình dịch vụ thể thao và giải trí biển, công trình phục vụ sự kiện du lịch, ẩm thực biển... cơ hội đầu 
tư còn mở ra các loại hình giải trí đa dạng trong môi trường biển từ ven bờ, trên mặt biển và dưới đáy 
biển. các loại hình dịch vụ đa dạng phục vụ sự tận hưởng của du khách sẽ có cơ hội đầu tư phát triển. 

Thách thức lớn nhất đó là quan điểm, tầm nhìn trong đầu tư và quản trị vòng đời sản phẩm du 
lịch. Đầu tư thiếu tầm nhìn sẽ dẫn tới suy thoái nhanh. hiện nay, một số sản phẩm du lịch ở những 
điểm đến đã từng thành công những năm trước, rõ nét nhất như ở huế, tiếp đến là nha Trang, hay 
Mũi né, hội An... đã xuất hiện dấu hiệu bước sang giai đoạn thoái trào. vì vậy, việc đầu tư làm mới 
sản phẩm đang là thách thức đối với các doanh nghiệp du lịch. những thách thức về khai thác giá trị 
văn hóa bản địa, đặc biệt là văn hóa phi vật thể để tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm du lịch, tạo dựng 
thương hiệu khác biệt của sản phẩm; đồng thời những vấn đề về chất lượng nguồn nhân lực, nhận 
thức cộng đồng, môi trường, an toàn và ứng phó với biến đổi khí hậu... sẽ là những thách thức lớn 
đối với thu hút đầu tư tư nhân.  
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Đầu tư nước ngoài có cơ hội thu hút vào những quần thể/tổ hợp dịch vụ phục vụ du lịch có quy 
mô và chuẩn chất lượng dịch vụ tầm cỡ quốc tế tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. hệ thống khách 
sạn, khu nghỉ dưỡng, khu giải trí cao cấp dọc dải ven biển hoặc trên các đảo ven bờ thuộc địa bàn ưu 
tiên sẽ có cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài thông qua liên doanh, liên kết. Thách thức đối với thu hút 
đầu tư nước ngoài là các vấn đề về quy trình thủ tục đầu tư, cơ chế chính sách, đáp ứng yêu cầu nhân 
lực bậc cao và các vấn đề về văn hóa trong phát triển sản phẩm. 

cơ hội liên kết đầu tư giữa các địa phương và các nhà đầu tư vào các dự án liên vùng về hạ tầng 
và các công trình dịch vụ phân bố theo chuỗi cung ứng dịch vụ. Một số tập đoàn có cơ hội được mời 
gọi đầu tư chuỗi khách sạn, resorts, khu giải trí ở nhiều tỉnh trong vùng. Một số chính sách được áp 
dụng thành công ở một tỉnh có thể được tiếp thu áp dụng phổ biến ở các tỉnh khác trong vùng. cơ 
hội giảm chi phí đầu tư ở các khâu chuẩn bị cho tới triển khai dự án đầu tư sẽ được giảm thiểu nhờ cải 
cách hành chính. Thách thức đối với liên kết thu hút đầu tư toàn vùng là sự xung đột về chính sách, 
quy hoạch ở mỗi địa phương và/hoặc xung đột giữa du lịch với các ngành liên quan khác. Thực tế đã 
diễn ra vấn đề này, ví dụ: khai thác titan với phát triển các khu nghỉ dưỡng ở Bình Thuận, cảng nước 
sâu với phát triển du lịch ở vân phong cũng như sự trùng lặp về sản phẩm, thiết kế phong cách các 
khu nghỉ dưỡng ven biển của nhiều tỉnh...

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào du lịch

Từ việc xem xét những điều kiện cần và đủ,  điều kiện bổ sung để thu hút đầu tư, chúng ta có 
thể nhận thấy những cơ hội và thách thức đối với đầu tư vào các lĩnh vực liên quan đến phát triển du 
lịch. phá vỡ những rào cản để vượt qua thách thức có thể là những đột phá trong thu hút đầu tư phát 
triển du lịch. Tuy nhiên trong phạm vi nguồn lực, kinh nghiệm và năng lực điều phối tổng thể của mỗi 
địa phương và khả năng liên kết vùng, chúng ta nên lựa chọn tập trung vào giải pháp đột phá có tính 
chất chìa khóa nhằm mục tiêu vừa tăng dòng vốn vừa nâng cao được hiệu quả đầu tư tổng thể trong 
đầu tư phát triển du lịch vùng duyên hải miền Trung.

- Đột phá thứ nhất về duy trì động lực sinh lời: Duy trì, mở rộng phát triển thị trường khách 
theo hướng chiến lược tập trung vào đối tượng khách mục đích du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và văn 
hóa miền biển, lưu trú dài ngày, có khả năng chi trả cao... phát triển điểm đến duyên hải miền Trung 
với thương hiệu du lịch biển định vị được trên thị trường toàn cầu. Thực hiện xúc tiến đầu tư vào các 
khu, điểm du lịch quốc gia; khu, điểm du lịch địa phương đã được quy hoạch, đảm bảo có ưu tiên 
trọng tâm, trọng điểm; tránh đầu tư dàn trải; thực hiện kiểm soát cạnh tranh, kiểm soát chất lượng 
dịch vụ đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh bằng chất lượng hoàn hảo, bằng thương hiệu; 
tập trung phát triển nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu; giải quyết các vấn đề về môi trường 
và văn minh, an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch. Tất cả những hoạt động nêu trên nhằm đưa 
duyên hải miền Trung trở thành ngôi sao sáng trên bản đồ du lịch việt nam, khu vực và thế giới với 
hình ảnh hứa hẹn lợi ích tối đa cho các bên trong đó có các nhà đầu tư du lịch. Đột phá ở đây là chất 
lượng sản phẩm du lịch đảm bảo độc đáo, đa dạng, có giá trị cao, có sức cạnh tranh và định vị được 
thương hiệu từ đó thu hút được thị trường ở phân khúc cao cấp, chi tiêu cao, nghỉ dài ngày mang lại 
doanh thu cao... quyết định đến tỷ suất đầu tư du lịch vào vùng này cao hơn các ngành, lĩnh vực khác 
hay vùng khác.

- Đột phá thứ hai về cơ chế thông tin minh bạch: minh bạch về các chính sách, quy hoạch, quy 
trình, thủ tục cấp phép, đền bù giải phóng mặt bằng, sử dụng đất và các tài nguyên; các chính sách 
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ưu đãi về thuế, ưu đãi ứng dụng công nghệ sạch... Đột phá ở đây là chìa khóa thông tin rõ ràng, minh 
bạch về các chính sách của Trung ương, địa phương và của vùng, tạo thuận lợi cho đầu tư phát triển 
du lịch, góp phần giảm thiểu chi phí đầu tư và nâng cao hiệu quả đầu tư.

- Đột phá thứ ba về liên kết: liên kết từ phía chính quyền các địa phương thống nhất về quy 
hoạch, chính sách ưu đãi, chia sẻ thông tin, hình thành diễn đàn đầu tư du lịch vùng duyên hải miền 
Trung. về phía nhà đầu tư, quá trình liên kết đồng thời với quá trình mua bán & sáp nhập (M&A) tạo 
ra dòng vốn tập trung đầu tư vào du lịch vùng. Đột phá ở đây là tạo hiệu ứng trội về nguồn vốn tập 
trung tránh được đầu tư dàn trải, cạnh tranh không lành mạnh trong thu hút đầu tư và hạn chế được 
sự trùng lặp và tác động tiêu cực giữa các dự án đầu tư.

- Đột phá thứ tư về tư vấn đầu tư: Thực hiện nghiêm túc nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu 
khả thi, đánh giá tác động môi trường; xác định tư vấn đầu tư là yêu cầu cần thiết, có ý nghĩa quyết 
định đến hiệu quả lâu dài của dự án đầu tư. Đột phá ở đây là việc tư vấn giúp cho nhà đầu tư có quyết 
định đầu tư đúng đắn mang lại lợi ích bền vững cho cả nhà đầu tư và cộng đồng xã hội. Đặc biệt vai 
trò độc lập, khách quan của tư vấn là yếu tố then chốt có ý nghĩa quyết định.

- Đột phá thứ năm về tài chính tín dụng: Thực hiện kiểm soát dòng vốn đầu tư vào các ngành, 
lĩnh vực trong đó chú trọng đầu tư vào du lịch; vay oDA đối với các dự án hạ tầng quan trọng phục vụ 
du lịch; chính sách ưu đãi thu hút fDi; thực hiện cho vay ưu đãi đối với phát triển du lịch cộng đồng; 
chính sách thu hút nguồn lực tài chính trong nhân dân vào các công trình tự quản về bảo tồn di tích, 
tôn giáo, di sản văn hóa...; khuyến khích tín dụng để đầu tư vào các ngành chế biến, dịch vụ phục vụ 
du lịch như chế biến hải sản; ẩm thực biển, các loại đồ uống bản địa, làng nghề, chăm sóc sức khỏe... 
Điểm đột phá ở đây là tạo ra sẵn nhiều khả năng huy động nguồn lực tài chính để hướng đầu tư vào 
hoạt động du lịch hoặc ngành, lĩnh vực liên quan phục vụ du lịch.

- Đột phá thứ sáu về nhân lực: Thực hiện đào tạo chuyên sâu du lịch ở mọi cấp để trở thành 
động lực tạo lập giá trị gia tăng cho ngành dịch vụ này. chất lượng nguồn nhân lực quyết định đến 
hàm lượng giá trị gia tăng bền vững cho sản phẩm du lịch; đồng thời với đào tạo du lịch cần tiến hành 
đào tạo những ngành ứng dụng để phục vụ du lịch ví dụ: phục vụ thể thao giải trí biển như: lặn biển, 
lướt ván, khinh khí cầu, golf, casino, giải trí văn hóa, nghệ thuật về khuya... Điểm đột phá ở đây là gắn 
đào tạo với trách nhiệm vị trí công việc; thực hiện đào tạo năng lực tại chỗ doanh nghiệp để có kết 
quả chất lượng đào tạo thực sự quyết định đến chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của sản phẩm 
du lịch. với cách tiếp cận này sẽ hứa hẹn với nhà đầu tư về sự sẵn sàng cung cấp đủ đội ngũ nhân lực 
chuyên nghiệp cho các dự án phát triển du lịch.

Kết luận và khuyến nghị

vùng duyên hải miền Trung đang chứng tỏ sự đi lên trở thành điểm đến hàng đầu việt nam về 
du lịch biển đặc trưng văn hóa duyên hải. Điều kiện tài nguyên du lịch nổi trội cùng với thị trường 
đang lên mang đến nhiều cơ hội đầu tư về phát triển hạ tầng, sản phẩm và thương hiệu du lịch. Tuy 
nhiên để thu hút và đón nhận luồng đầu tư trong và ngoài nước thì không ít thách thức phải vượt 
qua. vì vậy cần tạo đột phá nhằm vừa tăng cường thu hút đầu tư vừa nâng cao hiệu quả đầu tư đối 
với các dự án phát triển du lịch và phục vụ phát triển du lịch. Tuy nhiên khuyến nghị về giải pháp đột 
phá cần có sự quyết tâm cao độ của các cấp thực hiện đồng thời có sự thống nhất hành động trong 
liên kết phát triển vùng duyên hải miền Trung./.  



Kỷ yếu Hội nghị

156

provinces and cities in the south central coastal region own sufficient advantage 
conditions to attract investment in tourism development. catching the opportunities 
and overcoming the threats in order to create break-through change in attracting 
capital investment is becoming the most concern of all provinces/city in the region. 

important condition to attract investment namely the advantage in term of tourism resources, 
the emerging tourist markets with the volume of yearly up to 3 million foreign tourists (2012 figure), 
which are mainly with long holiday purpose, strong spending tourists coming from europe, north 
America, north east Asia, Australia and russia; in lines with the tourism development policy system 
being reformed towards more encouraged, dynamic and free, and together with increasing efforts 
in collaboration between provinces, therefore condition to attract investment into the region are 
becoming more and more attractive. 

opportunities for investment from government which include also oDA funds to invest in 
infrastructure, especially in the first priority investing in 10 national tourism development complexes, 
7 national tourism sites and 5 tourism cities in the region. investments in tourism human resources 
and tourism promotion are becoming concerned and supported by the government. products 
development, branding in lines with tourism services facilities, hotels, resorts, entertainment complex, 
sports, culture and art recreation are the major opportunities for investment from private sector and 
also from foreign direct investment. 

Threats are foreseeing along the process of attracting investment could be the mechanism and 
tourism development policy which ensure sustainable rate of return for the whole region; threats 
on the long term vision and concept of development, the vision of management, planning, human 
resources and transparent information etc. all those are concerned to find out break-through solutions 
towards more and effective capital investments in tourism development. Those key break-through 
solutions are: (1) sustain driving force for profitability, (2) ensure atransparent information mechanism 
(3) strengthening partnership in investment, (4) respect investment consultancy, (5) implementing 
flexible finance and credit mechanism and (6) effective human resources development.

in order to realize all these investment opportunities, recommendation should be called for the 
commitment of all parties in each province as well as joint action of all provinces/city in the region 
as a whole.

CREATE A bREAkTHROUGH IN ATTRACTING INVESTMENT IN TOURISM
DEVELOPMENT IN PROVINCES/CITIES OF THE CENTRAL COASTAL REGION

? Dr. ha van Sieu*

* Director of Institue for Tourism Development Research.
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Khi thực hiện xúc tiến đầu tư, chúng ta thường quan tâm đến những dự án thu hút vốn 
đầu tư quy mô lớn. Đơn giản vì với những dự án này chúng ta ngay một lúc có được 
nguồn vốn lớn. Bên cạnh đó, những dự án này thường là việc hình thành các doanh 
nghiệp có quy mô lớn, cung ứng dịch vụ chất lượng cao. với chúng, chúng ta có điều 

kiện học hỏi cách thức quản lý hiện đại cũng như bản thân các doanh nghiệp này có khả năng thu 
hút nguồn khách cho mình và vì vậy tạo nguồn khách mới cho điểm đến. 

Tuy nhiên, du lịch có đặc điểm là có thể thu hút đầu tư ở những quy mô khác nhau bởi dịch vụ 
cung ứng cho du khách là vô cùng đa dạng, từ dịch vụ lưu trú với các resort hay khu đất trại, homestay, 
dịch vụ vận chuyển bằng đường không với các công ty hàng không khổng lồ hay vận chuyển bằng 
đường bộ, đường thủy bằng các phương tiện vận chuyển thô sơ, ít vốn, cho đến các dịch vụ giải trí, 
tham quan, mua sắm với các công viên chủ đề tầm cỡ quốc gia hay tham quan làng quê, làng nghề,… 
Thu hút vốn đầu tư quy mô nhỏ tạo nên các điểm du lịch thứ cấp không chỉ góp phần gia tăng nguồn 
vốn đầu tư mà còn cho phép kéo dãn dòng du khách ra khỏi các điểm đến chính đang quá tải. Quan 
trọng hơn, quá trình này tạo điều kiện cho đông đảo cộng đồng cư dân địa phương hưởng lợi trực 
tiếp từ du lịch mang lại một sự phát triển du lịch bền vững. Do đó, trong xúc tiến thu hút vốn cho du 
lịch, chúng ta không thể không quan tâm đến khả năng thu hút vốn đầu tư quy mô nhỏ thông qua 
sự hình thành và phát triển các điểm du lịch thứ cấp.

Để thu hút các hộ gia đình có vốn đầu tư quy mô nhỏ tham gia vào kinh doanh du lịch, người 
làm chính sách phát triển du lịch cần phải triển khai nhiều hoạt động đồng bộ.

Trước hết là hình thành những cơ hội đầu tư cho các cá nhân và hộ có quy mô vốn hạn chế. có 
những vùng, những loại hình, những thời điểm phù hợp cho việc hình thành các doanh nghiệp quy 
mô nhỏ và vừa. 

Sự phát triển của một điểm đến (destination), một cách phổ biến, trải qua 4 giai đoạn sau: 

Đầu tiên, nó chỉ là một điểm thu hút (attraction) riêng lẻ có một loại tài nguyên du lịch hấp dẫn, 
khách đến chỉ tham quan tài nguyên này, các dịch vụ lưu trú, ăn uống, mua sắm, tham quan, giải trí 

XÚC TIẾN THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ QUY MÔ NHỎ
TRONG DU LỊCH THÔNG QUA VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

CÁC ĐIỂM DU LỊCH THỨ CẤP

? TS. TrưƠng SỸ QuÝ*

* Đại học Đà Nẵng.
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khác chưa phát triển (chẳng hạn, hội An trước năm 1992 với dịch vụ tham quan phố cổ đơn thuần). 
Kế đến, nguồn khách tham quan đơn thuần này sẽ kích thích sự ra đời của các dịch vụ hỗ trợ như dịch 
vụ lưu trú, ăn uống, mua sắm, tạo nên một hệ thống các dịch vụ thỏa mãn các nhu cầu khác nhau 
của du khách, hình thành nên điểm đến phôi thai (hội An giai đoạn 1993 - 1999). giai đoạn 3: Một 
khi điểm đến tăng trưởng, những tài nguyên du lịch khác, vốn bản thân nó không đủ sức hình thành 
một điểm đến độc lập, nhưng do vị trí gần điểm đến có sẵn nó bắt đầu thu hút chính dòng khách này 
và như vậy, hình thành các điểm du lịch thứ cấp cùng khai thác nguồn khách với điểm thu hút chính, 
từ đó hình thành một điểm đến đơn thị trường phát triển có khả năng kéo dài thời gian lưu trú của 
khách. (hội An với sự hình thành các điểm thu hút của làng mộc Kim Bồng, gốm Thanh hà, rau Trà 
Quế). cuối cùng, giai đoạn 4, các điểm du lịch mới được thiết kế để thu hút đối tượng du khách mới 
và gắn liền với điểm thu hút cũ để nối liền và mở rộng quy mô điểm đến với một đối tượng du khách 
đa dạng và hình thành một điểm đến đa dạng hóa (hội An với sự phát triển của khu du lịch biển cửa 
Đại và vệt nối liền phố cổ hội An - cửa Đại hiện nay). 

chính việc hình thành các điểm du lịch thứ cấp và các dịch vụ hỗ trợ cho các điểm này là cơ hội 
cho các doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Thật vậy, với các tài nguyên không thật sự đặc sắc, chúng ta 
có thể tìm thấy nó tại nhiều địa phương, và với tài nguyên này, chúng chỉ có thể thu hút một bộ phận 
trong nguồn du khách của điểm đến chính. Một nguồn khách không lớn không lôi kéo những nhà 
đầu tư lớn và phù hợp với các nhà đầu tư quy mô nhỏ từ các hộ gia đình trong dân cư tại chỗ. Khảo 
sát ngoại vi các điểm đến nổi tiếng đã có như Đà nẵng, huế, hội An, Mỹ Sơn,… chúng ta hoàn toàn 
có thể tìm thấy các địa phương có thể hình thành các điểm du lịch thứ cấp có khả năng thu hút vốn 
đầu tư quy mô nhỏ trong du lịch.

loại hình du lịch nào, bên cạnh các cơ sở cung ứng dịch vụ quy mô lớn, chất lượng cao cũng 
cần có các dịch vụ hỗ trợ khác đòi hỏi trình độ quản lý đơn giản hơn, yêu cầu quy mô vốn bé hơn 
nhưng nếu hướng về các hộ nông dân, rõ ràng loại hình du lịch làng quê, làng nghề, du lịch sinh 
thái,… cho phép sự tham gia của cộng đồng là rộng rãi hơn nhiều.

Không chỉ tạo cơ hội, để hình thành và phát triển các điểm du lịch thứ cấp cần phải có sự hỗ trợ 
của nhà nước. Trước hết là hỗ trợ về quy hoạch. nghĩa là, cần sớm xác định vị trí của các điểm thu hút 
thứ cấp, quy hoạch chúng để xác định các tài nguyên nào cần được bảo tồn, không gian nào dành 
cho phát triển các dịch vụ hỗ trợ. Kế đến là sự hỗ trợ của nhà nước trong phát triển cơ sở hạ tầng. 
hiện nay chúng ta đang triển khai các dự án “phát triển nông thôn mới” với sự đầu tư mạnh mẽ về cơ 
sở hạ tầng nông thôn. cần phải nhanh chóng xác định các điểm thu hút có tiềm năng, tính toán sự 
phát triển của chúng để dự án “phát triển nông thôn mới” và dự án “phát triển du lịch” gắn kết, hỗ trợ 
nhau ngay từ đầu. Bên cạnh đó, ngoài những  hỗ trợ về thủ tục hành chính, các hỗ trợ về đào tạo kể 
cả đào tạo tay nghề còn là đào tạo kỹ năng khởi nghiệp và quản lý. Trong các điểm thu hút thứ cấp 
có khả năng khai thác du khách quốc tế, sử dụng tiềm năng từ đội ngũ giáo viên giảng dạy tiếng Anh 
các trường phổ thông để hỗ trợ các doanh nghiệp gia đình trong giai đoạn đầu hình thành cũng là 
những hỗ trợ cần thiết.

Một tư duy mới trong xúc tiến thu hút đầu tư hướng đến các hộ gia đình cần phải được quán 
triệt. Trong hướng suy nghĩ đó, chúng ta sẽ thấy một số nơi có tiềm năng mà chúng ta khá chậm trễ 
trong việc hỗ trợ phát triển chúng. 

Một trong những điểm đó là xã Điện phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng nam. Trước hết, Điện 
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phương là xã giáp ranh với hội An, trên trục đông tây của hệ thống các điểm di tích văn hóa champa 
mà cố giáo sư Trần Quốc vượng đã chỉ ra: cù lao chàm - cảng thị hội An - Kinh đô Trà Kiệu - Thánh 
địa Mỹ Sơn. Đây cũng là trục mà các chúa nguyễn và vua nhà nguyễn tiếp tục phát triển sau này. Điện 
phương với dinh trấn Thanh chiêm, thủ phủ của một vùng đất rộng lớn từ Đà nẵng đến phú Yên bây 
giờ, sở hữu một hệ thống các di tích nổi tiếng như Dinh thự hành cung, phường đúc phước Kiều vốn 
được hình thành từ nhu cầu đúc rèn vũ khí cho quân đội Dinh Trấn, hội phước Tự được lập từ triều 
vua lê hiển Tông, văn miếu được xây dựng từ đời vua Minh Mạng và Trường Đốc nằm cạnh văn miếu 
là nơi ăn học của các sĩ tử, nhà thờ “nhà của mẹ Jeanne”, nơi truyền đạo, học tiếng việt và hình thành 
lối phiên âm quốc ngữ của cha cố francisco de pina và Alexandre de rhodes. Điện phương cũng là 
nơi ra đời của nhiều nhân vật nổi tiếng như Bà chúa Tàm tang Quý phi Đoàn Thị ngọc, “Kỳ nữ” Tống 
Thị Toại,… Tất cả là những tài nguyên du lịch văn hóa quý báu phù hợp với loại hình du lịch chính của 
điểm gửi khách hội An. vốn là đất dinh Trấn, ở Điện phương có nhiều làng nghề truyền thống với các 
nghệ nhân nòng cốt, bên cạnh làng đúc đồng phước Kiều còn có làng bánh tráng phú chiêm, chiếu 
chẻ Triêm Tây, làng mộc, đất nung Điện phương. về ẩm thực, Điện phương nổi tiếng với mỳ quảng 
phú chiêm và bò tái cầu Mống. với vị trí bên cạnh dòng sông Thu Bồn chảy từ Mỹ Sơn xuống hội An, 
Điện phương còn có nhánh sông phú Triêm chảy xuyên qua xã. hệ thống sông này cùng với hệ thống 
đường huyện, đường liên thôn được trải bê tông đi qua nhiều làng quê đẹp điển hình cho làng quê 
xứ Quảng. Du lịch làng quê và làng nghề có nhiều điều kiện phát triển tại Điện phương. Dịch vụ hỗ trợ 
phù hợp nhất để khai thác các tài nguyên này là dịch vụ cho thuê xe đạp, vận chuyển bằng thuyền, 
lưu trú homestay, đất trại; là dịch vụ tham quan, bán hàng lưu niệm trên cơ sở các  sản phẩm của làng 
nghề. Tất cả là những dịch vụ sẽ thu hút đầu tư quy mô nhỏ của rộng rãi người dân Điện phương, 
vốn là dân “Kẻ chiêm” có truyền thống giao thương lâu đời và bản chất chất phác của người dân xứ 
Quảng. 

Một quy hoạch phát triển du lịch cho Điện phương thành điểm thu hút thứ cấp cần sớm được 
tiến hành làm cơ sở cho quy hoạch phát triển nông thôn mới, một hệ thống các chính sách hỗ trợ là 
cần thiết và đây sẽ là một cơ hội xúc tiến thu hút vốn đầu tư quy mô nhỏ cho du lịch.
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Setting up secondary tourist attractions in the neighboring areas of or in an axis 
connecting them with the famous ones creates an efficiency and convenience in 
enhancing tourism industry and is in accordance with the process of developing tourist 
sites. With their own characteristics, the introduction of communal tourism which 

includes types of handicraft village and countryside tourism will attract small-scaled investment 
projects. This contributes not only towards an increase in capital but also to a logical shift of floods 
of tourists away from overloaded tourist spots. in addition to that, it brings about a lot of benefits in 
the community and ensures a sustainable tourism development. if this tendency is a great concern of 
ours, we are able to discover and establish new secondary tourist sites and Dien phuong ward, Dien 
Ban commune is taken as an illustrating example.   

PROMOTION TO ATTRACT THE SMALL-SCALE INVESTMENTS
IN TOURISM THROUGH THE FORMATION AND DEVELOPMENT

OF THE SECONDARY TOURIST ATTRACTIONS

? Dr. Truong SY QuY*

* Da Nang Univerisy of Economics. 
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vùng duyên hải miền Trung việt nam bao gồm 9 tỉnh/thành phố: Thừa Thiên huế, Đà 
nẵng, Quảng nam, Quảng ngãi, Bình Định, phú Yên, Khánh hòa, ninh Thuận và Bình 
Thuận trải dài gần 900 km, được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều bờ biển, hòn đảo 
đẹp nổi tiếng trong nước và quốc tế; cùng với đó là những giá trị đa dạng về cảnh 

quan biển, sinh thái, những di tích lịch sử, văn hóa. Do vậy, có thể khẳng định rằng, du lịch biển đảo 
chính là thế mạnh và tiềm năng của vùng duyên hải miền Trung nói riêng và việt nam nói chung.

Khai thác du lịch biển đảo vùng duyên hải miền Trung

So với các vùng biển khác của việt nam, các tỉnh trong vùng đều có biển tạo nên tiềm năng to 
lớn để phát triển du lịch biển đảo với các loại hình du lịch như nghỉ dưỡng biển, thể thao trên biển, 
du lịch sinh thái biển, lặn biển, giải trí biển... nếu vào trang tìm kiếm google, gõ từ khóa tiếng Anh 
“Sea travel from vietnam” trong vòng 0,39 giây sẽ cho kết quả khoảng 56.000.000; gõ với từ khóa “Sea 
travel from Malaysia” với 52.100.000 kết quả trong vòng 0,35 giây… cho thấy du lịch biển việt nam, 
trong đó có vùng duyên hải miền Trung vẫn được chú ý.

Sự kết hợp hài hòa giữa biển và núi đã tạo cho vùng nhiều kỳ quan, thắng cảnh hùng vĩ; những 
bờ biển đẹp như vịnh lăng cô (Thừa Thiên huế), Sa huỳnh (Quảng ngãi), Quy nhơn (Bình Định), 
gành đá Dĩa (phú Yên), vịnh vĩnh hy (ninh Thuận), vịnh Mũi né (Bình Thuận)… cùng nhiều suối nước 
nóng, suối bùn khoáng. ngoài ra, vùng còn có nhiều đảo đá lớn, nhỏ như bán đảo Sơn Trà (Đà nẵng) 
được xếp vào danh sách rừng cấm với cảnh đẹp và thảm động thực vật phong phú, cù lao chàm 
(Quảng nam) khu vực dự trữ tự nhiên có diện tích 1.535 ha và nhiều danh thắng khác như hòn ông 
căn (Bình Định), phú Quý (Bình Thuận)... ngoài ra, có hai quần đảo khá nổi tiếng là quần đảo Trường 
Sa (Khánh hòa) và hoàng Sa (Đà nẵng). những vịnh đẹp của vùng là Dung Quất (Quảng ngãi), vân 
phong (Khánh hòa). ngoài biển, đảo thì những danh thắng, di tích cũng là điểm nổi bật của vùng với 
những giá trị về mặt văn hóa, lịch sử, tâm linh và nghỉ dưỡng. hiện nay, vùng duyên hải miền Trung 
có khoảng 362 di tích được xếp hạng, chiếm 14,4% số di tích được xếp hạng trong cả nước.

riêng đối với du lịch Bình Thuận, qua 18 năm hình thành và phát triển, thương hiệu du lịch 
biển “Mũi né - việt nam” được mệnh danh là “thủ đô resort” và là thương hiệu du lịch nổi tiếng trên 
thế giới. năm 2012 đã có khoảng 3,2 triệu lượt khách tham quan nghỉ dưỡng, trong đó khách quốc 

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU DU LỊCH bIỂN
VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

? ngô minh chÍnh*

* Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận.
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tế có 341.160 lượt đến từ các quốc gia như nga, Đức, Anh, pháp, Mỹ, úc, hàn Quốc, Trung Quốc, nhật 
Bản…; doanh thu du lịch ước đạt 4.358 tỷ đồng. Đến hết năm 2012, toàn tỉnh có 210 cơ sở lưu trú 
đang hoạt động với 8.583 phòng đạt tiêu chuẩn đón khách; Bình Thuận có 407 dự án du lịch được cấp 
phép với tổng diện tích 8.401 héc ta, tổng vốn đầu tư 63.330 tỷ đồng. Trong quy hoạch phát triển du 
lịch đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Bình Thuận tập trung xây dựng phan Thiết thành đô 
thị du lịch quốc gia, Mũi né là khu du lịch quốc gia, đảo phú Quý là điểm du lịch quốc gia.

Những hạn chế

Sản phẩm du lịch các địa phương vùng duyên hải miền Trung còn đơn điệu, trùng lắp, chưa tạo 
được nét độc đáo riêng để thu hút du khách. loại hình và sản phẩm du lịch chưa phong phú, đa phần 
vẫn là những tour du lịch tắm biển, tham quan cảnh đẹp đơn thuần, du lịch tâm linh lễ chùa..., dịch 
vụ vui chơi giải trí còn thiếu và yếu. chưa có sự liên kết, hợp tác khai thác các tài nguyên du lịch đặc 
trưng của vùng, từ đó dẫn đến sự phát triển du lịch các địa phương không đồng bộ.

phát triển du lịch biển đảo hiện đang đứng trước nguy cơ suy giảm tài nguyên và sự xuống cấp 
của môi trường ở vùng ven biển do việc bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên chưa hợp lý cùng 
với tốc độ phát triển nhanh chóng của các đô thị, khu dân cư, công nghiệp vùng ven biển và công 
tác quản lý còn chưa tốt. Bên cạnh đó, sự quá tải lượng khách du lịch trong mùa cao điểm ở một số 
nơi làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên (điển hình là hệ sinh thái san hô có thể suy giảm 0,04% 
trong mùa cao điểm).

công tác quảng bá xúc tiến cho du lịch biển chưa được quan tâm đúng mức, chưa xây dựng 
được hệ thống quảng bá chung trên internet, trên tạp chí du lịch biển miền Trung, đĩa DvD, hội chợ, 
triển lãm và trên các phương tiện truyền hình trong và ngoài nước về du lịch biển…

Phát triển du lịch biển đảo vùng duyên hải miền Trung

Để tạo nên các sản phẩm du lịch đặc sắc của từng địa phương, dựa trên nguồn tài nguyên sẵn 
có nhằm phát huy hiệu quả và phát triển bền vững du lịch biển đảo vùng duyên hải miền Trung, cần 
có sự kết hợp đồng bộ giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương và cả những người kinh doanh du 
lịch trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp sau đây:

Thứ nhất, để du lịch phát triển bền vững, các địa phương trong vùng cần xây dựng, đầu tư và 
bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội thật tốt; xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân 
thiện; đồng thời nâng cấp hệ thống tài nguyên du lịch, đặc biệt đối với các di tích văn hóa - lịch sử, 
các lễ hội truyền thống phục vụ du lịch; cải tạo môi trường tự nhiên, các khu vực hoạt động du lịch; 
khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đồng thời có biện pháp bảo vệ môi trường trên cơ sở 
phát triển bền vững theo vùng, lãnh thổ.

Thứ hai, cần nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các loại hình du lịch biển đảo như: 
nghỉ dưỡng biển, vui chơi giải trí, tham quan, thể thao mạo hiểm, khám phá đáy biển và các đảo ven 
bờ, du lịch tàu biển... kết hợp với phát triển các loại hình du lịch bổ trợ như du lịch sinh thái núi (nghỉ 
mát, thể thao leo núi…), du lịch văn hóa (tham quan lễ hội, các di tích lịch sử - văn hóa…), du lịch 
Mice… Mỗi tỉnh không chỉ có kế hoạch xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch độc đáo dựa trên 
thế mạnh của riêng mình mà cần phải liên kết chặt chẽ với địa phương khác để tạo nên những sản 
phẩm du lịch liên kết vùng và tránh sự trùng lắp.



xúc tiến đầu tư vùng DuYÊn HẢi MiỀn tRung

163

Thứ ba, đầu tư xây dựng mới, nâng cấp hệ thống các cơ sở lưu trú, kết cấu hạ tầng du lịch, phát 
triển các công trình vui chơi giải trí, tạo ra những loại hình vui chơi giải trí độc đáo, cao cấp và hiện 
đại như cáp treo, sân golf… cũng như các loại hình vui chơi giải trí mạo hiểm gắn với tài nguyên biển 
và núi; hướng đến các sản phẩm du lịch đặc thù cho mỗi địa phương như: du lịch Mice (Đà nẵng), du 
lịch gắn với di sản văn hóa (Quảng nam), du lịch biển đảo (Khánh hòa), du lịch thể thao biển (Bình 
Thuận)…

Thứ tư, cần tổ chức các sự kiện du lịch cho hệ thống biển, đảo trong vùng với những chủ đề 
khác nhau cho mỗi lần tổ chức mang ý nghĩa vừa quảng bá tiềm năng biển đảo đến du khách, vừa 
thể hiện chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Bên cạnh đó, để tạo sự lôi cuốn có tính độc đáo nên 
chọn một số nét hấp dẫn riêng của từng vùng biển để làm sự kiện và đề ra chiến lược quảng bá hiệu 
quả. chẳng hạn, vùng biển Bình Thuận gần đây luôn được các tạp chí, website du lịch nổi tiếng thế 
giới khẳng định và bình chọn như Trang web du lịch Skyscanner khẳng định: Bãi biển Mũi né hấp dẫn 
nhất Đông nam á; Tạp chí lonely planet của Anh lựa chọn Mũi né là 1 trong 7 bãi biển hút hồn khách 
quốc tế; còn theo chuyên trang du lịch của cnn cũng đã bình chọn Đảo phú Quý - Bình Thuận là một 
trong 9 khu bãi biển nghỉ dưỡng đẹp nhất Biển Đông.

Thứ năm, chính quyền địa phương kết hợp cùng các doanh nghiệp du lịch trong việc xúc tiến, 
quảng bá du lịch biển đảo của vùng một cách thường xuyên và có hiệu quả bằng nhiều hình thức và 
phương tiện thông tin như: truyền hình, báo, website, sách, tờ gấp, bản đồ, đĩa cD, lễ hội, hội thảo, 
hội chợ, triển lãm... Đồng thời, thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử vào việc kinh doanh quảng bá 
du lịch bằng cách tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử quốc tế và xây dựng hệ thống sàn 
giao dịch B2B, B2c trong cả vùng nhằm thu hút du khách, tăng cường cơ hội tìm kiếm đối tác trong 
và ngoài nước.

Thứ sáu, đẩy mạnh đào tạo và bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực như: đào tạo trình độ đại 
học và tăng cường khả năng nghiên cứu về du lịch; đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp nghề du 
lịch, nhất là các ngoại ngữ Anh, nga, nhật; tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý du lịch ở các cấp...

như vậy, với một số giải pháp nâng cao thương hiệu du lịch biển sẽ góp phần tạo động lực cho 
việc phát triển du lịch biển đảo vùng duyên hải miền Trung, từ đó không chỉ thúc đẩy kinh tế du lịch 
mỗi địa phương phát triển mà còn thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành kinh tế khác; tạo thêm 
nhiều việc làm, góp phần tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế vùng nói riêng và cả nước nói chung.
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? ngo minh chinh*

bUILDING THE SEA TRAVEL bRAND
FOR THE CENTRAL COASTAL REGION

The central coastal region of vietnam consists of 9 provinces: Thua Thien hue, Da nang, 
Quang nam, Quang ngai, Binh Dinh, phu Yen, Khanh hoa, ninh Thuan, and Binh Thuan. 
it stretches nearly 900 km. The region is naturally granted with many beautiful beaches 
and islands which are very famous in the country and all over the world. Along with that, 

it has the value of diversity in marine, ecological landscapes, and historical and cultural relics. Therefore, 
it can be affirmed that, sea and island travel is the strength and potential of the central coastal region 
in particular and vietnam in general. enhancing the sea travel brand for the central coastal region will 
contribute to creating the driving force for the development of marine tourism, which not only promote 
the local tourism economy but also promote the development of many other economic sectors, creating 
more jobs, contributing to the regional economic restructuring in particular and the country in general.

* Director of Department of Culture, Sports, and Tourism of Binh Thuan.
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PHẦN 3 / PART 3
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
"DEVELOP INDUSTRY OF THE CENTRAL COASTAL REGION"
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN VÀ LIÊN kẾT PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

? TS. Bùi TấT Thắng và các Thành viên nhóM Tư vấn pháT Triển vùng

vùng duyên hải miền Trung (DhMT) gồm 9 tỉnh/thành phố trải dài từ Thừa Thiên huế 
đến Bình Thuận với tổng diện tích đất tự nhiên chiếm gần 15% diện tích cả nước 
và dân số chiếm 11,4% dân số cả nước. các tỉnh/thành trong vùng có điều kiện tự 
nhiên tương đồng nhau với đường bờ biển dài, các vịnh nước sâu, nhiều cảng biển, 

hệ thống giao thông đường bộ, đường hàng không ngày càng được hoàn thiện. các đô thị lớn trong 
vùng đã được kết nối với hệ thống các khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (Kcn), tạo tiền đề thuận lợi 
cho việc phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp, dịch vụ góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của 
toàn vùng. Tuy nhiên, chính những điều kiện tương đồng về điều kiện phát triển lại đang đặt ra yêu 
cầu hình thành hệ thống các KKT, Kcn có khả năng hỗ trợ, liên kết lẫn nhau, phát triển mang tính bổ 
trợ giữa các địa phương và toàn vùng nhằm phát huy tối đa tiềm năng, sức mạnh của các KKT, Kcn 
để tạo ra bước đột phá mạnh, lan tỏa rộng cho toàn vùng.

I. Thực trạng phát triển ngành công nghiệp các tỉnh DHMT

1.1. Quy mô và tốc động tăng trưởng

Trong những năm qua, ngành công nghiệp của các tỉnh DhMT đã có những bước tiến nhất 
định tuy quy mô ngành công nghiệp của toàn vùng vẫn còn khá nhỏ bé so với các vùng khác trong 
cả nước. giá trị sản xuất công nghiệp (SXcn) của toàn vùng năm 2011 đạt trên 254 nghìn tỷ đồng, 
chỉ chiếm khoảng 8% so với tổng giá trị SXcn cả nước. Tốc độ tăng trưởng giá trị SXcn của toàn vùng 
giai đoạn 2007 - 2011 là 19,6%, cao hơn so với tốc độ tăng gTSX công nghiệp của cả nước cùng kỳ 
là 12,4%. các địa phương có tốc độ tăng trưởng công nghiệp nhanh nhất trong giai đoạn vừa qua 
là Quảng nam, Quảng ngãi, trong khi một số địa phương khác tốc độ tăng trưởng chậm hơn. các 
ngành sản xuất công nghiệp chủ lực tạo ra giá trị lớn, số lượng các loại sản phẩm có quy mô cho toàn 
vùng hiện vẫn chưa nhiều, chủ yếu vẫn là chế biến thủy sản, lắp ráp ô tô, hóa dầu…

1.2. Tình hình đầu tư

Tính đến hết năm 2011, tổng vốn đầu tư phát triển theo giá hiện hành toàn vùng đạt hơn 95 
nghìn tỷ đồng, chỉ chiếm 10,8% tổng vốn đầu tư của cả nước. riêng đối với ngành công nghiệp, tỷ lệ 
vốn đầu tư thực hiện so với tổng vốn đầu tư phát triển của vùng là 24,2%, trong khi đó tỷ lệ này của 
cả nước là 35,6%. ngành công nghiệp chế biến luôn chiếm tỷ trọng vốn đầu tư cao nhất, chiếm 64,4% 
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tổng số vốn đầu tư vào ngành công nghiệp năm 2011, kế đến là ngành công nghiệp sản xuất và phân 
phối điện nước, khí đốt (32,2%) và ngành công nghiệp khai thác mỏ, chiếm tỷ trọng thấp nhất (3,4%).

Hình 1: Cơ cấu vốn đầu tư thực hiện trong ngành công nghiệp của vùng duyên hải miền Trung

Nguồn: Niên giám thống kế các tỉnh, thành phố DHMT

vùng duyên hải miền Trung được xem là khu vực năng động và tiềm năng nhưng hiện vẫn chưa 
thu hút được nhiều sự quan tâm và đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài. Tổng số dự án đầu tư trực 
tiếp nước ngoài (fDi) lũy kế đến năm 2012 của vùng là 734 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 24,9 
tỷ uSD, chỉ chiếm 5% về số dự án và 12% về vốn đầu tư đăng ký của cả nước. Trong số đó, Đà nẵng là 
địa phương có số dự án fDi nhiều nhất với 239 dự án có mức tổng vốn đầu tư đăng ký là 3,63 tỷ uSD 
và phú Yên là địa phương có mức tổng vốn đầu tư đăng ký nhiều nhất là 6,53 tỷ uSD với 57 dự án.

II. Thực trạng thu hút và triển khai các dự án đầu tư tại các KKT, KCN vùng DHMT

2.1. Thu hút đầu tư và kết quả sản xuất kinh doanh của các KCN vùng duyên hải miền Trung

Tính đến hết năm 2011, toàn vùng có 51 Kcn, chiếm khoảng 19% tổng số Kcn cả nước với 178 
dự án đầu tư nước ngoài và 808 dự án đầu tư trong nước. Tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện/vốn đăng ký của 
vùng cao hơn so với mức trung bình chung của cả nước với tỷ lệ là 72% đối với các dự án nước ngoài 
và 54,9% đối với các dự án trong nước, tỷ lệ này của cả nước tương ứng là 38,7% và 48,1%. Tổng diện 
tích đất tự nhiên của các Kcn là 18.892 ha. Tuy vậy, chỉ có 30 Kcn trong vùng đã đi vào hoạt động 
trong đó diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê tại các khu này là khoảng 4.796,9 ha. Tỷ lệ lấp đầy 
các Kcn trong vùng trung bình khoảng 50%, cao hơn bình quân cả nước (47%), trong đó địa phương 
có tỷ lệ lấp đầy cao nhất là Đà nẵng (85,7%), tiếp đến là phú Yên (83,8%) và địa phương có tỷ lệ lấp 
đầy thấp nhất là ninh Thuận (5,6%). 

Tỉnh Thừa Thiên Huế: hiện có 7 Kcn với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 2.950 ha, trong đó 
có 2 Kcn đã đi vào vận hành với tỷ lệ lấp đầy khoảng 62,2%. Đến nay, các Kcn tỉnh Thừa Thiên huế đã 
thu hút được 76 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 9.000 tỷ đồng; trong đó có 19 dự án fDi với số vốn 
đăng ký gần 200 triệu uSD. năm 2011, gTSX công nghiệp của các doanh nghiệp trong các Kcn của tỉnh 
đạt gần 3.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước (nSnn) đạt 638 tỷ đồng;  giá trị kim ngạch xuất khẩu 
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(KnXK) đạt gần 230 triệu uSD, tạo công ăn việc làm cho 12.800 lao động.

Thành phố Đà Nẵng: hiện có 6 Kcn tập trung đã đi vào vận hành, tổng diện tích các Kcn là 
1.141,82 ha. các Kcn trên địa bàn thành phố Đà nẵng đã thu hút được 272 dự án đầu tư trong nước 
với tổng số vốn đạt 11.946,7 tỷ đồng và 75 dự án đầu tư nước ngoài (fDi) với số vốn đầu tư là 689,4 
triệu uSD, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp cho thuê của các Kcn là 85,77%. năm 2011, giá trị 
SXcn của các Kcn đạt 13.352 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho 63.047 lao động, giá trị KnXK đạt 
342,57 triệu uSD, nộp nSnn 428,03 tỷ đồng.

Tỉnh Quảng Nam: hiện nay tỉnh Quảng nam có 6 Kcn (trong 9 Kcn đã quy hoạch) đã đi vào 
hoạt động với tổng diện tích quy hoạch là 2.177,5 ha; trong đó 3 Kcn do Ban Quản lý KKT chu lai 
quản lý (Kcn Tam hiệp diện tích 718,5 ha, Kcn Bắc chu lai diện tích 357 ha và Kcn cơ khí ô tô chu 
lai - Trường hải diện tích 243 ha). năm 2011, các doanh nghiệp trong các Kcn có giá trị SXcn 7.073 
tỷ đồng, giá trị KnXK là 208 triệu uSD và giải quyết việc làm 32.880 lao động.

Tỉnh Quảng Ngãi: hiện có 3 Kcn với tổng diện tích là 405,83 ha, trong đó có 2 Kcn đã đi vào vận 
hành là: Kcn Tịnh phong (141,72 ha) và Kcn Quảng phú (120,41 ha) với tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công 
nghiệp cho thuê là 60,93%, thu hút được 78 dự án đầu tư trong nước với số vốn đầu tư là 4.379,5 tỷ 
đồng và 4 dự án đầu tư nước ngoài (fDi) với số vốn là 28,4 triệu uSD. năm 2011, giá trị SXcn của các 
Kcn đạt 2.175 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho 8.054 lao động, giá trị KnXK đạt 11 triệu uSD, nộp 
nSnn 573 tỷ đồng.

Tỉnh Bình Định: hiện có 8 Kcn với tổng diện tích là 3.270 ha, trong đó có 3 Kcn đã đi vào vận 
hành với tổng diện tích là 727 ha. Tính đến hết năm 2011, các Kcn của tỉnh đã thu hút được 191 dự 
án đầu tư, trong đó 184 dự án đầu tư trong nước với số vốn là 4.950,8 tỷ đồng và 7 dự án đầu tư nước 
ngoài (fDi) với số vốn là 47,71 triệu uSD. năm 2011, giá trị SXcn của Kcn đạt 2.867,3 tỷ đồng, tạo 
công ăn việc làm cho 17.070 lao động, giá trị KnXK đạt 159,48 triệu uSD, nộp nSnn 299,78 tỷ đồng.

Tỉnh Phú Yên: hiện có 4 Kcn với tổng diện tích là 381,75 ha. Tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công 
nghiệp cho thuê của 4 Kcn là 85,98%, thu hút được 75 dự án đầu tư, trong đó, 64 dự án đầu tư trong 
nước với số vốn đầu tư là 2.041 tỷ đồng và 11 dự án fDi với số vốn là 33,07 triệu uSD. năm 2011, giá 
trị SXcn các Kcn là 3.815,6 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho 6.131 lao động, giá trị KnXK đạt 123 
triệu uSD, nộp nSnn 47,5 tỷ đồng.

Tỉnh Khánh Hòa:  hiện có 5 Kcn với tổng diện tích là 880 ha, trong đó chỉ có Kcn Suối Dầu đã 
đi vào vận hành. Tính đến hết năm 2011, Kcn Suối Dầu đã thu hút được 55 dự án đầu tư, trong đó có 
34 dự án trong nước với số vốn là 4.223 tỷ đồng và 21 dự án nước ngoài với 105,08 triệu uSD, tỷ lệ lấp 
đầy của Kcn Suối Dầu đạt 78,72%. năm 2011, giá trị SXcn của các Kcn đạt 3.625,8 tỷ đồng, tạo công 
ăn việc làm cho 10.000 lao động, giá trị KnXK đạt 163,63 triệu uSD, nộp nSnn là 130,63 tỷ đồng.

Tỉnh Ninh Thuận: hiện có 2 Kcn với tổng diện tích là 772,2 ha, trong đó có 1 Kcn đã đi vào vận 
hành là Kcn phước nam với diện tích đất công nghiệp cho thuê là 571 ha, tuy nhiên tỷ lệ lấp đầy diện 
tích đất công nghiệp cho thuê còn khá thấp (chỉ chiếm khoảng 5,6%), thu hút được 4 dự án đầu tư 
trong nước với số vốn đầu tư là 2.123 tỷ đồng và 1 dự án đầu tư nước ngoài  với số vốn đăng ký là 100 
triệu uSD. năm 2011, giá trị SXcn của các Kcn đạt 1.507 tỷ đồng, giá trị KnXK đạt 62 triệu uSD, nộp 
nSnn 51,89 tỷ đồng.

Tỉnh Bình Thuận: hiện có 8 Kcn được quy hoạch với tổng diện tích là 4.243,16 ha, trong đó đã có 
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4 Kcn đã đi vào vận hành với tổng diện tích đất công nghiệp cho thuê là 687,9 ha. Tính đến hết năm 
2011, các Kcn của tỉnh đã thu hút được 38 dự án đầu tư, trong đó 29 dự án đầu tư trong nước với số 
vốn là 1.705,9 tỷ đồng và 9 dự án đầu tư nước ngoài (fDi) với số vốn là 60,8 triệu uSD. năm 2011, giá 
trị SXcn của Kcn đạt 3.250 tỷ đồng, giá trị KnXK đạt 58 triệu uSD, nộp nSnn 55 tỷ đồng.

2.2. Thu hút đầu tư và kết quả sản xuất kinh doanh của các KKT1

Sự phát triển các KKT trong vùng là nhân tố có tác động mạnh đến sự phát triển ngành công 
nghiệp của toàn vùng. vùng duyên hải miền Trung là nơi tập trung 6/15 KKT ven biển đã được chính 
phủ phê duyệt, với tổng diện tích hơn 123.500 ha, gồm KKT chân Mây - lăng cô (Thừa Thiên huế), 
KKT mở chu lai (Quảng nam), KKT Dung Quất (Quảng ngãi), KKT nhơn hội (Bình Định), KKT nam phú 
Yên (phú Yên) và KKT vân phong (Khánh hòa). hầu hết các KKT này đều đã hoàn thành cơ bản phần 
đầu tư cơ sở hạ tầng và đang trong quá trình hoạt động (ngoại trừ KKT nam phú Yên). năm 2011, tổng 
giá trị sản xuất tại các KKT của vùng đạt khoảng 147.559 tỷ đồng, chiếm 85,4% tổng giá trị sản xuất tại 
15 KKT cả nước. Theo đó, giá trị đóng góp vào ngân sách nhà nước của các KKT trong vùng đạt 20.363 
tỷ đồng và giá trị xuất khẩu đạt gần 1 tỷ uSD, cụ thể:

(1) KKT Chân Mây - Lăng Cô: KKT chân Mây - lăng cô đã thu hút được 34 dự án đầu tư, trong 
đó có 10 dự án fDi với tổng vốn đăng ký 1.310 triệu uSD và diện tích đăng ký thuê đất là 570 ha; 24 
dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 15.495 tỷ đồng, diện tích đăng ký thuê đất là 1.560 ha. hiện 
tại, đã có 12 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh và 13 dự án đang trong quá trình xây dựng. 
Tổng vốn thực hiện của các dự án đạt 5.740 tỷ đồng, trong đó các dự án trong nước là 992 tỷ đồng 
và nước ngoài là 240 triệu uSD, diện tích đất sử dụng là 250 ha. năm 2011, tổng gTSX của các doanh 
nghiệp hoạt động trên địa bàn KKT chân Mây - lăng cô đạt 3.897 tỷ đồng (doanh nghiệp nước ngoài 
đạt 1.860 tỷ đồng), tổng gTXK của các doanh nghiệp trên địa bàn đạt 86 triệu uSD (khu vực đầu tư 
nước ngoài đạt 74 triệu uSD), đóng góp vào nSnn 246 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp nước ngoài là 
61,5 tỷ đồng. gTSX công nghiệp đạt 1.900 tỷ đồng chiếm 15,66% so với gTSX công nghiệp toàn tỉnh. 
Một số nhà đầu tư có thương hiệu lớn đã đầu tư vào KKT như Tập đoàn Đầu tư Sài gòn, Tập đoàn Dầu 
khí quốc gia việt nam, Tập đoàn Banyan Tree của Singapore… Một số dự án quan trọng đang triển 
khai là: Dự án mở rộng kho dầu và xây dựng cảng dầu, Dự án Khu du lịch laguna lăng cô, Dự án xây 
dựng hạ tầng Kcn và Khu phi thuế quan Sài gòn - chân mây…

(2) KKT mở Chu Lai: Trên địa bàn KKT mở chu lai có tổng cộng 68 dự án được cấp phép đầu tư 
với tổng số vốn đăng ký hơn 1,7 tỷ uSD (18 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn gần 200 triệu 
uSD), trong đó có 48 dự án đang hoạt động. Tổng số vốn thực hiện đầu tư hơn 700 triệu uSD. năm 
2011 giá trị SXcn tại KKT mở chu lai đạt 1.851 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu đạt 59 triệu uSD, nộp ngân 
sách nhà nước 4.200 tỷ đồng. Một số dự án quy mô lớn đã đầu tư như Tổ hợp Kcn cơ khí ô tô chu lai 
Trường hải, nhà máy kính nổi chu lai, nhà máy sản xuất soda chu lai, Khu Du lịch sinh thái chu lai, 
Khu Du lịch sinh thái cát vàng chu lai… riêng lĩnh vực sản xuất và lắp ráp ô tô góp phần vào việc 
phát triển ngành công nghiệp cơ khí ô tô việt nam, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. hiện nay, 
công ty ô tô Trường hải chu lai là doanh nghiệp việt nam duy nhất sản xuất và lắp ráp đủ cả 3 dòng 
xe tải, xe khách và xe du lịch với tỷ lệ nội địa hóa cao nhất.

(3) KKT Dung Quất: KKT Dung Quất hiện đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 112 dự án với tổng 

1 nguồn: Tổng hợp số liệu từ viện chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch & Đầu tư.



xúc tiến đầu tư vùng DuYÊn HẢi MiỀn tRung

171

số vốn đăng ký là 8 tỷ uSD, trong đó có 99 dự án trong nước với tổng số vốn đăng ký là 75.080,61 tỷ 
đồng, 13 dự án nước ngoài với tổng số vốn đăng ký là 3.745,15 triệu uSD. Tổng vốn thực hiện đầu tư 
khoảng 4,8 tỷ uSD (đạt 60%). Tổng diện tích thuê đất để thực hiện dự án là 2.300,4 ha. KKT đã có 67 dự 
án đã đi vào hoạt động, trong đó có 39 dự án công nghiệp tạo giá trị sản lượng công nghiệp và giá trị 
xuất khẩu lớn, điển hình là các dự án lọc dầu thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia việt nam, các nhà máy 
hóa dầu, hóa chất… nhà máy công nghiệp tàu thủy Dung Quất đóng tàu 104.000 - 105.000 tấn (đang 
bước đầu hình thành Khu liên hợp tàu thủy Dung Quất); nhà máy công nghiệp nặng Doosan việt 
nam sản xuất các sản phẩm công nghiệp nặng xuất khẩu… Đang triển khai xây dựng nhà máy thép 
guang lian công suất 7 triệu tấn/năm, vốn đầu tư 4,5 tỷ uSD; nhà máy công nghiệp nặng Kumwoo, 
nhà máy Kic (hàn Quốc), bước đầu hình thành cụm công nghiệp cơ khí và sản xuất thép tại Kcn phía 
Đông gắn với cảng nước biển sâu Dung Quất i. năm 2011, gTSX công nghiệp đạt 127.100 tỷ đồng và 
giá trị xuất khẩu đạt 350 triệu uSD, hàng hóa cảng Dung Quất đạt 5,3 triệu tấn; thu nSnn trên địa bàn 
KKT Dung Quất đạt 15.532 tỷ đồng.

(4) KKT Nhơn Hội: KKT nhơn hội hiện có 35 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với vốn 
đăng ký 33.394 tỷ đồng, trong đó có 8 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 516 triệu 
uSD, 27 dự án trong nước với tổng số vốn đăng ký 24.265 tỷ đồng. Diện tích đăng ký thuê đất là 3.896 
ha (chiếm khoảng 56% diện tích đất quy hoạch xây dựng của KKT). Tổng vốn thực hiện các dự án đến 
năm 2011 khoảng 2.097 tỷ đồng, có 08 dự án đi vào hoạt động theo từng phần dự án. Trong KKT đã 
có 12 dự án thuê lại đất với diện tích 58 ha, trong đó có 05 dự án đã đi vào hoạt động. ngoài ra, uBnD 
tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho một số dự án có quy mô lớn đầu tư vào KKT như: Dự án nhà máy 
lọc dầu với quy mô 12 triệu tấn/năm, vốn đầu tư 7.800 triệu uSD do Tập đoàn Dầu khí Thái lan pTT 
hợp tác với công ty Khang Thông đăng ký đầu tư; Dự án chế biến pigment titan với vốn đầu tư 200 
triệu uSD do công ty cổ phần hóa chất hồ nam (Trung Quốc) đầu tư; Dự án Khu dân cư cao cấp và 
dịch vụ Tân Thanh… Tuy vậy, trong thời gian qua KKT nhơn hội chủ yếu tập trung vào khai thác hạ 
tầng KKT nên giá trị SXcn, mức đóng góp vào ngân sách nhà nước chưa cao và chưa có giá trị xuất 
khẩu. năm 2011, gTSX đạt 118,82 tỷ đồng, nộp nSnn 32,634 tỷ đồng.

(5) KKT Nam Phú Yên: KKT nam phú Yên hiện đã thu hút được 27 dự án đăng ký đầu tư, trong 
đó có 18 dự án trong nước với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 11.147,19 tỷ đồng và có 09 dự án đầu 
tư nước ngoài với số vốn đầu tư đăng ký đạt 1.727,645 triệu uSD. Số dự án đi vào thực hiện gồm có 
13 dự án trong nước với tổng số vốn thực hiện đạt 6,492 triệu uSD. Diện tích đất thuê đăng ký là 
2.421,99 ha (trong đó, trong nước là 2.200,66 ha và nước ngoài là 221,33 ha). Diện tích đất sử dụng 
thực tế khoảng 56,52 ha (các dự án trong nước sử dụng 20,19 ha, nước ngoài là 36,33 ha). Tính đến 
năm 2011, gTSX đạt 2.209 tỷ đồng, trong đó khu vực nước ngoài đạt khoảng 80,8 tỷ đồng, khu vực 
trong nước đạt khoảng 2.182,2 tỷ đồng. gTXK đạt 100 triệu uSD, trong đó doanh nghiệp nước ngoài 
xuất khẩu 2 triệu uSD

(6) KKT Vân Phong: Đến nay, KKT vân phong đã có 108 dự án đăng ký đầu tư với tổng số vốn 
đăng ký khoảng 14,1 tỷ uSD và diện tích đăng ký thuê đất khoảng 6.784 ha. Số dự án thực hiện là 
71 dự án với vốn đầu tư thực hiện 568,66 triệu uSD, diện tích đất thuê là 1.097,25 ha, trong đó có 20 
dự án có vốn đầu tư nước ngoài với vốn thực hiện 516,68 triệu uSD, diện tích đất thuê 189 ha; 51 dự 
án đầu tư trong nước với vốn thực hiện 1.039,96 tỷ đồng, diện tích thuê đất là 1.718,25 ha. KKT vân 
phong đã thu hút được các tập đoàn kinh tế lớn như: Tập đoàn Dầu khí quốc gia việt nam; Tổng công 
ty Xăng dầu việt nam; Tổng công ty hàng hải việt nam, Tập đoàn Sumitomo - nhật Bản… hiện nay, 
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một số dự án lớn đã đi vào hoạt động như: nhà máy tàu biển huyndai - vinashin; Trạm phân phối 
xi măng ninh Thủy - nhật Bản, Kho xăng dầu ngoại quan… năm 2011, KKT vân phong nộp nSnn 
436,2 tỷ đồng, trong đó khu vực nước ngoài nộp 214,5 tỷ đồng. gTXK đạt 498,9 tỷ uSD, trong đó khu 
vực nước ngoài đạt 436,2 triệu uSD. ngoài ra, hoạt động trung chuyển dầu mỏ tại khu vực vịnh vân 
phong thuộc địa bàn KKT đã bổ sung nguồn thu cho nSnn bình quân 2.000 tỷ đồng

ngoài ra, trong vùng còn có 1 khu công nghệ cao tại thành phố Đà nẵng, với diện tích 1.010 ha, 
có chức năng chính là nghiên cứu, ươm tạo, phát triển, chuyển giao, ứng dụng công nghệ; đào tạo 
nhân lực; ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; sản xuất, kinh doanh, dịch vụ công nghệ cao; đẩy 
mạnh ứng dụng và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư 
mạo hiểm… cũng đã và đang triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng.

2.3. Tình hình thu hút và sử dụng lao động

Sự phát triển của các Kcn, KKT đã góp phần giải quyết việc làm cho một lượng đáng kể lực 
lượng lao động tại các địa phương. năm 2011, tổng lực lượng lao động làm việc tại các Kcn, KKT là 
183.294 người, trong đó lực lượng lao động trong các Kcn chiếm 75%. Tại 6 KKT của vùng cũng đã 
thu hút được trên 50% tổng lao động hiện đang làm việc tại các KKT trong cả nước và khoảng 9% 
tổng số lao động của vùng. KKT chu lai và KKT Dung Quất là hai KKT có số lượng lao động nhiều nhất. 
Khu vực đầu tư nước ngoài tại các KKT chỉ có khoảng 9.391 lao động, chiếm 21% tổng số lao động 
hiện đang làm việc tại 6 KKT của vùng. ngoài lao động hiện đang làm việc thường xuyên tại các dự 
án đã đi vào hoạt động, các dự án đang triển khai trên địa bàn các Kcn, KKT đang thu hút hàng nghìn 
lao động làm việc tại các công trường xây dựng. phát triển ngành công nghiệp, đặc biệt thu hút các 
dự án đầu tư vào các Kcn, KKT đã tạo ra nhiều việc làm cho vùng nhưng con số này vẫn còn rất khiếm 
tốn so với tổng số việc làm mà các Kcn, KKT trong nước tạo ra. Trong thời gian tới, khả năng thu hút 
và sử dụng lao động lại các Kcn, KKT ngày càng lớn khi vùng có nhiều dự án đầu tư đi vào hoạt động.

III. Nhận diện một số tiềm năng và thế mạnh thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp 
vùng DHMT

3.1. Tiềm năng và thế mạnh của Vùng

- Vị trí địa lý thuận lợi: vùng DhMT nằm ở vị trí cửa ngõ của trục hành lang kinh tế Đông Tây, kết 
nối các địa phương trong vùng với các tỉnh Tây nguyên và giao lưu kinh tế với 4 nước tiểu vùng sông 
Mêkông (Myanmar, Thái lan, lào và campuchia). Đây là một lợi thế quan trọng, tạo điều kiện thuận 
lợi cho vùng mở rộng giao lưu kinh tế với các tỉnh Tây nguyên, cả nước và quốc tế.

- Cơ sở hạ tầng được cải thiện nhiều hơn trước: Toàn vùng có 06 sân bay (trong đó có 04 cảng 
hàng không quốc tế), 14 cảng biển, 06 khu kinh tế ven biển (cả nước có 15 khu kinh tế ven biển), 
01 khu công nghệ cao (cả nước có 3 khu công nghệ cao), hệ thống tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và 
đường sắt Bắc - nam chạy qua, phân bố đều khắp ở các địa phương, nối liền các đô thị, các khu kinh 
tế, khu công nghiệp trong vùng và nối vùng với Tây nguyên.

hệ thống các KKT, Kcn lớn trong toàn vùng với cơ sở hạ tầng tương đối hoàn thiện, đáp ứng 
được hầu hết những yêu cầu thiết yếu của các nhà đầu tư như mạng lưới giao thông trục chính, hệ 
thống cấp điện, hệ thống cấp nước, hệ thống xử lý nước thải, rác thải, và hệ thống thông tin liên lạc.... 
đã đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của KKT, Kcn. 
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Lực lượng lao động dồi dào và việc đào tạo nghề được chú trọng hơn: Toàn vùng có khoảng 5.647,3 
nghìn lao động, chiếm 11% lực lượng lao động của cả nước và 56,4% dân số toàn vùng. Tỷ lệ lao động 
trung bình đang làm việc trên 15 tuổi so với tổng dân số của vùng là 54,89%, thấp hơn so với tỷ lệ 
trung bình chung của cả nước là 57,3%. Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo tăng từ 14,3% 
năm 2008 lên 15,4% năm 2011. ngoài ra, toàn vùng hiện có 30 trường đại học, 39 trường cao đẳng, 22 
trường trung cấp chuyên nghiệp và 244 cơ sở đào tạo nghề ở các cấp đào tạo (cao đẳng nghề, trung 
cấp nghề và sơ cấp nghề) được phân bố rộng khắp tại các địa phương trong vùng.

- Môi trường đầu tư thông thoáng hơn: chính quyền địa phương các tỉnh DhMT luôn cố gắng tạo 
ra một môi trường đầu tư thông thoáng, mang đến sự thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư từ những thủ 
tục hành chính ban đầu cho đến việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. hầu hết các địa phương 
trong vùng đều triển khai mô hình “một cửa liên thông” tại các Sở Kế hoạch và Đầu tư hay Trung tâm 
Xúc tiến đầu tư. Đặc biệt, một vài tỉnh trong vùng có những mô hình hỗ trợ cho doanh nghiệp tương 
đối thành công với nhiều hình thức hỗ trợ đa dạng cho các nhà đầu tư khi quyết định lựa chọn đầu 
tư vào địa phương như mô hình văn phòng phát triển Kinh tế (eDo) của tỉnh ninh Thuận, Ban hỗ trợ 
doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng nam.

- Cơ chế, chính sách linh hoạt hơn: Bên cạnh những cơ chế chính sách nhằm khuyến khích, thúc 
đẩy đầu tư phát triển ngành công nghiệp, công nghiệp phụ trợ trên phạm vi cả nước đã được chính 
phủ ban hành, mỗi địa phương trong vùng đã có những cơ chế chính sách ưu tiên, hỗ trợ nhằm 
khuyến khích thúc đẩy hoạt động đầu tư như tăng thêm mức ưu đãi thuế, phí thuê đất ngoài mức ưu 
đãi từ chính phủ, kéo dài thời gian ưu đãi, hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, hỗ trợ chi phí xúc tiến đầu tư, 
hỗ trợ quản lý thực thi các thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư tham quan, 
nghiên cứu và triển khai các dự án trong khu công nghiệp.

3.2. Những mặt còn hạn chế 

- Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp của các địa phương chưa gắn liền với quy hoạch 
phát triển KKT, Kcn và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của vùng và lãnh thổ; 

- công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân còn nhiều khó khăn và bất cập. 
Điển hình là sự chênh lệch về chi phí giải phóng mặt bằng giữa trung ương, địa phương và giữa các 
tỉnh/thành trong vùng với nhau; 

- Tình hình giải ngân các dự án công nghiệp tại KKT, Kcn còn chậm. Một phần là do nguyên 
nhân chủ quan của các địa phương nhưng phần lớn là đến từ các nhà đầu tư. hầu hết các địa phương 
trong vùng đều không đánh giá được năng lực của các nhà đầu tư vì vậy gây ảnh hưởng không nhỏ 
đến tiến độ triển khai các dự án;

- Trong những năm gần đây, các KKT, Kcn trong vùng đã phát triển rất nhanh về số lượng, đồng 
nghĩa với việc các địa phương trong vùng đều muốn phát triển nhanh ngành công nghiệp. vì vậy, 
việc thu hút đầu tư vào các KKT, Kcn diễn ra với nhiều cách khác nhau mà chưa tính đến việc phát 
triển cơ cấu ngành, cơ cấu công nghệ để có được sự phát triển mang tính bổ trợ giữa các địa phương 
trong vùng. Do vậy dẫn đến nhiều bất cập trong việc đầu tư phát triển như việc phát triển hạ tầng 
hay bảo vệ môi trường quanh Kcn.

- Khả năng thu hút đầu tư vào một số Kcn trong vùng còn khá thấp, điển hình như các Kcn tại 
ninh Thuận, Bình Thuận có số lượng các dự án đầu tư vào thấp với số vốn đầu tư nhỏ. nguyên nhân 
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là sự khó khăn về vị trí địa lý so với các địa phương khác và hình thành quá nhiều Kcn làm giảm sức 
hấp dẫn với các nhà đầu tư.  

- Thiếu sự liên kết, hỗ trợ trong việc phát triển các Kcn, KKT cũng như kêu gọi đầu tư vào toàn 
vùng DhMT. hầu hết các địa phương hiện nay đều tự kêu gọi, xúc tiến đầu tư, do vậy thường có sự 
trùng lắp trong các ngành nghề kêu gọi đầu tư giữa các KKT, Kcn trong vùng. vì vậy, vấn đề đặt ra 
hiện nay là làm thế nào để khai thác thế mạnh cho phát triển loại hình công nghiệp nào của từng địa 
phương trong vùng.

IV. Định hướng giải pháp phát triển và liên kết phát triển ngành công nghiệp vùng DHMT

4.1. Nhóm giải pháp về quy hoạch

Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp vùng, trong đó có quy hoạch phát triển các KKT, Kcn 
trong vùng cần có tầm nhìn tổng thể, gắn với chiến lược phát triển ngành công nghiệp cả nước và sự 
nhất quán trong điều tiết của chính phủ.

Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp vùng cần đặt lợi ích địa phương trong lợi ích tổng thể 
của cả nước và của vùng; phát huy lợi thế về vị trí địa lý của vùng nhằm hình thành hệ thống các KKT, 
Kcn có khả năng hỗ trợ, liên kết lẫn nhau để phát huy tối đa tiềm năng, sức mạnh của các KKT, Kcn 
từng địa phương, tạo bước đột phá mạnh, lan tỏa rộng cho toàn vùng.

Định hướng cơ cấu ngành công nghiệp cho các địa phương vùng cần tận dụng các lợi thế vốn 
có của từng địa phương về tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý,… để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng 
ngành công nghiệp của từng địa phương cũng như toàn vùng. Trước mắt, mỗi địa phương nên tập 
trung vào một vài lĩnh vực/nhóm ngành hàng đang có điều kiện mở rộng; chẳng hạn như Thừa Thiên 
huế tập trung hơn cho phát triền ngành công nghiệp dệt may, da giày; Đà nẵng lấy ngành điện tử, 
tin học, công nghệ cao làm trọng tâm phát triển; Quảng nam đẩy mạnh các ngành công nghiệp hỗ 
trợ, đặc biệt là các ngành sản xuất linh kiện, lắp ráp phục tùng xe máy, ô tô; Quảng ngãi với sự ngày 
càng lớn mạnh của KKT Dung Quất đã định hướng phát triển các ngành công nghiệp nặng trong giai 
đoạn sắp đến; Bình Định phát triển ngành công nghiệp sản xuất và chế biến gỗ; phú Yên tận dụng 
thế mạnh của mình để phát triển ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản; Khánh hòa 
đầu tư, tập trung hơn nữa cho ngành cơ khí đóng tàu; ninh Thuận ưu tiên phát triển loại hình công 
nghiệp sạch, sử dụng nguồn năng lượng sạch, năng lượng hạt nhân; Bình Thuận đẩy mạnh sự phát 
triển ngành công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản hay các ngành năng lượng như nhiệt điện, 
năng lượng gió…

4.2. Nhóm giải pháp về hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

phát triển hệ thống các cảng biển nước sâu, các sân bay quốc tế và quốc nội trong vùng cần kết 
hợp với các KKT, Kcn phức hợp nhằm đẩy nhanh kết nối sự phát triển của vùng duyên hải miền Trung 
với hai đầu đất nước, khu vực Tây nguyên và các nước tiểu vùng sông Mê Kông.

Từng bước hiện đại hóa giao thông vận tải, thông tin liên lạc: cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1 và 
đường sắt Bắc nam, hoàn hiện hệ thống cơ sở hạ tầng các cảng biển mang tính liên kết thống nhất 
toàn vùng; hiện đại hóa hệ thống cung cấp điện, nước, thông tin, dịch vụ hải quan, giao thông, xử lý 
chất thải, nước thải, nhà ở và các công trình dịch vụ, văn hóa, xã hội; Đầu tư hệ thống hạ tầng đồng 
bộ, đặc biệt là hệ thống đường liên vùng, liên tỉnh, tuyến hành lang Đông - Tây.
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hoàn thiện quy hoạch cơ sở hạ tầng bên trong, bên ngoài và phát triển các KKT, Kcn tập trung, 
gắn sự phát triển của các khu, cụm công nghiệp với sự phát triển của hệ thống đô thị, dịch vụ từng 
địa phương cũng như toàn vùng.

Xây dựng các Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thu 
hút, phát triển mạnh các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, mang lại giá trị gia tăng 
lớn như điện, điện tử, điện lạnh, cơ khí chế tạo, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công 
nghệ thông tin, viễn thông, ngành công nghiệp năng lượng... 

phát triển chuỗi đô thị ven biển gồm chân Mây, Đà nẵng, hội An, vạn Tường, Quy nhơn, Tuy 
hòa, nha Trang, phan rang, phan Thiết.

phối hợp với hãng hàng không quốc gia việt nam xúc tiến mở các tuyến đường bay quốc tế 
trực tiếp đến các cảng hàng không quốc tế trong vùng (Đà nẵng, phú Bài, chu lai, cam ranh) và mở 
thêm các đường bay trong nước nối các đô thị trong vùng với nhau và với các trung tâm du lịch cả 
nước.

phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội để đáp ứng nhu cầu phục vụ hiện tại và tính đến 
khả năng phục vụ lâu dài trong tương lai như nhà ở, bệnh viện, trường học, chợ và các công trình 
công cộng khác. Xây dựng và phát huy vai trò trung tâm kinh tế - văn hóa vùng của các thành phố 
gồm Đà nẵng, huế, nha Trang.

4.3. Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách

Xây dựng cơ chế chính sách liên kết vùng kinh tế về các ngành công nghiệp mũi nhọn và công 
nghiệp hỗ trợ mục tiêu.

chính sách hỗ trợ ưu đãi đầu tư cho các doanh nghiệp theo các cụm công nghiệp: đặc biệt đối 
với các doanh nghiệp lớn, sử dụng nhiều công nghệ và thiết bị, có hoạt động sản xuất nhiều công 
đoạn và cần nhiều chi tiết.

chính sách hỗ trợ tài chính: nghiên cứu cơ chế cho thuê tài chính, giới thiệu và kêu gọi các 
công ty cho thuê tài chính trong nước và quốc tế đến đặt văn phòng hoặc hoạt động tại các đô thị 
lớn trong vùng (huế, Đà nẵng, Quy nhơn, nha Trang), thiết lập văn phòng hỗ trợ pháp lý và thông tin 
cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực cho thuê tài chính. 

chính sách tạo nguồn vốn xây dựng hạ tầng công nghiệp: kêu gọi đầu tư nước ngoài và sử 
dụng hợp lý nguồn ngân sách nhà nước; ban hành các chính sách về tín dụng: áp dụng lãi suất vay 
ưu đãi và kéo dài thời gian vay vốn đối với các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ ngành 
công nghiệp; 

chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực: hỗ trợ phát triển lĩnh vực đào tạo các ngành nghề 
theo mục tiêu, nguồn nhân lực chất lượng cao, kết hợp đào tạo tại các trung tâm chuyển giao công 
nghệ. chính sách phát triển lao động và đào tạo nghề, phát triển các cơ sở đào tạo nghề phải gắn với 
nhu cầu phát triển ngành công nghiệp; 

chính sách quản lý: xây dựng các văn bản quy định về phẩm cấp kỹ thuật, đăng ký ngành nghề, 
thay đổi về hải quan, về chính sách thuế, ưu đãi tài chính, đất đai, hạ tầng, đầu tư, chính sách khuyến 
khích thành lập các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ, xây dựng quỹ đặc thù riêng cho công 
nghiệp hỗ trợ gắn chặt với các chính sách về cơ cấu kinh tế và phát triển vùng; Ban hành cơ chế quản 
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lý nhà nước về xây dựng, quy hoạch và quản lý chiến lược phát triển ngành công nghiệp; nâng cao 
hiệu quả quản lý nhà nước đối với Kcn, KKT; Xây dựng luật Khu kinh tế, Khu công nghiệp nhằm hình 
thành hệ thống các quy định thống nhất, mang tính pháp lý cao điều chỉnh hoạt động của Kcn và 
các loại hình KKT đi đúng định hướng, đạt hiệu quả cao và bền vững; nâng cao nhận thức của các cơ 
quan nhà nước về vai trò, vị trí của các Kcn, KKT trong quá trình cnh, hĐh đất nước; Thống nhất chủ 
trương tăng cường phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước Kcn, KKT trên các lĩnh vực nhằm xây dựng 
Ban Quản lý Kcn, KKT trở thành một cơ quan “đầu mối, tại chỗ” ở địa phương quản lý nhà nước Kcn, 
KKT theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính.

chính sách phát triển khoa học công nghệ: hỗ trợ đổi mới công nghệ, khuyến khích các doanh 
nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế, nhất là đối với hàng xuất khẩu, thuê các 
chuyên gia giỏi về kỹ thuật, quản lý; có cơ chế thích hợp để thương mại hóa các kết quả nghiên cứu 
khoa học; chính sách đãi ngộ xứng đáng các phát minh sáng chế, các sáng tạo công nghệ mới, sản 
phẩm mới....

chính sách về thị trường: chương trình xúc tiến thương mại, khai thác ổn định thị trường trong 
nước, mở rộng thị trường xuất khẩu và phi hạn ngạch; Tăng cường công tác vận động xúc tiến đầu 
tư vào Kcn, KKT với sự tham gia tích cực, đồng bộ của các Bộ, ngành và chính quyền địa phương các 
tỉnh trong vùng; Quảng bá quy hoạch phát triển các Kcn, KKT; Tổ chức các hội thảo, hội chợ, triển lãm 
ở trong và ngoài nước theo chuyên đề để hấp dẫn các nhà đầu tư; Dành kinh phí thỏa đáng cho công 
tác vận động xúc tiến đầu tư; Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống thông tin phục vụ các nhà 
đầu tư trong lĩnh vực phát triển công nghiệp. 

chính sách đất đai: cần tuân thủ theo những quy định của luật Đất đai và được xử lý trong các 
quy định liên quan để giải quyết thỏa đáng quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp phát triển 
hạ tầng Kcn, KKT cũng như doanh nghiệp trong các Kcn, KKT để đảm bảo tính nhất quán của chính 
sách ưu đãi về đất đai của nhà nước đối với tất cả doanh nghiệp trong và ngoài Kcn, tôn trọng quyền 
tự chủ sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Kiểm soát chặt chẽ vấn đề môi trường: tăng cường thanh, kiểm tra việc thi hành pháp luật về 
môi trường trong các Kcn, KKT gắn với việc xử lý vi phạm một cách kiên quyết, dứt điểm; Điều chỉnh 
các chế tài để đảm bảo tính răn đe đối với hành vi vi phạm pháp luật về môi trường; nâng cao năng 
lực quản lý về môi trường cho các Ban Quản lý Kcn, KKT cả về nhân lực và trang thiết bị để tạo điều 
kiện cho các Ban Quản lý chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ về bảo vệ môi trường Kcn, KKT.
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central coastal region includes 9 provinces/cities spreading out from Thua Thien hue 
to Binh Thuan. its total natural land area makes up nearly 15% land area of whole 
country and its population accounts for 11.4% population of whole nation. localities 
in the region have mostly similar natural conditions with long seashore, deep-water 

bays, sea ports and relatively completed road and airline transport system. large urbans in the region 
have been connected with system of economic zones and industrial parks which is very favorable for 
strong development of industries and services aiming at boosting entire region’s economy. however, 
these similar conditions raises question of necessity of establishing an associated and supportive 
chain of economic zones and industrial parks in order to mobilize maximum potentials and strengths 
for creating pervasive breakthroughs and initiatives in the region. 

I. Current Industrial Development in the Central coastal region 

1.1. Capacity and growth rate 

over past few years, industrial sector in localities of the region has been likely developed 
although compared with other regions of whole country the regional industry remained at small 
scale. industrial production value in 2011 acquired more than 254 thousand billion vnD, accounting 
for only 8% of those in whole country. growth rate of industrial production in the period of 2007 and 
2011 was 19.6%, higher than national growth rate at the same period by 12.4%.  The localities had high 
industrial growth rate over the last period were Quang nam, Quang ngai while other provinces had 
lower growth rate. The key industrial production sectors which create high value with large types of 
product are not at huge number, mostly being fishery processing, auto assembly and oil chemicals… 

1.2. Investment 

up to 2011, total investment capital (at current price) of the region was 95 thousand billion 
vnD, accounting for only 10.8% of those of whole country. in industrial sector, vatio of implemented 
investment capital over total regional investment capital was 24.2%, while the national rate was 
35.6%. processing industry has acquired for the highest capital at 64.4% of total investment capital in 
industry in 2011, following was gas, water and electricity producing and supply (32.2%) and industry 
of mine exploitation at the lowest rate (3.4%).

ISSUES ON INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COORDINATION FOR
INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE CENTRAL COASTAL REGION

?Dr. bui tat thang & members of Consultant group for 
Development anD Cooperation of the Central Coastal region
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Figure 1: Structure of investment capital in industrial sector in the Central Coastal region 

      Source: Provinces/cities Statistics Yearbook in the Central coastal region

The central coastal region is considered as a dynamic and potential area. however, this region 
is currently very weak in attracting investment and concern from international investors. Total 
amount of accumulated fDi projects in 2012 was 734 with total the registered capital at 24.9 billion 
uSD, accounted for only 5% of projects and 12% of capital of whole country. in which, Da nang had 
the largest number of fDi projects at 239 projects with total registered capital of 3.63 billion uSD and 
phu Yen had the highest investment capital at 6.53 billion uSD with 57 projects. 

II. Current investment attraction and implementation in economic zones and industrial 
parks in the Central Coastal region 

2.1. Attracting investment and achievements on production and business of Industrial parks: 

At the end of 2011, entire region had 54 industrial parks, account for 19.08% total industrial 
parks of whole nation with 141 international projects and 726 domestic projects. rate of implemented 
capital over registered capital of the region was higher than average rate of whole country at 72% for 
international projects and 54.9% domestic projects compared with those of whole country at 38.7 
and 48.1, respectatively. Total natural land area of industrial parks is 6,627 ha, in which industrial land 
area for lease was 4,428 ha. Average rate of occupied area of industrial parks was about 50%, higher 
than national average rate (47%), of which, the locality had highest rate was Da nang city (85.7%), 
following was phu Yen province (83.8%) and locality had lowest rate was ninh Thuan (5.6%).  

Thua Thien Hue province: currently has 7 industrial parks with total natural land area of nearly 
2,950 ha, of which 2 industrial parks have operated with occupied area rate at 31.97%. up to now, 
industrial parks in Thua Thien hue province attracted 76 projects with registered capital more than 9,000 
billion vnD; of which 19 fDi projects with registered capital nearly 200 million uSD. in 2011, industrial 
production value of enterprises in industrial parks reached around 3,000 billion vnD, contributing to 
state budget 638 billion vnD; export turnover achieved nearly 230 million uSD, creating jobs for 12,800 
labors. 

Da Nang City: currently has 6 industrial parks operating with total area of 1,141.82 ha. Da nang 
has attracted 272 domestic projects with total capital of 11,946.7 billion vnD and 75 foreign direct 
investment with total capital at 689.4 million uSD, rent occupied rate of industrial land area at 85.77%. 
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in 2011, industrial production of industrial parks reached 13,352 billion vnD, creating jobs for 63,047 
labors, export turnover attained 342.57 million uSD, contributing to state budget 428.03 billion vnD. 

Quang Nam province: currently has 6 industrial parks (of 9 planned industrial parks) operating 
with total planned area of 2.177.5 ha; of which 3 industrial parks managed by management board 
of chu lai economic zone (including Tam hiep industrial park with area of 718.5 ha; north chu lai 
industrial park with area of 357 ha and chu lai - Truong hai auto industrial park with area of 243 
ha). in 2011, enterprises in industrial parks achieved industrial production value at 7,073 billion vnD, 
export turnover at 208 million uSD and job creation for 32.880 labors. 

Quang Ngai province: currently has 3 industrial parks with total area of 405.83 ha, of which 2 
ones are now operating: Tinh phong industrial park (141.72 ha) and Quang phu industrial park (120.41 
ha) with rate of rent industrial land area at 60.93%, attracting 78 domestic invesment projects at total 
capital of 4,379.5 billion vnD and 4 fDi projects at total capital of 28.4 million uSD. in 2011, industrial 
production from industrial parks attained 2,175 billion vnD, creating jobs for 8.054 labors; export 
turnover achieved 11 million uSD, contributing to state budget 573 billion vnD. 

Binh Dinh province: currently has 8 industrial parks with total area of 3,270 ha, of which 3 ones 
has been now operating with total area of 727 ha. At the end of 2011, industrial parks in province 
attracted 191 investment projects, of which 184 domestic projects at total capital of 4,950.8 billion vnD 
and 7 fDi projects at total capital of 47.71 million uSD. in 2011, industrial production value of industrial 
parks reached 2,867.3 billion vnD, creating jobs for 17,070 labors, achieving export turnover of 159.48 
million uSD, contributing to state budget of 299.78 billion dong.

Phu Yen province: currently has 4 industrial parks with total area of 381 ha. occupied rate of 
rent industrial land area of these 4 industrial parks was 85.98%, attracting 75 investment projects of 
which 64 domestic ones with total capital of 2,041 billion vnD and 11 fDi projects with total capital 
of 33.07 million uSD. in 2011, industrial production value from industrial parks reached 3,815.6 billion 
vnD, creating job for 6,131 labors, export turnover achieved 123 million uSD, contributing to state 
budget 47.5 billion vnD. 

Khanh Hoa province:  currently has 5 industrial parks with total area of 880 ha, of which only 
Suoi Dau industrial park has been operating. At the end of 2011, Suoi Dau industrial park attracted 55 
investment projects, of which 34 domestic projects with total capital of 4,223 billion vnD and 21 fDi 
projects with total capital of 105.08 million uSD, occupied rate of this park reached 78.72%. in 2011, 
industrial production attained 3,625.8 billion vnD, creating job for 10,000 labors, achieving export 
turnover at 163.63 million uSD, contributing to state budget 130.63 billion vnD. 

Ninh Thuan province: currently has 2 industrial parks with total area of 772.2 ha, of which only 
phuoc nam park has been operating. rent industrial land area of phuoc nam park was 571 ha which 
filling-up rate has been still very low (only 5.6%). This industrial park attracted 4 domestic projects with 
total capital of 2,123 billion vnD and 1 fDi project with registered capital of 100 million uSD. in 2011, 
industrial production reached 1,507 billion vnD, export turnover acquired 62 million uSD, contributing 
to state budget 51.89 billion vnD. 

Binh Thuan province: currently has 8 industrial parks with total area of 4,243.16 ha, of which 
4 ones have been operating with total industrial land area of 687.9 ha. up to end of 2011, industrial 
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parks in the province attracted 38 investment projects of which 29 domestic projects with total capital 
of 1,705.9 billion vnD and 9 fDi projects with total capital of 60.8 million uSD. in 2011, industrial 
production reached 3,250 billiion dong and export turnover attained 58 million uSD, contributing to 
state budget 55 billion vnD. 

2.2. Investment attraction and Achievement on business of economic zone:1

Development of economic zones in the region is the motive drive which strongly affects 
development of industry sector of entire region. The central coastal region has 6/10 coastal economic 
zones approved by the government, with total area of more than 123,500 ha, including chan May 
– lang co (Thua Thien hue), chu lai (Quang nam), Dung Quat (Quang ngai), nhon hoi (Binh Dinh), 
South phu Yen (phu Yen) and van phong (Khanh hoa). Almost these economic zones have relatively 
completed infrastructure system and are on operation (except South phu Yen economic zone). in 2011, 
total production value of economic zones reached 147,559 billion vnD, account for 85.4% those of 
15 economic zones. consequently, economic zones in the region contributed to state budget 20,363 
billion vnD and export value attained nearly 1 billion uSD. Detail as below:

(1) Chan May - Lang Co economic zone: this economic zone attracted 34 investment projects, 
of which 10 fDi projects with total registered capital of 1,310 million uSD and rent registered land 
area of 570 ha; 24 domestic projects with total capital of 15,495 billion vnD and rent land area of 
1,560 ha. currently, 12 projects have been implemented and 13 projects have been in construction. 
Total implemented capital reached 5,740 billion vnD, of which domestic projects acquired 992 
billion vnD and foreign projects attained 240 million uSD, area of used land was 250 ha. in 2011, total 
industrial production value was 3,897 billion vnD (fDi enterprises: 1,860 billion vnD), total export 
turnover was 86 million uSD (fDi: 74 million uSD), contributing to state budget 246 billion vnD, of 
which foreign enterprises accounted for 61.5 billion vnD. industrial production value reached 1,900 
billion vnD, account for 15.66% compared with those of whole province. Some famous – brandname 
companies invested in the industrial park such as Sai gon investment group, vietnam petrolimex 
group, Banyan Tree group of Singapore… Some significant projects have been now implementing 
such as: project of expanding oil warehouse and building oil port, laguna lang co resort, project of 
building infrastructure for industrial park and Sai gon - chan May duty free zone. 

 (2) Chu Lai Free economic zone: has 68 licensed projects with total registered capital of more 
than 1,7 billion uSD (18 fDi projects with total capital of 200 million uSD), of which 48 projects are 
on operation. Total implemented capital is more than 700 million uSD. in 2011, industrial production 
in this park reached 1,851 billion vnD, export turnover acquired 59 million uSD, contributing to state 
budget 4,200 billion vnD. Some large-scale projects have been invested such as: chu lai - Truong 
hai Auto industrial park; chu lai soda manufacture, chu lai ecological tourism area, cat vang chu 
lai ecological tourism area… Auto assembly and manufacture in the park significantly contributed 
to auto industry of vietnam and global value chain. Today, Truong hai - chu lai Auto company is the 
only one producing and assembling all 3 kind of car: truck, passenger carrying car and tourist car at 
highest domesticated rate of components.

(3) Dung Quat economic zone: issued investment license for 112 projects at total registered 

1 Source: compiled from data of Ministry of planning and investment.
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capital of 8 billion uSD, of which 99 domestic projects with total registered capital of 75,080.61 billion 
vnD, 13 international projects with total registered of 3,745.15 million uSD. Total implemented capital 
is 4.8 billion uSD (60%). Total rent land area to implement projects is 2,300.4 ha. The economic zone 
has 67 projects on operation of which 39 industrial projects produces big industrial production and 
export value, typical projects are oil refine project (vietnam national oil and gas group), oil chemical 
factory, chemicals… Dung Quat ship industry makes 104,000 - 105,000 ton - ships; vietnam Doosan 
heavy industry manufacture produces heavy industrial products for export... Some big projects have 
been now implemented in the economic zone such as: guang lian steel factory with investment 
capital of 4.5 billion; Kumwoo heavy industry factory; Kic factory (Korea), cluster of mechanic industry 
and steel producing integrated with Dung Quat i deep-water port. in 2011, industrial production was 
127,100 billion vnD and export turnover was 350 million uSD, quantity of cargo in Dung Quat port 
was 5.3 million tons; contributing to state budget 15,532 billion vnD.

(4) Nhon Hoi economic zone: currently has 35 licensed projects with total registered capital 
of 33,394 billion vnD, of which 8 fDi projects with total registered capital of 516 million uSD, 27 
domestic projecs with total registered capital of 24,265 billion dong. Area of rent land is 3,896 ha 
(account for 56% of planned land area for construction). Total implemented capital was 2,097 billion 
vnD up to 2011. There was 8 projects on operation according to each phase of project. The economic 
zone has 12 re-rent land projects with area of 58 ha, of which 05 projects were on operation. Besides, 
the provincial people’s committee approved some small - scale investment projects such as: oil 
refinery factory at capacity of 12 million ton/year and capital of 7,800 uSD invested by Thailand oil 
and gas group and Khang Thong corperation; pigment titan producing with investment capital of 
200 million uSD invested by ho nam chemicals corperation; Tan Thanh high - class resident area and 
luxury services… however, over the past time, nhon hoi economic zone mostly focused on exploiting 
infrastructure leading to industrial production and contribution to state budget being low. in 2011, 
industrial production was 118.82 billion vnD, contributing to state budget 32.634 billion vnD. 

(5) South Phu Yen economic zone: currently attracted 27 investment projects of which 18 
domestic projects with total registered capital of 11,147.19 billion vnD and 9 fDi projects with 
registered capital of 1,727.645 million uSD. implemented projects included 13 domestic projects 
with registered capital of 6.492 million uSD. registered area of rent land is 2,421.99 ha, of which: 
domestic one is 2,200.66 ha and international one is 221.33 ha. Area of used land is about 56.52 ha: 
domestic projects used 20.19 ha, international projects used 36.33 ha. in 2011, industrial production 
value reached 2,209 billion vnD, of which foreign companies acquired 2,182.2 billion vnD. export 
turnover attained 100 million uSD, of which international businesses exported 2 million uSD. 

(6) Van Phong economic zone: currently, this economic zone has 108 investment projects 
with total registered capital of about 14.1 billion uSD and area of rent land of 6,784 ha. number 
of implemented projects are 71 ones with investment capital of 568.66 million uSD, rent land area 
of 1,097.25 ha, of which fDi projects with capital of 516.68 million uSD, rent land area of 189 ha; 
51 domestic projects with capital of 1,039.96 billion vnD, rent land area of 1,718.25 ha. van phong 
economic zone attracted many large economic groups such as: vietnam national oil and gas group; 
petrovietnam, vietnam national shipping line, ninh Thuy - Japan ciment distribution station, oil and 
gas warehouse… in 2011, this economic zone contributed to state budget 436.2 billion vnD, of which 
international businesses contributed 214.5 billion vnD. export turnover reached 498.9 billion uSD, of 
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which international businesses acquired 436.2 million uSD. Beside that, activities of oil transport in 
van phong added to state budget at average 2,000 billion vnD. 

in addition, the region has 1 hi-tech zone located in Da nang city, with area of 1,010 ha. its 
main function is doing researches, developing, creating, transferring and applying technology; 
training human resources; raising hi-tech enterprise; producing and trading hi-tech services as well 
as strengthening implementation and commercialization of scientific research results. This hi-tech 
zone has been now constructed infrastructure system. 

2.3. Attracting and using labor

Development of economic zones and industrial parks contributes to creating jobs for labor 
forces in the localitites. in 2011, total labors working in economic zones and industrial parks was 
183,294 people, of which 75% working at industrial parks. 6 economic zones attracted more than 
50% of total labor forces working at economic zones in whole country and 9% of total labors in the 
region. chu lai and Dung Quat economic zones have largest number of labors. fDi companies hired 
9,391 labors, account for 21% total labors working in 6 economic zones in the region. excepting labor 
forces working on operated projects, implementing projects attracts thousands of labors working 
on construction works.  Developing industry, especially attracting investment projects in industrial 
parks, economic zones, created much of jobs for labor forces in the region. however, the number of 
job created is still low compared with total job created by all economic zones and industrial parks in 
whole nation. in future, as soon as investment projects are put in operation, ability of attracting and 
using labor in industrial parks and economic zones will move up. 

III. Potentials and Strengths of investment attraction in industrial sector of the central 
coastal region

3.1. Potentials and strengths 

- Advantageous geographic position: the region locates at gateway of east - West corridor, 
connecting localities in the region with Western highland provinces and exchanging economy 
with 4 countries of greater Mekong Subregion (Myanmar, Thailand, laos and cambodia). This is an 
important advantage that is favorable for expanding economic trading activities with the central 
highland provinces, other region of vietnam and foreign countries. 

- Improved infrastructure: entire region has 06 airports (of which 04 international airports), 8 
deep-water seaports, 06 coastal economic zones (whole country has 15 ones), 01 hi-tech zone (whole 
country has 3 hi-tech zones), 09 national roads, north-South railway which were disposed through 
out localities and connected urban areas, economic zones and industrial parks in the region together. 

A system of large economic zones and industrial parks with relatively completed infrastructure 
is able to respond to essential demand of investors such as main axis of transport network, electricity 
and water supply system, waste treatment system and information communication… 

Abundant labor forces and emphasizing on vocational training: entire region has about 5,647.3 
thousands labor, account for 11% of labor forces of whole country and 56.4% region’s population. 
ratio of over 15 - year - old labors to total population in the region is 54.89%, lower than average rate 
of whole country by 57.3%. Trained labors proportation increased by 14.3% in 2008 up to 15.4% in 
2011.
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- More favorable investment environment: local governments in the region always try to 
create favorable investment environment for investors with simpler administrative procedures and 
supportive activitives. Most localities have implemented “one stop model” in investment and planning 
Departments and investment promotion centers. especially, few provinces successfully implemented 
supportive forms for investors selecting investment projects such as economic development office in 
ninh Thuan provice, investment promotion and enterprise Support Agency in Quang nam province. 

- More flexible policy and mechanisms: Beside of incentive policies for development of industry 
and supportive industry applied nationally, each locality in the region has priority policies for 
encouraging investment activities such as increasing preferential tax rate and rent fee, expanding 
preferential time, supporting for vocational training fee, investment promotion fee and management 
ability. 

3.2. Limitations  

- local plan of industrial development is not appropriate with regional and national plan of 
industrial and socio-economic development;  

- Difficulties and shortcomings in land clearance and re-settlement for citizen. for example, 
difference in price of land clearance between central and local; or amongst localities in the region; 

- liquidation of industrial projects in industrial parks and economic zones is still slow due to 
subjective reason partly from localities but mostly from investors. Majority of localities are not able to 
evaluate investor’s competence which strongly affects speed of project implementation. 

- in recent years, number of industrial parks and economic zones in the region has rapidly 
increased. it means that localities in the region expect to develop industrial sector. Therefore, 
investment attraction in economic zones and industrial parks is conducted under many different 
forms but not paying attention to development of sectorial structure, technological structure in order 
to achieve supportive development amongst localities in the region. Thus, industrial development 
still exists many shortcomings in infrastructure construction and environmental protect surround 
industrial parks; 

- investment attraction ability in some industrial parks is still low, for instant, industrial parks 
in ninh Thuan province and Binh Thuan province have very low number of investment projects and 
small amount of investment capital. The reason is difficulty in geographic position as well as surplus 
of number industrial parks.

 - lack of linking and coordination in developing industrial parks and economic zones as well 
as calling for investment in whole region. Most localities individually call and promote investment 
leading to overlapse of investment sectors. 

IV. Oriention on development solution and coordination for industry in the central coastal 
region 

4.1. Group of solutions about planning

regional industrial development plan, including development plan of industrial park and 
economic zones in the region, needs to have master vision and to integrate to national industrial 
development strategy and to be consistent with intervention from the government.  
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regional industrial development plan needs to put local interest into national interest and 
regional interest; mobilizing advantages of geographical position to establish a system of supportive 
and coordinated industrial parks and economic zones in order to utilize maximum potentials and 
strengths, creating innovation and breakthroughs for entire region. 

orientation on industrial structure for localities: the region needs to utilize local available 
advantages about natural resources, position ect, in order to boost industrial growth rate. currently, 
each locality should focus on few key sectors which can be expanded. for example, Thua Thien hue 
province emphasizes on textiles and footwear industry; Da nang focuses on electronic, computer 
and hi-tech industry; Quang nam pays attention to boost supportive industries such as producing 
components for auto, moto assemble line; Quang ngai develops heavy industry; Binh Dinh focuses 
on wood processing; phu Yen develops fishery industry; Khanh hoa invests in shipbuilding; ninh 
Thuan priority develops clean industries such as renewable energy, clean energy, nuclear energy; 
Binh Thuan focuses on agriculture – forestry – fishery processing industry or energy such as solar and 
wind power. 

4.2. Group of solutions about completing technical infrastructure system  

Developing system of deep sea ports, international and domestic airports needs to combine 
with complex industrial parks and economic zones in order to foster connection for development 
of the central coastal region with development of north and South of nation, the central highland 
region and greater Mekong subregion. 

localities in the region need to step by step modernize transportation and communication 
system with following activities: improving and upgrading the national road and north – South 
railway, comprehensively completing infrastructure system of seaports in the region; modernizing 
electricity and water supply system, communication, custom service, transport, waste treatment, 
water waste, housing and service - cultural - social works; investing inclusive infrastructure system, 
especially inter-regional road system, inter-provincial, routes along east-West corridor. 

The region also should have the completed plan of internal and external infrastructure system 
as well as develop central economic zones and industrial parks; integrating development of industrial 
clusters with development of urbans, service areas in each locality and entire region. 

Building hi-tech industrial zones, information technology parks aims at attracting investment 
into hi-tech industries producing high added value such as electricity, electronic, refrigeration, 
mechanic, biotechnology, new material technology, information technology, telecommunication, 
energy ect…

Developing urban chain consist of chan May, Da nang, hoi An, van Tuong, Quy nhon, Tuy hoa, 
nha Trang, phan rang, phan Thiet. 

coordinating with vietnam airline to open direct international flights to international airports 
in the region (Da nang, phu Bai, chu lai, cam ranh) and domestic flights connecting urbans with 
each other and tourist centers in whole country. 

Developing inclusive social infrastructure system in order to meet demand of accommodation, 
hospital, school, market and other public works. Building and mobilizing regional socio-cultural 
centers in some cities such as Da nang, hue, nha Trang. 
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4.3. Group of solution about policy - mechanism 

Building the regional coordinated policy: international and domestic cooperation in 
development of key industries and supportive industries. 

having preferential policies in investment for enterprises operating in industrial clusters: 
especially for large enterprises applying hi-tech and modern equipments with multi-phase production.  

financial supportive policy: studying mechanism of credit finance, introducing and calling 
financial organizations (both domestic and international) to open representative offices or to operate 
in large urban of the region (hue, Da nang, Quy nhon, nha Trang); establishing legal consultancy 
offices providing financial information for enterprises. 

policy on fund raising for industrial infrastructure construction: calling for international 
investment and rationally using state budget; issueing credit policies: providing lend priority interest 
level and expanding lend time for infrastructure projects. 

policy on human resources training: supporting for vocational training and hi-quality human 
resources training, cooperating with technological transfer centers. issuing policies on vocational 
training and labor development as well as building training centers which integrating with industrial 
development;

Management policy: building legal documents regulated technical standards, register 
procedures, custom services, tax, priority on finance, land, infrastructure, investment, forming 
supportive industrial enterprises; issuing state management mechanisms about construction, plan 
and strategic management in industrial development. enhancing effectiveness of state management 
for industrial parks, economic zones; generating economic zone law in order to legally form a system 
of consistent regulations guiding development of industrial parks and economic zones on the right 
orientation of national industrialization and modernization; conducting decentralization for industrial 
parks aims at building industrial parks and economic zone Authorities become a “main contact point” 
in localities; simplifying administrative procedures. 

policy on technological development: supporting for new technologies, encouraging 
enterprises to apply international quality standards, especially for export products; hiring excellent 
technicants and managers; commercializing scientific research results; providing good compensation 
for initiatives, new technological product…

policy on market: building trading promotion program in order to stabilize domestic market 
and expand export market and free quota market; strengthening activities on investment promotion 
in industrial parks with inclusive involvement of ministries, departments and local authorities; 
advertising developing plan of industrial parks, economic zones; organizing seminar, fair, exhibition 
domesticly and internationally according to interested topics which attract investors; sponsoring 
expenses for investment promotion acitivities; boosting construction of information system serving 
investors in the field of industrial development.   

land policy: complying with regulations of land law and resolving relevant problems with the 
purpose of ensuring interest and responsibility of enterprises operating inside and outside industrial 
parks as well as consistency of preferential land policies of the government. 
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Tightly controlling environmential problems: strengthening investigation and inspection 
environmential law conformability in industrial parks combined with strictly treating violation; 
raising environmential management skill for industrial park authorities and providing enough tools 
for them to actively execute their duty. 
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1. Mở đầu

công nghiệp xanh ngày nay đã trở nên một xu thế toàn cầu. Thuật ngữ “công nghiệp xanh” 
(cnX) được hiểu như là một chiến lược giúp cho một lãnh thổ, một quốc gia đạt tới một nền kinh tế 
xanh trong các ngành chế tạo và các ngành có liên quan (Deokkyo 2010). ngoài lý do chính chủ yếu 
liên quan đến việc bảo đảm an ninh tài nguyên thiên nhiên thông qua việc giảm nhẹ áp lực của việc 
sử dụng tài nguyên khan hiếm (nguồn nước, nguyên nhiên liệu,...), công nghiệp xanh rõ ràng là một 
cứu cánh để có thể làm giảm thiểu rủi ro biến đổi khí hậu, bảo tồn môi trường bền vững thông qua 
việc giảm thiểu hiệu ứng khí nhà kính (uniDo, 2012). nhận thức rõ điều này, hàn Quốc xác định một 
tầm nhìn mới cho nền kinh tế của mình trong thế kỷ 21 đó là: chuyển dần sang ý niệm về tăng trưởng 
xanh trên bình diện quốc gia; Quá trình ra chính sách phải nhấn mạnh trọng tâm xanh; chuyển đổi 
sang nền kinh tế các-bon thấp; khuyến khích phát triển công nghiệp xanh; và chuyển đổi xanh các 
ngành công nghiệp (Seok cho, 2010). Theo gao (2009): “phát triển công nghiệp với đặc điểm xanh là 
một phát triển đúng đắn”.

Hình 1: Tổng nguồn vốn đầu tư toàn cầu 2004 - 2010

Nguồn: Deutchs Bank 2010 (đơn vị tính: tỷ USD)

CƠ CHẾ TÀI CHÍNH XANH ĐỂ PHÁT TRIỂN bỀN VỮNG CÔNG NGHIỆP XANH:
THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI CHO CÁC TỈNH VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

? pgS. TS. Thái Thanh hà*

* Học Viện Hành chính, Cơ sở miền Trung.
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rõ ràng, công nghiệp xanh là cứu cánh mở ra nhiều cơ hội phát triển cho nền kinh tế của một 
vùng lãnh thổ hoặc quốc gia với tư cách là tác nhân thúc đẩy tính cạnh tranh và kinh doanh bền 
vững vì giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu suất sử dụng tài nguyên và hiệu quả môi trường của mình 
(uniDo 2012). Trên quan điểm vĩ mô, cơ chế tài chính cho việc phát triển công nghiệp xanh tốt nhất 
cần được triển khai trên phạm vi một quốc gia bởi vì bản thân cơ chế tài chính là một vấn đề thuộc 
tầm quản lý nhà nước, có liên quan đến nhiều bộ, ban ngành của chính phủ. Tuy nhiên, với đặc điểm 
kinh tế - xã hội của các tỉnh/thành phố vùng duyên hải miền Trung (Bảng 1), thì điều này cũng không 
hề giảm đi ý nghĩa của bài viết, bởi vì có khá nhiều các hoạt động, các sáng kiến trong cơ chế tài chính 
cho phát triển công nghiệp xanh hoàn toàn có thể được khởi xướng bởi chính quyền cấp tỉnh, được 
liên kết với một mục đích phát triển vùng nhằm tối đa hóa hiệu quả hiệu ứng tương hỗ (synergy 
effects). 

 2. Tính tất yếu khách quan của phát triển công nghiệp xanh

công nghiệp xanh được hình thành thông qua những hành động có phối hợp cụ thể đem lại 
hiệu suất sử dụng tài nguyên cao do làm giảm tỷ lệ sử dụng nguyên vật liệu của sản phẩm và chuỗi 
giá trị; sử dụng nguyên vật liệu trong thời gian dài hơn; tái chế, tái sử dụng và phục hồi nguyên liệu, 
năng lượng, nước, từ đó giảm khai thác nguyên vật liệu nguyên sinh. Thông qua những cải tiến trong 
quy trình vận hành và việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào quy trình với hiệu quả sử dụng cao hơn 
và đặc trưng riêng, công nghiệp xanh giảm thiểu phát sinh chất thải và khí thải. 

việc áp dụng các biện pháp kinh nghiệm môi trường tốt nhất (Bep) và biện pháp kỹ thuật tốt 
nhất hiện có (BAT) giúp ngăn ngừa sự hình thành các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (pop) phát 
sinh không chủ định và các chất gây ô nhiễm nguy hiểm khác, trong khi việc thay thế các quy trình 
sản xuất sử dụng hóa chất bằng các quy trình không sử dụng hóa chất giúp làm giảm thật sự những 
nguy cơ có liên quan đến hóa chất và chất thải (nguy hại). chiến lược này có một nội dung cũng có 
tầm quan trọng tương ứng là tạo dựng và mở rộng quy mô các ngành công nghiệp xanh (mới) có rất 
nhiều cơ hội để phát triển, từ việc tái chế và phục hồi tài nguyên đến hỗ trợ xúc tiến và triển khai các 
giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp và năng lượng tái tạo 
trong công nghiệp bên cạnh việc thu hồi, quản lý và thải bỏ chất thải nguy hại. 

Hình 2: Mối quan hệ giữa công nghiệp xanh, tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng xanh

 

Nguồn: Deokkyo, 2011
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Do công nghiệp xanh rõ ràng là một ưu tiên mang tính xuyên suốt trong những vấn đề như 
sức cạnh tranh, đổi mới và thương mại, nên ở cấp độ cao hơn, việc sử dụng chính sách đồng thời hỗ 
trợ cho cả hai cách tiếp cận có liên quan chặt chẽ với nhau này là điều cần thiết để tạo ra được tác 
động thật sự. việc sử dụng cơ chế tài chính cùng các công cụ điều tiết dựa trên thị trường để lồng 
ghép công nghiệp xanh vào trong các chính sách, chiến lược công nghiệp và các lĩnh vực liên quan 
cùng với việc thúc đẩy các sáng kiến cấp độ ngành đảm bảo cho doanh nghiệp có thể tiếp cận được 
các nguồn tài chính phù hợp, năng lực con người và năng lực thể chế được xây dựng một cách có hệ 
thống, việc phổ biến và triển khai công nghệ ở cấp độ doanh nghiệp được hỗ trợ. hình bên dưới đây 
thể hiện các chủ đề phát triển công nghiệp xanh của uniDo.

Hình 3: Chủ đề phát triển công nghiệp xanh của UNIDO

Nguồn: UNDP 2010

 3. Cơ chế tài chính cho chiến lược công nghiệp xanh

cơ chế tài chính xanh là một khái niệm bao gồm việc hình thành một loạt các nguồn quỹ tài 
chính cho các loại công nghệ, dự án, các ngành công nghiệp, doanh nghiệp định hướng môi trường. 
Theo nghĩa hẹp về cơ chế tài chính xanh, thì đó chính là các sản phẩm dịch vụ tài chính định hướng 
môi trường. Đầu tư tài chính xanh nhận rõ giá trị của môi trưởng cũng như vốn tài nguyên của nó và 
theo đuổi việc cải thiện sự thịnh vượng của con người cùng với việc giảm thiểu rủi ro môi trường và 
cải thiện sự toàn vẹn sinh thái. Một số quan điểm khác thì sử dụng khái niệm cơ chế tài chính xanh để 
diễn tả việc đầu tư có trách nhiệm về môi trường và chống biến đổi khí hậu (uneScAp; 2012).
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Hình 4: Sản phẩm của cơ chế tài chính xanh để phát triển công nghiệp xanh

Nguồn: UNESCAP (2010)

công nghiệp xanh và công nghệ xanh có mức độ hoàn chỉnh khác nhau, vì thế cần phải có các 
mức độ tài trợ khác nhau từ các nguồn vốn khác nhau. nhìn chung, có 3 loại nguồn vốn để triển khai 
cơ chế tài chính xanh: 

 - Tài chính công nội địa là nguồn tài chính trực tiếp từ chính phủ;

 - Tài chính công quốc tế là nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế và từ các ngân hàng phát 
triển đa phương; 

 - Tài chính khu vực tư nhân bao gồm cả nguồn tài chính nội địa và nguồn tài chính quốc tế. 

Hình 5: Mối quan hệ giữa cơ chế tài chính xanh và công nghiệp xanh

Nguồn: Deokkyo, 2011
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cơ chế tài chính xanh có thể biểu hiện thông qua nhiều hình thức với nhiều cơ chế đầu tư khác 
nhau. cơ chế tài chính xanh là một phần chủ yếu của sự tăng trưởng xanh các-bon thấp bởi vì nó kết 
nối các thiết chế tài chính, bảo vệ môi trường và tăng trưởng kinh tế. Điều này là vì hầu hết các hoạt 
động công nghiệp xanh đều tốn kém, và đại đa số các mô hình kinh doanh thuộc công nghiệp xanh 
thường là chưa được thử nghiệm hoặc thông dụng. vì vậy, cơ chế tài chính truyền thống sẽ tỏ ra khó 
khăn trong việc cung cấp nguồn tài chính hoặc tài trợ cho các hoạt động của công nghiệp xanh.

cơ chế tài chính xanh là hoạt động cơ bản để mang lại sự tăng trưởng xanh. nếu quản lý môi 
trường xanh được xem là một hoạt động thuộc trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (cSr) mà các công 
ty, tập đoàn cần phải thực hiện vì lợi ích xã hội, thì cơ chế tài chính xanh mà họ tham gia cũng là một 
hoạt động trách nhiệm xã hội của các công ty (hoặc tập đoàn tài chính) chẳng hạn như: ngân hàng, 
các quỹ tài chính, công ty chứng khoán…, các công ty cần phải nỗ lực và tích cực tham gia vào cơ 
chế tài chính xanh này mặc dù các hoạt động trách nhiệm xã hội còn chưa mang lại lợi nhuận ngay 
bây giờ. cơ chế tài chính xanh đạt được tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường, phát triển lĩnh vực 
tài chính đồng thời cùng lúc, thông qua sự can thiệp của các cơ quan công quyền tới tiến trình của 
thị trường. Đây là một cơ chế tài chính mục tiêu nhằm hỗ trợ cho các hoạt động của các ngành công 
nghiệp xanh.

Hình 6: Khung hoạt động của cơ chế tài chính cho phát triển công nghiệp xanh

Nguồn: Koo, JH, 2010

Đối tác công tư đóng vai trò quan trọng trong thực hiện cơ chế tài chính xanh cho phát triển 
công nghiệp xanh. hình bên dưới đây minh họa vai trò của đối tác công tư qua các giai đoạn phát 
triển của chiến lược công nghiệp xanh.

vào giai đoạn đầu của quá trình thực hiện công nghiệp xanh, thì cơ chế tài chính phụ thuộc 
và sự hỗ trợ của nhà nước thông qua các dự án nghiên cứu phát triển (r&D) cũng như vay tín dụng 
có đảm bảo của chính phủ. Thông thường, các dự án này tập trung chủ yếu trong khu vực công. Sau 
đó, các nguồn vốn công nội địa cần được ưu tiên cho các doanh nghiệp có quy mô vừa để thực hiện 
chiến lược công nghiệp xanh. Đối với khu vực tư nhân thì giai đoạn đầu của của chiến lược công 
nghiệp xanh, cần phải có các chương trình cho vay vốn để đáp ứng cho nhu cầu của khu vực này khi 
các doanh nghiệp tư nhân bắt đầu tăng trưởng. có thế sử dụng nguồn vốn đầu tư mạo hiểm hoặc 
phương pháp tài trợ theo từng dự án để đáp ứng nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp thuộc khu vực 
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tư nhân trong việc triển khai cơ chế tài chính cho phát triển công nghiệp xanh. chỉ riêng trong lĩnh 
vực giảm thiểu rủi ro khí hậu, unDp đã đưa ra con số dự kiến rằng trong thời gian tới, các nguồn vốn 
công ước tính khoảng 10 tỷ uSD cho giảm thiểu biến đổi khí hậu có thể khuyến khích các doanh 
nghiệp thuộc khu vực tư nhân triển khai thực hiện nguồn vốn đầu tư nhân lên tới 50 - 150 tỷ uSD 
nguồn vốn đối ứng.

Hình 7: Đối tác công - tư trong thực hiện cơ chế tài chính xanh

Nguồn: Oh, 2011

 4. Những ẩn ý về mặt chính sách

•	Trên bình diện vùng, hoàn toàn khả thi để thành lập hiệp hội cơ chế tài chính xanh, trên cơ sở 
thành công của hiệp hội cấp vùng, có thể thành lập hiệp hội cơ chế tài chính xanh cấp quốc gia để 
tham gia vào Sáng kiến cơ chế Tài chính xanh toàn cầu (global green finance innitiatives) mà chắc 
chắn sẽ được thành lập trong một tương lai không xa.

•	lựa chọn công nghệ để đầu tư tại các khu công nghiệp trong các chương trình mời gọi đầu 
tư nước ngoài: cần đặt rõ vấn đề và hỏi thẳng các nhà đầu tư về chứng chỉ công nghệ xanh mà họ dự 
định triển khai tại các các tỉnh duyên hải miền Trung. Tránh mắc phải bẫy rác thải công nghệ.

•	cần ràng buộc việc cấp giấy phép đầu tư cho các doanh nghiệp, công ty, tập đoàn dự định 
đầu tư tại các tỉnh duyên hải miền Trung cùng với việc đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực xanh.

•	các tiêu chuẩn về môi trường: cần được thể hiện trong các văn bản, nghị định của nhà nước 
đối với các dự án đầu tư, vay vốn, xếp hạng tín dụng và chuẩn mực kế toán tài chính: cần phải có các 
thiết chế tài chính bắt buộc nhằm đáp ứng các quan ngại về môi trường. cụ thể hóa hơn nữa trách 
nhiệm về môi trường của cơ quan tín dụng tiền tệ, các thể chế cho vay.

•	Sự công khai hóa thông tin về môi trường của các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn: Đây là 
điều bắt buộc đối với tất cả các công ty, doanh nghiệp. có thể chuyển dần từ việc công khai thông tin 
môi trường có tính tự nguyện ở bước đầu, sau đó đến công khai thông tin bắt buộc. cần nhân rộng 
kinh nghiệm của các nước công nghiệp hóa về việc công bố thông tin môi trường tổng thể. có thể 
thành lập chỉ số năng lực cạnh tranh môi trường cấp tỉnh pMci (tương tự như pci) để xếp hạng các 
tỉnh duyên hải miền Trung như là một trong những tiêu chuẩn kêu gọi đầu tư.



xúc tiến đầu tư vùng DuYÊn HẢi MiỀn tRung

193

•	cấp chứng chỉ công nghệ xanh, chứng chỉ doanh nghiệp xanh, hoặc ngành công nghiệp lĩnh 
vực xanh. Điều này cần có sự hỗ trợ rất nhiều của nhà nước cũng như các doanh nghiệp, các thiết chế 
tài chính. 

•	Thiết lập chỉ số xanh (green indices): Thiết lập chỉ số doanh nghiệp xanh để xúc tiến, khuyến 
khích đầu tư xanh tại các tỉnh miền Trung. nhà nước cần thiết lập chỉ số rủi ro các-bon để các tỉnh, 
trong đó có các tỉnh duyên hải miềnTrung tham gia. chỉ số này có thể là một thông tin tham khảo có 
giá trị trong việc mời gọi và khuyến khích đầu tư.

•	Thiết lập một hệ thống cơ sở dữ liệu nhằm cung cấp thông tin xanh cho các nhà đầu tư tham 
khảo hoặc giai đoạn nghiên cứu khả thi. việc thiết lập cơ sở dữ liệu này cần được thực hiện bởi một 
cơ quan độc lập để đảm bảo tính khách quan

•	Xếp hạng doanh nghiệp xanh: Đây là việc làm cũng mang tính cần thiết và là cơ sở để triển 
khai các hoạt động thuộc cơ chế tài chính xanh sau này (chẳng hạn vay ưu tiên; vay lãi suất ưu đãi 
thuộc các chương trình chính phủ phát triển công nghiệp xanh.

•	Đào tạo các nhà chuyên môn tài chính xanh: cần hình thành; bồi dưỡng, nâng cao năng lực 
cho đội ngũ nguồn nhân lực chuyên về tài chính xanh

•	Tuyên truyền, giáo dục hình thành nên một thế hệ người tiêu dùng có nguồn gốc tài chính 
xanh: nâng cao nhận thức cộng đồng và giáo dục người tiêu dùng về vấn đề này trên cơ sở mối quan 
hệ giữa phát triển nền công nghiệp xanh và tài chính xanh tại các tỉnh/thành phố vùng duyên hải 
miền Trung.

•	hình thành quỹ liên kết và phát triển vùng xanh: chúng ta đã có quỹ phát triển và liên kết 
vùng. Tuy nhiên trọng tâm của cơ chế tài chính xanh cần được nêu rõ trong sứ mạng, tầm nhìn, và 
mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của quỹ này.
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BẢNG 1

Tình hình kinh tế xã hội 9 tỉnh/thành vùng duyên hải miền Trung

S
T
T

TÊN TỈNH
Dân số
(triệu 

người)

Diện 
tích 

(nghìn
km2)

Chiều 
dài bờ 
biển 
(Km)

Giá trị sản xuất Công 
nghiệp (94) Giá trị xuất khẩu

Thực 
hiện 
năm 
2012 

(tỷ 
đồng)

So 
với kế 
hoạch 
năm 
2012
(%)

So sánh  
thực tế 
2012/
2011
(%)

Thực 
hiện 
năm 
2012 
(Triệu 
USD)

So 
với kế 
hoạch 
năm 
2012
(%)

So 
sánh 

thực tế 
2012/
2011
(%)

1 Thừa Thiên 
huế 1,1 5.053 126 8.276 93,00 +7,80 468 117,00 + 22,23

2 Đà nẵng 0,9 950 30 14.670 88,40 +8,60 1.663,8 101,10 +14,70
3 Quảng nam 1,4 10.438 125 14.765 80,00 +18,00 420 106,00 + 22,00

4 Quảng ngãi 1,2 5.131 144 18.425 93,40 +04,20 347 150,30 + 37,50

5 Bình Định 1,5 6.025 134 8.056 93,00 +8,10 521,6 108,70 + 6,90

6 phú Yên 0,9 5.060 189 6.257 93,88 +11,44 145 76,32 - 10,73
7 Khánh hòa 1,2 5.197 200 19.600 +10,00 1.146 113,00 + 18,30

8 ninh Thuận 0,6 3.358 192 1.880 87,40 +10,50 62 77,50 -18,10

9 Bình Thuận 1,2 7.828  105 6.337 102,50 + 11,10 318 106,70 +8,70
Cộng 10 49.043 1.245 98.266 5.091

cả nước 87,8 327.480 3.350 114.600

Tỷ lệ % (vùng/
cả nước) 11,8% 15% 37% 4,4%

gDp bình quân đầu người cả nước năm 2011: 1.300 uSD, năm 2012: 1.540 uSD

Diện tích tự nhiên vùng duyên hải miền Trung: 15% cả nước; chưa tính huyện đảo hoàng Sa và 
Trường Sa

Nguồn: 

-  Theo số liệu Báo cáo kinh tế - xã hội của các tỉnh năm 2012;
- Website Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Công thương;
- Tổng cục thống kê 2011.
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green industry today has become a global trend. it is interpreted as a strategy for 
a territory, a country to reach a green economy in the manufacturing sector and 
related industries. on the macro perspective, the financial mechanism for the best 
development of the green industry should be implemented on a national scale, 

but it can still be initiated by the provincial governments, which are linked to a goal of regional 
development in order to maximize the efficiency of mutual effects.

green financial mechanism is a concept that includes the formation of a sery of financial funds 
for technologies, projects, industries, and environmental-oriented businesses. in a narrow sense, the 
green financial mechanism includes environmental-oriented financial products and services.

Some implications for policy to implement the green financial mechanisms for sustainable 
development of green industry include:

- establishing the Association of green financial mechanisms at regional and national level;

- Associating the issuing of investment license for enterprises, companies, the groups who plan 
to invest in the central region with requirements on the training and retraining of green human 
resources.

- Selecting technologies for investment in the industrial parks: requiring investors to have 
certificates of green technologies to avoid becoming trapped by technological waste.

- The environmental standards should be reflected in the legal documents and decrees of the 
State for investment projects, loans, credit rating, and financial accounting standards.

- Disclosure of information about the environment of the company, enterprises, and corporation.

- issuing certification of green technology, green enterprise, or green industry.

- Setting up the green indexes 

- Setting up the database system to provide green information for investors referring or in 

GREEN FINANCIAL MECHANISM FOR SUSTAINAbLE DEVELOPMENT
 OF GREEN INDUSTRY: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

FOR THE CENTRAL PROVINCES

? associate professor, Dr. Thai Thanh ha*

* Hue Sub-Institute - National Academy of Public Administration.
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feasible study stage

- ranking green enterprises 

- Training green financial experts

- carrying out propaganda and education to form a new generation of consumers who is 
originated from a green finance

- establish fund for green regional joint-development under the fund for regional joint-
development.
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1. Đặt vấn đề

việc lựa chọn chiến lược phát triển kinh tế của các quốc gia hay vùng lãnh thổ thường tập 
trung vào chính sách phát triển công nghiệp. Đây vừa là chìa khóa thực hiện đẩy mạnh công nghiệp 
hóa vừa là nền tảng cho sự phát triển bền vững của mỗi nền kinh tế. các tỉnh duyên hải miền Trung 
(DhMT) đang rất nỗ lực tập trung phát triển kinh tế nhất là công nghiệp (cn) để đưa nền kinh tế 
ngang bằng với cả nước. Tuy nhiên sự phát triển công nghiệp ở đây vẫn chưa như kỳ vọng đặt ra như 
phát triển còn chậm, chưa thúc đẩy quá trình cnh và kèm theo đó là nhiều vấn đề như (i) vị thế của 
cn các tỉnh DhMT thấp; (ii) hiệu quả kinh tế thấp; (iii) doanh nghiệp yếu về năng lực; (iv) cơ cấu cn 
lạc hậu… Đánh giá đúng tình hình phát triển công nghiệp các tỉnh DhMT cùng với các vấn đề tồn tại 
sẽ rất cần thiết cho việc hoạch định chính sách phát triển trong thời gian tới. Đây cũng là mục đích 
của bài viết này. 

2. Tình hình phát triển công nghiệp các tỉnh DHMT

Về tình hình phát triển kinh tế của các tỉnh DHMT

Sự phát triển kinh tế của các tỉnh DHMT khá cao nhưng chưa tương xứng với tiềm năng rất lớn về 
kinh tế mà đặc biệt là kinh tế biển nên vị thế và quy mô của khu vực trong nền kinh tế còn thấp.   

các tỉnh DhMT trong bài viết này bao gồm 7 tỉnh từ Thừa Thiên huế đến Khánh hòa. chiều 
dài các tỉnh duyên hải miền Trung là hơn 800 km, và chiếm hơn 40% bờ biển cả nước, bình quân cứ 
6 km2 đất liền có 1 km bờ biển, trong khi tiêu chí này của việt nam là 100 km2 mới có 1 km bờ biển 
(Bùi Quang Bình (2011)). nằm gần biển Đông trên tuyến đường giao thông quốc tế chiến lược với 
5/10 tuyến đường hàng hải lớn nhất của hành trình đi qua. hàng năm, vận chuyển qua biển Đông là 
khoảng 70% lượng dầu mỏ nhập khẩu từ Trung Đông và Đông nam á, khoảng 45% hàng xuất của 
nhật, và 60% hàng xuất nhập khẩu của Trung Quốc. vị trí địa lý này cộng với điều kiện địa lý đã cho 
miền Trung nhiều cảng biển như nghi Sơn, vũng áng, chân Mây, Tiên Sa, Dung Quất, Quy nhơn, 
vũng rô, cam ranh… trong đó có nhiều cảng nước sâu với công suất hàng chục triệu tấn một năm. 
Dọc theo trục bờ biển có 6 khu kinh tế lớn của việt nam và nhiều khu công nghiệp đã được thành 
lập và hoạt động, hàng trăm địa điểm có thể xây dựng cơ sở đóng và sửa chữa tàu, xây dựng hải 

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG:
VẤN ĐỀ VÀ kIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP

? pgS.TS Bùi Quang Bình

* Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.
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cảng, trong đó có nhiều cảng nước sâu với quy mô khá lớn để làm cảng trung chuyển, phát triển kinh 
tế biển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. vùng có diện tích khoảng hơn 11 ngàn 
km2 và hơn 10 triệu dân (2011), chiếm hơn 11% dân số việt nam. 

giai đoạn 2005 - 2011 tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình của vùng là 11,2% cao hơn mức 
trung bình 6,6%/năm của cả nước, trong đó tỉnh có tốc độ thấp nhất là 9,8% và cao nhất là 14%. nhờ 
tăng trưởng nhanh nên quy mô kinh tế của các tỉnh DhMT so với cả nước tăng từ 8,6% năm 2005 lên 
11% năm 2011. Trong cơ cấu kinh tế tỷ trọng của công nghiệp chiếm 29,8% năm 2005 tăng lên hơn 
32,9% năm 2011 và tỷ trọng của nông nghiệp giảm từ 36% xuống còn 23% trong thời kỳ này. Trong 
các nhân tố đóng góp vào tăng trưởng của các tỉnh, vốn vẫn chiếm vai trò quan trọng nhất, lao động 
và Tfp rất thấp. Tăng trưởng kinh tế của vùng chủ yếu dựa vào các nhân tố chiều rộng, chưa khai thác 
tiềm năng lao động và các nhân tố chiều sâu. các tỉnh này có tỷ lệ đầu tư/gDp trung bình thời kỳ 
2005 - 2011 60,6%, hiệu quả đầu tư trung bình thời kỳ 2005 - 2011 là 5,3. việc tập trung đầu tư đặc biệt 
cho công nghiệp của các tỉnh này khá cao với mục đích là phát huy vai trò động lực của vùng nhưng 
hiệu quả đầu tư đang là vấn đề lớn. Mặt khác với trình độ phát triển trung bình, mức tích lũy không 
lớn để duy trì tỷ lệ đầu tư cao nên khu vực này buộc phải dựa nhiều vào nguồn từ Trung ương và từ 
bên ngoài. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực khá cao, năm 2005 tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị là 5,2%, năm 
2009 - 2011 là hơn 5% cao hơn so với tỷ lệ của cả nước trong cùng kỳ. Ở khu vực nông thôn các tỉnh 
DhMT, tình trạng thiếu việc làm cũng khá cao khoảng 4,5%.  

Tình hình phát triển công nghiệp 

Công nghiệp các tỉnh DHMT ngày càng tăng lên về quy mô với tốc độ khá cao và ngang bằng với 
trung bình cả nước. 

Quy mô sản xuất công nghiệp các tỉnh DhMT tăng liên tục từ năm 2005 (ngành công nghiệp 
trong bài viết này không bao gồm xây dựng). giá trị sản xuất (gTSX) công nghiệp tăng nhanh từ hơn 
21 ngàn tỷ (theo giá cố định 1994) năm 2005 lên hơn 63 ngàn tỷ năm 2010 (nhà máy lọc dầu Bình 
Sơn đi vào hoạt động ở Quảng ngãi) và giảm xuống hơn 55 ngàn tỷ năm 2011 như hình 1. giá trị gia 
tăng (gTgT) sản xuất công nghiệp các tỉnh ở đây tăng nhanh và ổn định hơn từ hơn 12 ngàn tỷ (theo 
giá 1994) năm 2005 tăng lên gần 26 ngàn tỷ năm 2011.    

Hình 1. Quy mô sản xuất công nghiệp các tỉnh DHMT

    

              

Nguồn: Tổng hợp từ Niên giám thống kê các tỉnh DHMT, 2008, 2012
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Bảng 1.  Một số chỉ tiêu về tăng trưởng công nghiệp các tỉnh DHMT

 
%TT trung bình 

GTGT CN 
 2005 - 2011

%TT trung bình 
GTSx CN 

 2005 - 2012

Tỷ lệ GTGT/GTSx 
CN 

2005 - 2011

Tỷ lệ trong SxCN 
Việt Nam năm 

2011
Thừa Thiên huế 16,6 16,4 0,43 0,41
Đà nẵng 11,2 12,4 0,28 0,92
Quảng nam 21 27 0,25 0,61
Quảng ngãi 14 17 0,29 0,93
Bình Định 16,3 18,3 0,32 0,61
phú Yên 15,6 16,4 0,24 0,29
Khảnh hòa 11,5 13,7 0,33 1,16
DhMT 13,3 15,8 0,30 4,93

Nguồn: Tổng hợp từ Niên giám thống kê các tỉnh DHMT, 2008, 2012

Xu hướng tăng trưởng công nghiệp các tỉnh DhMT được thể hiện cụ thể qua tốc độ tăng trưởng 
trung bình giai đoạn 2005 - 2011. Trong giai đoạn này các tỉnh đều có tăng trưởng trung bình giá trị 
sản xuất 15,8%, trong đó tốc độ cao nhất là 27% và thấp nhất 12,4%. Tương tự gia trị gia tăng cn tăng 
trung bình 13,3%, trong đó tốc độ cao nhất là 21% và thấp nhất 11,2%.

Tuy tăng trưởng cao nhưng quy mô sản xuất công nghiệp của các tỉnh DhMT khá khiêm tốn so 
với cả nước. Tỷ lệ giá trị sản xuất của các tỉnh này chỉ chiếm gần 5% của cả nước và bằng 14% của các 
tỉnh miền Đông nam Bộ. Trong đó, tỷ lệ của từng tỉnh/thành cũng rất nhỏ (dưới 1% trừ Khánh hòa). 
Điều đó cũng có nghĩa là vị thế sản xuất công nghiệp của khu vực này khá thấp trên bản đồ công 
nghiệp việt nam.

hiệu quả sản xuất công nghiệp không cao khi chi phí trung gian vẫn khá lớn hay tỷ lệ giá trị gia 
tăng thấp, tỷ lệ gTgT/gTSX trung bình chỉ là 30% (bảng 1). hệ số icor của các tỉnh DhMT là 5,3 cao 
hơn mức trung bình 5 của cả nước trong cùng kỳ, điều này cũng hàm ý icor của riêng công nghiệp 
còn cao hơn. nhìn chung hiệu quả trong sản xuất công nghiệp ở đây không cao.

Doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước - động lực chính phát triển công nghiệp     

Hình 2. Năng lực sản xuất của các doanh nghiệp các tỉnh DHMT

  

Nguồn:Như đã trích dẫn trên
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    Hình 3 Phân bổ NLSx CN các tỉnh DHMT

Nguồn: Như đã trích dẫn và Số liệu Tổng điều tra dân số 2009 của Tổng cục Thống kê

hiện nay tỷ lệ doanh nghiệp ngoài nhà nước trong ngành công nghiệp các tỉnh DhMT vẫn 
chiếm trung bình khoảng 93 - 97% số lượng doanh nghiệp, nguồn lực và sản lượng ngành công 
nghiệp trong nền kinh tế. hình 2 cho thấy chỉ tiêu lượng vốn/doanh nghiệp - năng lực tài chính của 
doanh nghiệp ở DhMT chỉ từ  6 tỷ đến 13 tỷ, thấp hơn so với 30 tỷ ở Thành phố hồ chí Minh và hà nội 
hay 40 tỷ ở Bình Dương. lượng tài sản cố định và đầu tư dài hạn/doanh nghiệp - năng lực về kỹ thuật 
công nghệ sản xuất của doanh nghiệp chỉ khoảng gần 3 tỷ đến gần 8 tỷ đồng là rất ít so với mức 12 
tỷ của Thành phố hồ chí Minh và hà nội hay 18 tỷ ở Bình Dương. Tương tự lao động/doanh nghiệp 
cũng hạn chế.     

hình 3 thể hiện phân bổ năng lực của doanh nghiệp vùng DhMT với trục hoành thể hiện lượng 
vốn của các doanh nghiệp có tới 2009 - năng lực tài chính và trục tung là lượng tài sản cố định và đầu 
tư dài hạn của các doanh nghiệp - năng lực kỹ thuật và công nghệ. vị trí tốt nhất là phía trên cùng 
bên phải, ở đó các doanh nghiệp vừa có năng lực tài chính và kỹ thuật công nghệ mạnh. Trong 7 tỉnh 
thì chỉ có Đà nẵng và Khánh hòa có năng lực tốt nhất, nhóm còn lại gần như nhau. hay nói cách khác 
việc phân bổ năng lực sản xuất công nghiệp khá khác biệt giữa các tỉnh của vùng. 

công nghiệp đã có những đóng góp nhất định vào tăng trưởng kinh tế các tỉnh DhMT. Đóng 
góp của công nghiệp các tỉnh DhMT vào phát triển kinh tế thể hiện trên hình 4. Thứ nhất, đóng góp 
vào tăng trưởng kinh tế của công nghiệp khá lớn năm cao nhất chiếm 49% và năm thấp nhất là 26%, 
trung bình khoảng 37% tăng trưởng gDp, tuy nhiên không ổn định - nghĩa là sự phát triển của công 
nghiệp kém ổn định. Thứ hai, tỷ lệ của công nghiệp trong gDp các tỉnh DhMT từ gần 36% năm 2005 
tăng lên hơn 38% năm 2011, hàm ý ngành chưa thực sự thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của 
vùng. nếu xem xét tỷ trọng việc làm từ công nghiệp càng thể hiện rõ hơn vai trò của ngành này trong 
việc tạo ra việc làm rất kém, từ năm 2005 tới 2011 tỷ trọng việc làm chỉ khoảng 15 - 17% tổng việc làm. 
Đây cũng là một trong những lý do khiến vùng có tỷ lệ người di cư lớn nhất cả nước và hiện tượng này 
đã gây ra những biến động rất lớn về dân số và tác động xấu tới phát triển kinh tế.
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Hình 4. Đóng góp của công nghiệp DHMT vào phát triển kinh tế

     

Nguồn: Như đã trích dẫn

Cấu trúc sản phẩm công nghiệp chủ yếu của công nghiệp các tỉnh/thành DHMT đang có sự thay 
đổi. cấu trúc công nghiệp các tỉnh DhMT thể hiện rõ nhất qua cấu trúc danh mục sản phẩm của 
ngành này. Số liệu thống kê cho thấy số sản phẩm công nghiệp chủ yếu trong danh mục của cn các 
tỉnh thường trên 20 sản phẩm trong đó thấp nhất là công nghiệp Đà nẵng có 15 sản phẩm, Khánh 
hòa có 20 sản phẩm, các tỉnh còn lại có từ 22 tới 30 sản phẩm. Điểm đặc biệt của danh mục sản phẩm 
bao gồm các nhóm sản phẩm như công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, công nghiệp dệt may, 
công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp khai thác, công nghiệp cơ khí, hóa chất… Danh mục sản 
phẩm cn này cho thấy: (i) cấu trúc khá tương đồng và mức độ liên kết thấp giữa các tỉnh; (ii) sự phát 
triển ngành công nghiệp DhMT đang trong quá trình chuyển dần sang chuyên môn hóa sâu; (iii) sự 
phát triển của ngành công nghiệp vùng chỉ nằm ở giai đoạn đầu và giữa theo mô hình phát triển 
công nghiệp tập trung. 

Nguồn nhân lực các tỉnh DHMT có hạn chế nhất định về chất lượng trong quá trình phát triển công 
nghiệp. Trình độ học vấn của nguồn nhân lực DhMT không đồng đều giữa các tỉnh trong vùng và so 
với cả nước không chênh lệch nhiều. Tỷ lệ biết chữ có 2 tỉnh là Thừa Thiên huế và Quảng ngãi thấp 
hơn cả nước và cao nhất là thành phố Đà nẵng. Theo các cấp học các tỉnh DhMT có tỷ lệ tốt nghiệp 
tiểu học cao hơn cả nước trừ Đà nẵng, nhưng tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở và phổ thông thấp hơn 
(riêng Đà nẵng có tỷ lệ tốt nghiệp phổ thông trung học cao hơn). với cấu trúc này (trừ Đà nẵng) học 
vấn chung kém hơn mặt bằng của việt nam. các tỉnh DhMT cần chú trọng hơn hệ thống giáo dục 
phổ thông của mình. Trình độ chuyên môn của nguồn nhân lực (nnl) ở DhMT thể hiện qua hình 5. 
Tổng số nnl được đào tạo và có bằng ở các tỉnh DhMT thấp hơn trung bình của cả nước và tổng số 
nnl có trình độ cao đẳng và đại học cũng tương tự (trừ Đà nẵng). Tình hình này cũng cho thấy vấn 
đề đào tạo nghề ở đây đang theo chiều hướng thừa thầy thiếu thợ. 

Hạ tầng phát triển chậm, thiếu đồng bộ. Theo kết quả của một số nghiên cứu về hạ tầng cơ sở 
của phòng Thương mại và công nghiệp việt nam vcci cho thấy điều kiện hạ tầng kỹ thuật như hệ 
thống đường bộ, đường sắt, hàng không, đặc biệt là đường biển với nhiều cảng sâu chưa đồng bộ, 
kém phát triển khiến chi phí sản xuất và vận chuyển cao kéo theo chi phí sản xuất của doanh nghiệp 
cao hơn so với Thành phố hồ chí Minh và hà nội.
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3. Các vấn đề trong phát triển công nghiệp DHMT

Từ phân tích trên cho thấy một loạt vấn đề đang tồn tại trong quá trình phát triển công nghiệp 
các tỉnh DhMT bao gồm:

- công nghiệp các tỉnh DhMT ngày càng tăng lên về quy mô với tốc độ khá cao và ngang bằng 
với trung bình cả nước nhưng vị thế trong công nghiệp cả nước còn thấp, tỷ lệ tăng trưởng giá trị gia 
tăng ổn định nhưng hiệu quả chưa cao. 

- hiệu quả sản xuất công nghiệp không cao.

- Doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước - động lực chính phát triển công nghiệp 
có năng lực sản xuất yếu hơn so với nhiều địa phương khác nên khó thúc đẩy sự phát triển công 
nghiệp đồng thời sự phân bổ có khoảng cách khá lớn.

- công nghiệp đã có những đóng góp nhất định vào tăng trưởng kinh tế nhưng chưa thúc đẩy 
quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo việc làm. 

- cấu trúc sản phẩm công nghiệp chủ yếu của công nghiệp các tỉnh thành DhMT phản ánh cấu 
trúc chuyên môn hóa và liên kết kém, mới chỉ ở giai đoạn đầu trong tiến trình phát triển công nghiệp.  

- Mặc dù các tỉnh có nguồn nhân lực lớn nhưng vẫn thiếu nhân lực cho phát triển công nghiệp 
nhất là lao động có chất lượng.

7. hạ tầng phát triển chậm thiếu đồng bộ đang cản trở sự phát triển công nghiệp các tỉnh 
DhMT.

4. Một vài kiến nghị giải pháp để phát triển công nghiệp các tỉnh DHMT

- liên kết phát triển công nghiệp của các tỉnh DhMT. cần thống nhất quy hoạch và chiến lược 
phát triển kinh tế xã hội chung. Tiến hành phân công lao động và thực hiện chuyên môn hóa sâu để 
có thể khai thác tiềm năng và các thế mạnh của mỗi địa phương và toàn vùng để phát triển công 
nghiệp. Bảo đảm sự cân đối giữa các yếu tố sản xuất khác. Mỗi tỉnh cần xây dựng cho mình một cơ 
cấu kinh tế nói chung và cơ cấu công nghiệp hợp lý trong đó tập trung vào một số nhóm sản phẩm 
công nghiệp nhất định để thúc đẩy sự phát triển cn của mình, đồng thời tạo ra một cơ cấu lãnh thổ 
trên cả khu vực hợp lý. hiện nay, hầu như tất cả các địa phương gần như có định hướng phát triển 
kinh tế và chuyển dịch kinh tế giống nhau, tạo ra sự phân tán lãng phí. Khuyến khích phát triển khu 
công nghiệp nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nông thôn, đồng thời duy trì và phát triển các ngành 
nghề phi nông nghiệp ở nông thôn nhằm tạo ra nhiều việc làm và nâng cao thu nhập để giúp lao 
động “ly nông” nhưng không ly hương. 

- Định hướng phát triển công nghiệp các tỉnh DhMT theo chiều sâu phù hợp với xu hướng tái 
cấu trúc kinh tế việt nam; công nghiệp thực sự trở thành động lực thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế trong quá trình cnh, hĐh và hợp tác quốc tế.  

- có chính sách ưu tiên và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp công nghiệp ngoài nhà 
nước có thể phát huy vai trò động lực chính thúc đẩy công nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung 
tăng trưởng cả về số lượng, quy mô và trình độ tổ chức sản xuất và công nghệ.

- Tập trung phát triển nnl đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển công nghiệp trong đó liên 
kết giữa các địa phương để tập trung chuyên môn hóa trong đào tạo nhân lực cho cả vùng;
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- Kiến nghị trung ương cùng với địa phương ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng bảo đảm tính hiện 
đại, đồng bộ và tính phát triển như điều kiện đi trước để phát triển công nghiệp ở đây.   
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in recent years, the central coastal provinces have tried their best to strengthen economic 
development, particularly for industry. industry of the central coastal provinces has 
increased steadily in term of size, high development speed and the same level with the 
national average. Assessing the situation of industrial development of central coastal 

region (ccr) and existing problems will be essential for planning the development policy of the ccr 
in the future.

in the period of 2005 and 2011, most of regional provinces/cities had the average growth 
rate of production value of 15.8%, of which the highest rate was 27% and the lowest was 12.4%. 
Similarly, the industrial additional value rose averagely at 13.3%, of which the highest rate was 21% 
and the lowest was 11.2%. Despite of high growth speed, the regional industrial production scale was 
quite small compared to the whole country. The proportion of production value of central coastal 
provinces accounted for nearly 5% of the total value of the country and about 14% of the South-
eastern provinces. it reflects that the position of the region’s industrial production is quite low on the 
industrial map of vietnam. industrial production efficiency was relatively poor while intermediate 
costs remained high and additional value ratio was low, which was only 30% compared the average 
production value. icor of the central coastal provinces/cities was 5.3, which was higher than the 
national average level of 5.0, showing that the industrial production is not expectedly efficient. in 
addition, the industrial development situation was not stable and might not promote economic 
structure shift of the region, resulting in low ability in job creating.

currently, the proportion of non-state enterprises in industrial sector in the central coastal region 
remains too high, averagely from 93 to 97% of the total number of businesses. Among provinces/
cities of the region, only Da nang and Khanh hoa has the best financial capacity and technology, the 
remaining provinces are almost the same. in other words, the distribution of industrial production 
capacity is quite different among the provinces in the central coastal region.

The major structure of industrial products of the central coastal region is being experienced 
change, evidently in the list of industrial product. That list includes product categories such as 

INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
IN THE CENTRAL COASTAL REGION1 OF VIETNAM

1 referred to 7 region’s provinces/cities: hue, Da nang, Quang nam, Quang ngai, Binh Dinh, phu Yen, Khanh hoa.

? associate professor, Dr. Bui Quang Binh
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agricultural, forestry and aquatic processing, textile, construction materials, mining, engineering, 
chemical... it appears that: (i) the structure is quite similar and level of linkage between the provinces 
is quite poor; (ii) the development of the region’s industry is in the process of shifting to deep 
specialization; (iii) the development of the region’s industry is only in the early and mid-stage of the 
model of concentrated industrial development.

The quality of human resource of the central coastal provinces is limited compared to 
requirements of industrial development, especially skilled-labor shortage. The total number of 
trained labor with certificates of the central coastal region is lower than the number of the whole 
country. Similarly, the total number of university and college qualified human resources is the same 
except for Da nang. The current situation of human resource of the region also reflects the direction 
of excess lack of breathing.

infrastructure system has been not completed, resulting in high transportation and production 
costs, leading to higher business costs for local enterprises compared to ho chi Minh city and hanoi. 
The problem is partly hindering industrial development of the central coastal region. 

Some proposed solutions to promote the industrial development of the central coastal region 
as following: 

(1) cooperating in industrial development of central coastal provinces. it is necessary to unify 
planning and general socio-economic development strategy of the region’s provinces/cities; to carry 
out the deeply labor division and specialization to enable the exploitation of the potential and the 
strength of each local and region in promoting the industrial development.

(2) orienting the industrial development in depth, facilitating industry to become the 
driving force of the process of economic structure shift, promoting the process of industrialization, 
modernization, and international cooperation

(3) Making prioritized policy for creating favorable conditions for the non-state industrial 
enterprises to promote the role of the main driver for industrial development in particular and the 
economy in general, in order increase number, scale and level of organization of production and 
technology.

(4) focusing on the development of human resources to meet the requirements of the industrial 
development process, especially operating between the region’s provinces/cities in the specialization 
of human resource training in the whole region scale.

(5) proposing toward the central and local government on prioritizing investment of local 
infrastructure to ensure modernity, synchronization, and development as necessary conditions for 
industrial development in the region
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ĐỊNH VỊ VÀ MARkETING THƯƠNG HIỆU ĐỊA PHƯƠNG VỚI CÁC NHÀ
ĐẦU TƯ: NGHIÊN CỨU DỰA TRÊN CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH

CẤP TỈNH (PCI) CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

 pgS. TS. lê văn huY*

* Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

1. Giới thiệu

Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đã đặt ra cho các doanh nghiệp, các ngành, vùng 
miền và quốc gia phải đối mặt với những áp lực cạnh tranh. Để giúp khách hàng, các đối tác dễ dàng 
nhận ra “sản phẩm’’ của doanh nghiệp, ngành hoặc quốc gia mình thì tiếp thị là một trong những biện 
pháp hữu hiệu nhất. Trong quá trình cạnh tranh, mỗi vùng miền, mỗi đất nước cần có những cách xây 
dựng hình ảnh khác nhau dựa trên lợi thế riêng có. cần nói ngay rằng, không ít thì nhiều, địa phương 
nào cũng đang sở hữu cho mình một thế mạnh nào đó. Để ‘’khách hàng’’ có thể nhận biết được, địa 
phương cần mau chóng tìm ra sự khác biệt và định vị sự khác biệt đó so với những địa phương khác 
nhằm làm cơ sở cho công tác truyền thông. Thực tế cho thấy, các thành phố phát triển trên thế giới 
đều thực hiện nghiên cứu, xây dựng và phát triển thương hiệu nhằm tạo hình ảnh cho các nhà đầu 
tư, khách du lịch và cộng đồng dân cư… Tại việt nam, việc định vị và quảng bá hình ảnh tỉnh/thành 
phố trên cơ sở xác định và chỉ ra những lợi thế khác biệt có tác dụng rất tích cực nhằm thu hút đầu tư 
trong và ngoài nước, phát triển xuất khẩu và du lịch, thu hút và giữ được nhân tài, góp phần làm cho 
nền kinh tế của tỉnh/thành phố cũng như các lĩnh vực khác nhau phát triển bền vững.

Kể từ năm 2006, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (pci) xây dựng dựa trên việc đo lường và 
đánh giá thực tiễn điều hành kinh tế của chính quyền 63 tỉnh/thành phố trên cơ sở khảo sát khu vực 
kinh tế tư nhân. chỉ số đã đưa ra những thông tin liên quan tới lãnh đạo các tỉnh/thành phố về tác 
động của những chính sách mà họ đưa ra đến các hoạt động của kinh tế tư nhân. chỉ số đã cung cấp 
những thông tin hữu ích cho lãnh đạo các tỉnh/thành phố, giúp họ xác định những lĩnh vực và cách 
thức để thực hiện những cải cách điều hành kinh tế một cách hiệu quả nhất. Một số tỉnh/thành phố 
có những điều kiện tự nhiên khá giống nhau nhưng với các phương thức quản lý và điều hành kinh 
tế địa phương khác nhau đã tạo ra những kết quả khác biệt trong nhận thức của các thành phần kinh 
tế và chỉ số pci một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của điều hành kinh tế đối với sự phát triển 
và thịnh vượng của chính địa phương đó. 

với cách tiếp cận định lượng dựa trên dữ liệu của điều tra năng lực cạnh tranh cấp tỉnh từ 2009 
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đến 2011, tác giả sẽ hình thành biểu đồ nhận thức (perceptual map) trong định vị thương hiệu nhằm 
giúp cho việc xây dựng chiến lược marketing thương hiệu địa phương cho các nhà đầu tư trên cơ sở 
sử dụng chỉ số năng lực cấp tỉnh (pci) của các tỉnh/thành phố vùng duyên hải miền Trung.

2. Định vị thương hiệu, thương hiệu địa phương và marketing thương hiệu địa phương 

Trong marketing, định vị thương hiệu (positioning brand) là việc tạo ra vị thế riêng biệt của 
thương hiệu trong môi trường cạnh tranh để bảo đảm rằng mỗi người tiêu dùng tại thị trường mục 
tiêu có thể phân biệt được thương hiệu ấy với các thương hiệu cạnh tranh khác (DeSarbo và rao, 
1986). Mô hình của urde (1999) đã tích hợp vai trò định vị theo giá trị cốt lõi (core values) trên cơ sở 
những thuộc tính (attributs) nhằm tạo sự nhận biết, niềm tin, sự trung thành đối với thương hiệu cũng 
như sự khác biệt của chính thương hiệu đối với các đối thủ cạnh tranh. vì vậy, người làm marketing 
cần nhận biết những thuộc tính “khác biệt’’ (chỉ số thành phần) của từng địa phương dựa trên việc 
xây dựng bản đồ nhận thức để từ đó xây dựng hình ảnh của thương hiệu.

Hình 1: Marketing thương hiệu địa phương

Nguồn: Kotler và cộng sự (2002)

Theo Kotler (2002), các nhà marketing địa phương sử dụng các chiến lược marketing thương 
hiệu địa phương là (1) marketing hình ảnh địa phương (image), (2) marketing đặc trưng nổi bật 
(attraction); (3) marketing hạ tầng cơ sở; và (4) marketing con người của địa phương. Marketing đặc 
trưng nổi bật được thực hiện thông qua việc xác định một thuộc tính tốt, hấp dẫn, có ấn tượng cho 
các thị trường mục tiêu của địa phương. cách thực hiện thông qua việc xây dựng các “luận cứ độc 
đáo” cho thương hiệu địa phương mình để làm hấp dẫn khách hàng mục tiêu. Trong khuôn khổ bài 
viết này, tác giả muốn sử dụng hình thức marketing đặc trưng nổi bật (attraction) thông qua các 
thuộc tính (attributs) của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh làm thuộc tính thu hút trong định vị và 
phát triển thương hiệu địa phương.
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Trong lý thuyết marketing hiện đại, marketing là một trong những chính sách không thể thiếu 
trong quá trình quản lý. Xét về mặt “vi mô’’, marketing có thể xem xét ở phạm vi một sản phẩm hay 
dịch vụ nào đó của doanh nghiệp; xét về mặt “vĩ mô’’, marketing tập trung vào việc phát triển kinh 
tế của một quốc gia, tỉnh/thành phố gồm marketing nhà đầu tư, khách du lịch, các chuyên gia, nhân 
vật nổi tiếng vào địa phương (reddy và campbell, 1994). như vậy, có thể xem thương hiệu một quốc 
gia hay tỉnh/thành phố là một ‘’thương hiệu địa phương’’, để thành công trong quá trình kinh doanh, 
các doanh nghiệp phải marketing cho sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp thì “nhà marketing địa 
phương’’ cần phải “marketing địa phương - marketing places’’ cho quốc gia hay tỉnh/thành phố (Kotler 
và cộng sự, 2002). Mục đích của việc xây dựng thương hiệu địa phương là tạo ra tính chất (essence) 
hay nhân cách địa phương theo những phương thức và bản sắc thống nhất để có thể khuyến khích 
tiêu dùng ở cấp độ biểu tượng và trải nghiệm về địa phương. Đối với thương hiệu địa phương, nhà 
marketing bao gồm nhiều thành phần khác nhau như chính quyền địa phương, cộng đồng kinh 
doanh và cộng đồng dân cư (Kotler và cộng sự, 2002) trong khi đó, nhà marketing sản phẩm và dịch 
vụ là bộ phận marketing của doanh nghiệp. Marketing địa phương thực chất là một sự phối hợp các 
nguồn lực của địa phương nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng mục tiêu của địa phương (nhà đầu 
tư, kinh doanh, chuyên gia, du khách...) và để đạt được mục tiêu của địa phương là phát triển cũng 
như gia tăng chất lượng cuộc sống cho mọi thành viên trong địa phương (Thọ và Trang, 2009). Muốn 
làm được điều đó, các địa phương cần phải (1) xác định thị trường mục tiêu, (2) định vị thương hiệu, 
(3) duy trì và phát triển thị trường mục tiêu thông qua việc duy trì và phát triển các thuộc tính nổi trội 
mà ‘’khách hàng’’ trên thị trường mục tiêu cảm nhận và phân biệt đối với địa phương khác. Trên cơ sở 
xác định thị trường mục tiêu, để định vị thương hiệu địa phương, cần tìm kiếm các đặc điểm thống 
nhất hoặc vị thế hình ảnh của nó trong tâm trí ‘’khách hàng’’ mà khác biệt với các địa phương khác 
trên quốc gia hoặc thế giới. 

Theo Thọ và Trang (2003), các nhà marketing phải sử dụng 5 nguyên tắc cơ bản của marketing 
là giá trị, chọn lọc, tập trung, dị biệt và quá trình. Do vậy, nhà marketing địa phương cần chọn lựa 
những thuộc tính nổi trội (trong nhận thức của khách hàng mục tiêu); tập trung các nguồn lực để 
thoả mãn các mong muốn của khách hàng; xây dựng thương hiệu địa phương có những điểm dị biệt 
nhưng có ý nghĩa đối với khách hàng mục tiêu so với thương hiệu cạnh tranh và theo dõi, điều chỉnh, 
bổ sung liên tục để duy trì sự khác biệt của các thuộc tính nổi trội so với địa phương khác. 

như vậy, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để các địa phương nhận biết (nhận thức) được các thuộc 
tính ‘’nổi bật’’, phần phân tích sau sẽ giúp chúng ta xác định được các đặc điểm nổi bật từ các địa 
phương, giúp các nhà hoạch định chính sách xác định được điểm nổi bật làm cơ sở cho việc định vị 
và phát triển thương hiệu.

3. Kết quả phân tích từ dữ liệu PCI 

Phương pháp nghiên cứu

nghiên cứu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (pci) tại việt nam, sau một số thay đổi các 
tiêu chí do sự thay đổi của điều kiện, môi trường nghiên cứu nên một số tiêu chí không còn phù 
hợp. Tính đến năm 2011, 9 tiêu chí thường xuyên thực hiện nghiên cứu gồm (1) chi phí gia nhập thị 
trường, (2) tiếp cận đất đai, (3) tính minh bạch, (4) chi phí thời gian, (5) chi phí không chính thức, (6) 
tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh, (7) dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, (8) đào tạo lao động 
và (9) thiết chế pháp lý nhằm tập hợp ‘’tiếng nói’’ của các doanh nghiệp dân doanh tại 63 tỉnh/thành 
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phố trên cả nước (trước kia là 64 tỉnh/thành phố). cần chú ý rằng, các chỉ số thành phần càng cao sẽ 
làm gia tăng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci. Theo Quang (2008), có nhiều điểm tương thích 
giữa chỉ số thành phần pci và vị thế cũng như hình ảnh của thương hiệu các địa phương (các tỉnh/
thành phố) tuy khái niệm năng lực cạnh tranh địa phương và thương hiệu địa phương là không hoàn 
toàn giống nhau nhưng các địa phương có thể sử dụng như hệ thống các thuộc tính để định vị nhằm 
truyền thông và phát triển hình ảnh của địa phương đó.

Để thấy được tính ổn định của các thuộc tính trong nhận thức của đối tượng phỏng vấn (khu 
vực kinh tế tư nhân) trong việc đánh giá các nỗ lực cải cách và điều hành kinh tế cấp Trung ương và 
địa phương hướng mục tiêu đổi mới cơ chế quản lí kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo môi 
trường kinh doanh ngày càng thuận lợi cho các doanh nghiệp việt nam, nghiên cứu đã sử dụng dữ 
liệu trung bình của các năm từ 2009 đến 2011 của 9 chỉ số thành phần trong việc phân tích định vị 
thông qua biểu đồ nhận thức. phương pháp định vị MDS (Multidimensional Scaling) theo kỹ thuật 
AlScAl dựa trên các chỉ số thành phần pci cho phép hình thành biểu đồ nhận thức bằng phần mềm 
SpSS 20.0, từ đó xác định các thuộc tính cơ bản cho xây dựng và phát triển thương hiệu.

Kết quả phân tích dữ liệu

như đã đề cập trong phần phương pháp nghiên cứu, để xây dựng bản đồ định vị, nghiên cứu 
đã sử dụng số liệu trung bình của các chỉ số thành phần pci dựa vào kết quả nghiên cứu pci của các 
năm 2009, 2010 và 2011. giá trị trung bình của các chỉ số thành phần được thể hiện tại biểu 1.

Biểu 1: Trung bình (từ năm 2009 đến 2011) của các chỉ số thành phần PCI các tỉnh/thành 
phố vùng duyên hải miền Trung

Huế Đà 
Nẵng

Quảng 
Nam

Quảng 
Ngãi

Bình 
Định

Phú 
Yên

Khánh 
Hòa

Ninh 
Thuận

Bình 
Thuận

1. chi phí gia nhập thị 
trường 8,48 8,78 8,43 7,74 8,36 7,91 7,84 7,85 7,42

2. Tiếp cận đất đai 4,85 5,93 6,18 5,95 6,57 6,89 5,20 6,01 6,33

3. Tính minh bạch 6,14 7,11 6,21 5,87 6,21 5,53 5,33 5,70 6,03

4. chi phí thời gian 7,56 7,57 6,80 6,16 7,06 5,67 6,96 6,52 7,01

5. chi phí không chính thức 6,32 6,38 6,69 6,80 6,43 5,82 6,17 5,74 7,10

6. Tính năng động 5,52 7,44 5,50 3,29 5,33 4,35 3,96 3,83 4,21

7. Dịch vụ hỗ trợ Dn 4,65 5,63 4,57 4,22 4,41 4,64 5,26 4,85 5,29

8. Đào tạo lao động 5,35 6,94 4,70 4,40 5,07 5,14 5,47 4,68 5,15

9. Thiết chế pháp lý 5,45 5,98 6,32 5,63 5,40 4,55 5,78 5,19 5,59

Nguồn: Tổng hợp PCI 2009, 2010, 2011

Thông qua biểu 1 và hình 1, chúng ta thấy rằng, Đà nẵng là thành phố có các chỉ số thành 
phần cao, tuy nhiên không được đồng đều do các chỉ số về tiếp cận đất đai và dịch vụ hỗ trợ doanh 
nghiệp còn thấp. hoặc, các chỉ số thành phần của tỉnh Quảng ngãi rất thấp, điều này ảnh hưởng đến 
chỉ số chung pci của tỉnh. Do vậy, muốn tạo nên sự liên kết trong vùng duyên hải miền Trung, (1) các 
tỉnh (thành phố) cần tạo ra một sự đồng đều (hay sự tương đồng) trong mỗi chỉ số thành phần hoặc 
(2) mỗi tỉnh (thành phố) cần tìm ra những nét riêng biệt mình để từ đó xây dựng chiến lược truyền 
thông thông qua điểm mạnh riêng biệt đó. Đặc biệt, thông qua hình 1, chúng ta dễ dàng nhận thấy 
sự chênh lệch giữa thành phố Đà nẵng với các tỉnh vùng duyên hải miền Trung trên các chính sách về 
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(1) tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh; (2) tính minh bạch trong chính sách điều hành; 
(3) đào tạo lao động. Thông thường, các nhà hoạch định và các phương tiện thông tin đại chúng 
thường nhìn nhận kết quả nghiên cứu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trên cơ sở chỉ số cuối 
cùng và sự xếp hạng giữa các tỉnh/thành phố ở mỗi năm nhưng một điều rất quan trọng là các nhà 
hoạch định cần xem xét những chỉ số thành phần để nhận thấy những điểm mạnh cần phát huy và 
điểm tồn tại cần phải khắc phục để có thể đưa ra những quyết sách hợp lý nhằm gia tăng chỉ số cho 
những năm sau.

4. Gợi ý cho các nhà quản lý trong nhận diện thuộc tính nổi bật 

Nhận diện thuộc tính các tỉnh/thành phố trên biểu đồ nhận thức

Một điều cần phải khẳng định rằng một thuộc tính có điểm đánh giá cao chưa hẳn là thuộc 
tính nổi bật của địa phương đó, đặc điểm nổi bật chỉ được ‘’khách hàng’’ nhận thức được khi nó có 
‘’sự khác biệt’’ so với các địa phương khác thông qua công tác truyền thông và đồng hành nhất quán 
nhằm thực thi chính sách phục vụ thuộc tính đó. ví dụ, Đà nẵng có điểm số của thuộc tính ‘’chi phí gia 
nhập thị trường’’ rất cao nhưng nó không phải là thuộc tính nổi trội vì nhiều địa phương khác cũng có 
điểm đánh giá cao (tương ứng). hình 2 thể hiện biểu đồ nhận thức thương hiệu của nhà kinh doanh 
nói chung hay của khu vực kinh tế tư nhân đối với thương hiệu tỉnh/thành phố về 9 chỉ số thành 
phần của năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Qua đó, các tỉnh/thành phố sẽ dễ dàng nhận ra vị trí thương 
hiệu của tỉnh/thành phố mình trong nhận thức của nhà kinh doanh. các thương hiệu càng gần với 
nhóm thuộc tính (chỉ số thành phần) nào thì thương hiệu đó dễ dàng được ‘’khách hàng (cụ thể là các 
nhà đầu tư)’’ nhận diện, phân biệt tính vượt trội về thuộc tính đó so với các thương hiệu khác. Trong 
trường hợp này, độ dài “đại số” được sử dụng để xem xét khoảng cách của từng thương hiệu tỉnh/
thành phố đến trung tâm của nhóm nhân tố (điểm lý tưởng).

Hình 2. Biểu đồ radar về chỉ số thành phần PCI các tỉnh/thành phố vùng kinh tế trọng 
điểm miền Trung (trung bình từ năm 2009 đến năm 2011)
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Hình 3. Biểu đồ nhận thức các thuộc tính và thương hiệu các tỉnh (thành phố)

rõ ràng, qua biểu đồ nhận thức, Đà nẵng có một vị trí khá ưu thế so với các tỉnh khác trong 
vùng kinh tế duyên hải miền Trung, đặc biệt đối với thuộc tính (1) tính năng động và tiên phong của 
lãnh đạo tỉnh, (2) tính minh bạch và tiếp cận thông tin và (3) đào tạo lao động là những chỉ số có 
sự khác biệt nhất định so với những tỉnh/thành khác. Trong khi đó, các biến số chi phí gia nhập thị 
trường của Đà nẵng có điểm cao nhưng vẫn khó tạo ra một sự khác biệt rõ nét. 

Thông qua biểu đồ, có thể nhận thấy tỉnh Bình Định, phú Yên là một trong những tỉnh được 
nhận thức dễ dàng tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất và rõ ràng rằng, Bình Định, phú 
Yên vẫn có một lợi thế nhất định (so với Thừa Thiên huế) trong việc hình thành “điểm khác biệt’’ trong 
tâm trí của nhà đầu tư về tiếp cận đật đai nhằm tạo ra sự “khác biệt hóa’’ trong việc định vị thương 
hiệu địa phương thông qua chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. ngược lại, Quảng nam tuy có những 
thay đổi nhất định trong chỉ số chung (vị trí 25 năm 2009, thứ 26 năm 2010 lên 11 năm 2011) nhưng 
có khá ít chỉ số tạo ra sự khác biệt nhất định so với các tỉnh/thành khác ở vùng duyên hải miền Trung. 
các tỉnh như Quảng ngãi, Khánh hòa, ninh Thuận, Bình Thuận là những tỉnh cần phải cải thiện các 
chỉ số thành phần hoặc lựa chọn một vài chỉ số (mà Quảng ngãi có khả năng thực hiện tốt) để tiến 
hành cải thiện.

Điểm của các chỉ số thành phần và thuộc tính “khác biệt hóa’’

Trên thực tế, điểm của các chỉ số thành phần càng cao thể hiện sự nỗ lực của chính quyền cấp 
tỉnh trong việc cung cấp dịch vụ càng cao cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, muốn tạo ra sự “khác biệt hóa’’, 
cần phải tạo ra sự chênh lệch nhất định về điểm số so với các tỉnh còn lại. cần chú ý rằng, cạnh tranh 
thương hiệu (đặc biệt là thương hiệu địa phương) không phải là cuộc đối đầu trực diện mà là “cuộc 
chạy đua song hành”. Trong một số cạnh tranh khác, một doanh nghiệp phát triển có thể làm “triệt 
tiêu’’ đối thủ cạnh tranh nhưng trong marketing địa phương, điều này hầu như không thể thực hiện 
được, phần thắng trong cạnh tranh thuộc về người vượt lên phía trước, chứ không phải là người 
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ngáng chân đối thủ. vì vậy, các phương pháp cạnh tranh cổ điển như tấn công trực diện, đánh bọc 
sườn, đánh du kích… trong “những nguyên lý marketing” của philip Kotler sẽ không còn giá trị. Trong 
tư duy cũ “cạnh tranh tiêu diệt đối phương”, các địa phương thi nhau đưa ra các giải pháp “hạ giá” 
hoặc “phá giá” để thu hút khách hàng (ở đây là các nhà đầu tư) và điều này sẽ dẫn đến những hậu 
quả nghiêm trọng, làm thiệt hại giá trị nếu tính trên tổng thể của một quốc gia. vì vậy, để có thể phát 
triển được, các tỉnh/thành phố cần cải thiện các chỉ số và đồng thời, cần lựa chọn cho địa phương 
mình một hoặc vài chỉ số để tạo nên “sự khác biệt’’ làm cơ sở cho việc định vị thương hiệu địa phương.

5. Marketing thương hiệu thành phố Đà Nẵng với các nhà đầu tư: Một ví dụ minh họa 

xác định thị trường mục tiêu

Trong marketing, thị trường mục tiêu được xác định là các nhà xuất khẩu, du khách, nhà đầu 
tư, nhà sản xuất, cộng đồng dân cư… nghiên cứu đã phân tích dựa trên dữ liệu từ chỉ số năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh trên cơ sở khảo sát khu vực kinh tế tư nhân. Thực tế tại việt nam, số lượng doanh 
nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân chiếm số lượng lớn nên thị trường mục tiêu có thể được xác 
định là cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư.

xác định thuộc tính cơ sở định vị thương hiệu thành phố Đà Nẵng

Trên cơ sở phân tích định vị như hình 2 nhằm thể hiện biểu đồ nhận thức thương hiệu của nhà 
kinh doanh nói chung hay của khu vực kinh tế tư nhân đối với thương hiệu tỉnh/thành phố về 9 chỉ 
số thành phần của năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Qua đó, các tỉnh/thành phố sẽ dễ dàng nhận ra vị trí 
thương hiệu của tỉnh/thành phố mình trong nhận thức của nhà kinh doanh. các thương hiệu càng 
gần với nhóm thuộc tính (chỉ số thành phần) nào thì thương hiệu đó dễ dàng được “khách hàng’’ 
nhận diện, phân biệt tính vượt trội về thuộc tính đó so với các thương hiệu khác. Trong trường hợp 
này, độ dài “đại số” được sử dụng để xem xét khoảng cách của từng thương hiệu tỉnh (thành phố) đến 
trung tâm của nhóm nhân tố (điểm lí tưởng) (giới và huy, 2006). Qua biểu đồ nhận thức, Đà nẵng có 
một vị trí khá ưu thế so với các tỉnh khác trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và các thành phố 
khác trong nước, đặc biệt đối với thuộc tính (1) tính năng động tiên phong của lãnh đạo thành phố, 
(2) tính minh bạch và tiếp cận thông tin và (3) đào tạo lao động. Ba thuộc tính trên là cơ sở để cho 
nhà hoạch định marketing của thành phố lựa chọn để hình thành thông điệp định vị thương hiệu 
của thành phố trong tương lai. 

Gợi ý cho Marketing thương hiệu Đà Nẵng trên khía cạnh thu hút đầu tư

Để có được thương hiệu mạnh, các địa phương cần hoạch định chiến lược và phát triển thương 
hiệu. Theo lantabrand, xây dựng thương hiệu là quá trình lựa chọn và kết hợp các thuộc tính hữu 
hình cũng như vô hình với mục đích để làm “khác biệt hóa” trong nhận thức của khách hàng (nhà 
đầu tư, người dân, khách du lịch…) đối với một địa phương. Để có thể xây dựng thương hiệu phát 
triển bền vững trong dài hạn, Đà nẵng cũng như các địa phương cần thực hiện thông qua năm bước 
(1) xác định cấu trúc nền móng thương hiệu, (2) định vị thương hiệu, (3) xây dựng chiến lược thương 
hiệu, (4) xây dựng chiến lược truyền thông, (5) đo lường và hiệu chỉnh.

Trên cơ sở phân tích và xác định thuộc tính cơ sở định vị thương hiệu thành phố Đà nẵng (ở 
trên), các bước xây dựng chiến lược marketing địa phương có thể thực hiện thông qua các bước cụ 
thể:
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Hình 4: Quy trình xây dựng thương hiệu và nhận biết thương hiệu: Ứng dụng trong tiếp 
thị địa phương

Xác định cấu trúc nền móng và định vị thương hiệu

Xác định cấu trúc nền móng là bước quan trọng nhất, làm nền tảng cho việc truyền thông phát 
triển thương hiệu ở những giai đoạn sau. những yếu tố cơ bản xây dựng nên nền móng của thương 
hiệu bao gồm các nhận biết cơ bản của thương hiệu (brand attributes), các lợi ích (brand benefits), 
niềm tin (brand beliefs), tính cách (brand personlization) và những tính chất thương hiệu (brand 
essence) nhằm giúp người tiêu dùng nhận thức sự khác biệt và cảm nhận được niềm tin khi sử dụng 
thương hiệu. Định vị thương hiệu là việc tạo ra vị thế riêng biệt của thương hiệu trong một môi trường 
cạnh tranh để bảo đảm rằng mỗi người khách hàng tại thị trường mục tiêu có thể phân biệt được 
thương hiệu ấy với các thương hiệu cạnh tranh khác. Theo interbrand, định vị thương hiệu có vai 
trò quan trọng, nó có liên quan trực tiếp đến suy nghĩ và nhận định của khách hàng. việc lựa chọn 
thương hiệu rất phong phú và mức độ khác nhau giữa các thương hiệu cũng giảm đi rõ rệt khi mà 
chức năng và lợi ích của các thương hiệu mang lại khá giống nhau. Đó là lý do tại sao thương hiệu cần 
nhanh chóng định vị với những đặc tính nổi bật khác biệt so với các thương hiệu cạnh tranh. 

với ý nghĩa trên và đối tượng “khách hàng mục tiêu là các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào thành 
phố Đà nẵng’’, rõ ràng rằng, Đà nẵng có những khác biệt nhất định so với các tỉnh/thành khác đối 
với thuộc tính (1) tính năng động tiên phong của lãnh đạo thành phố, (2) tính minh bạch và tiếp cận 
thông tin và (3) đào tạo lao động. Để có được thông điệp đồng nhất và xuyên suốt, chủ tịch uBnD 
thành phố cần phải xây dựng thông điệp ngắn gọn, rõ ràng, chuyển tải sự định vị của thành phố dựa 
trên ba thuộc tính trên và gửi đến doanh nghiệp. Đồng thời, cần chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan 
có những giải pháp nhất định nhằm cam kết thực hiện lâu dài và đồng nhất nội dung các chính sách 
theo thông điệp trên.
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Công tác truyền thông

Để khách hàng nhận biết và thiết lập mối quan hệ với thương hiệu, chiến lược truyền thông 
về những thuộc tính (thông điệp) của thành phố đối với các nhà đầu tư cần phải được thực hiện trong 
trung hoặc dài hạn thông qua các phương tiện truyền thông. phương tiện truyền thông ở đây được 
hiểu theo nghĩa rộng, truyền thông bao gồm mọi phương tiện mà nó có thể giúp cho việc chuyển 
tải giá trị, các thuộc tính của thương hiệu thành phố (năng động, tiên phong trong công tác thực 
hiện các quy định của nhà nước về chính sách đầu tư; tính minh bạch và tiếp cận thông tin; đào 
tạo lao động) một cách đồng nhất đến khách hàng trên cơ sở những thông tin xác định trong định 
vị thông qua các chương trình quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, tiếp thị trực tiếp, quan hệ cộng đồng hay 
các sự kiện… Một thương hiệu mạnh là thương hiệu mang đến được cho khách hàng một niềm tin 
và truyền thông giá trị thương hiệu đến với khách hàng một cách tốt nhất. Khi niềm tin và sự truyền 
thông cân bằng với nhau, thì giá trị thương hiệu đó có khả năng trở thành “thương hiệu mạnh”. Muốn 
đạt được mục đích trên, ngoài các phương tiện truyền thống, cần phải sự phối hợp đồng bộ trong 
quá trình truyền thông thông qua:

- lãnh đạo và các sở, ban, ngành của thành phố: cần phải đưa vị thế của Đà nẵng (trên bảng 
xếp hạng về pci) và các thuộc tính nổi bật vào nội dung các cuộc họp, các cuộc tiếp xúc, truyền thông 
với các nhà đầu tư nhằm giới thiệu, xây dựng hình ảnh thành phố Đà nẵng nói chung và thu hút đầu 
tư nói riêng. 

- Doanh nghiệp của Đà nẵng: Ủy ban nhân dân thành phố cần có những chính sách liên quan 
đối với hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ, hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà nẵng để các doanh nghiệp 
có thể giới thiệu các thuộc tính của thành phố (trên cơ sở thông điệp đồng nhất đã được thành phố 
xây dựng). Doanh nghiệp của thành phố Đà nẵng phải là người đi đầu trong việc truyền thông ‘’giá trị 
thực’’ về môi trường đầu tư của thành phố cho các đối tác nhằm tạo dựng niềm tin (đây là hình thức 
pr - public relation hữu hiệu cần được sử dụng).

- người dân Đà nẵng, việt kiều, các du học sinh, khách du lịch: những đối tượng này là một 
trong những kênh thông tin truyền thông hữu hiệu cho một địa phương, thành phố cần xây dựng và 
cung cấp để cho các đối tượng trên cảm nhận và truyền miệng về hình ảnh của thành phố, từ đó, xây 
dựng được hình ảnh thiện cảm của các nhà đầu tư đối với thành phố Đà nẵng.

Để gia tăng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, duy trì vị thế của thành phố Đà nẵng, chỉ số 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci vừa phải đi vào ‘’đời sống’’ của các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh 
tế tư nhân, đảm bảo sự nhận thức và đánh giá tốt của các doanh nghiệp. Đồng thời, để xây dựng 
thương hiệu địa phương thông qua những chỉ số (1) tính năng động tiên phong của lãnh đạo thành 
phố, (2) chi phí thời gian để thực hiện các quy định của nhà nước và (3) đào tạo lao động. Trong 
những năm tới, Đà nẵng cần phải có những phải cụ thể nhằm duy trì vị thế và phát huy hơn nữa 
những thuộc tính “khác biệt hóa’’ so với các địa phương khác. những giải pháp cụ thể có thể được đề 
cập:

- Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo thành phố: chỉ số này có thể đã và đang trở 
thành “hình ảnh’’ đối với lãnh đạo của thành phố Đà nẵng với những chính sách liên quan đến quy 
hoạch, giải tỏa đền bù, các chương trình “năm không, ba có’’, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp… 
Tuy nhiên, để có thể phát huy tốt “hình ảnh’’ này, thiết nghĩ, hàng năm lãnh đạo thành phố (chủ tịch 
uBnD thành phố) cần có “thông điệp thường niên’’ gửi đến người dân nói chung và các doanh nghiệp 
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nói riêng nhằm định hướng cách suy nghĩ, cách làm của cộng đồng. cần nắm vững các chính sách, 
khuôn khổ pháp lý, sáng tạo và sáng suốt trong việc giải quyết những trở ngại đối với cộng đồng 
doanh nghiệp tư nhân. Định kỳ tổ chức các hội nghị gặp gỡ nhằm lắng nghe ý kiến của các doanh 
nghiệp, tổ chức giải thưởng cho thương hiệu, doanh nhân đang hoạt động kinh doanh có góp phần 
vào sự phát triển kinh tế của thành phố. Trên thực tế trong những năm gần đây khi những nhà điều 
hành chính sách của thành phố đã có những quyết sách quyết liệt, đôi lúc đi trước những chính sách 
của nhà nước nhưng đã thành công và mang lại những kết quả tốt đẹp cho thành phố, điều mà nhiều 
dân Đà nẵng cũng như khách du lịch đều cảm nhận khi đến với thành phố. Bên cạnh đó, để tạo ra 
một dịch vụ tốt, thông tin về các chính sách cũng như thực thi các chính sách thực hiện khá thành 
công thông qua cổng thông tin điện tử của thành phố (http://www.danangcity.gov.vn) và website 
của các sở ban ngành, đồng thời, các sở ban ngành thành phố nỗ lực thực hiện chính sách một cửa, 
đảm bảo cung cấp dịch vụ công trong thời gian nhanh nhất, các sở, ban ngành như Sở nội vụ, Sở 
ngoại vụ... tiến hành khảo sát ý kiến của khách hàng (trong việc cung cấp dịch vụ công) nhằm nỗ lực 
cung cấp một cách tốt nhất sản phẩm đối với “khách hàng’’. Điều này cũng thể hiện rõ trên thực tế 
trong những năm gần đây khi những nhà điều hành chính sách của thành phố đã có những quyết 
sách quyết liệt, đôi lúc đi trước những chính sách của nhà nước nhưng đã thành công và mang lại 
những kết quả tốt đẹp cho thành phố, điều mà nhiều dân Đà nẵng cũng như khách du lịch đều cảm 
nhận khi đến với thành phố. 

- chỉ số đào tạo lao động và chất lượng đào tạo: Tuy Đà nẵng có những thuận lợi trong công 
tác đào tạo và tiếp nhận lao động có chất lượng cao, Đà nẵng là địa phương có nhiều trường đại học, 
cao đẳng và trung cấp... trên địa bàn thực hiện việc đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương và các 
tỉnh miền Trung và Tây nguyên. hàng tháng, Sở lao động - Thương binh và Xã hội Đà nẵng kết hợp 
với các doanh nghiệp của thành phố tuyển dụng lao động (như một sàn giao dịch việc làm) nhằm hỗ 
trợ cho các doanh nghiệp tại địa phương tuyển dụng và giúp cho người lao động tìm kiếm việc làm. 
Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho rằng lao động không có tay nghề, không đáp ứng được yêu cầu 
là một trong những nút cổ chai cần phải sửa, thành phố có những chính sách khuyến khích thu hút 
đầu tư, nhưng chưa quan tâm đến con người nhằm đáp ứng yêu cầu trong thời đại mới. hiện tại, Đà 
nẵng đã có các trường đại học đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố, 
tuy nhiên, hệ thống đào tạo nghề vẫn chưa đáp ứng đủ. Do vậy, cần: 

•	Khuyến khích, hỗ trợ đầu tư tư nhân vào lĩnh vực đào tạo nghề, tận dụng nguồn cơ sở vật 
chất, kiến thức của doanh nghiệp trong công tác đào tạo nghề.

•	có định hướng và hỗ trợ của thành phố trong việc thực hiện ‘’bắt tay’’ giữa hai nhà “nhà trường’’ 
và “nhà doanh nghiệp’’, chú ý hợp tác thỏa thuận giữa doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp 
nước ngoài có hàm lượng khoa học kỹ thuật trong việc triển khai thực tập, huấn luyện kỹ năng tại 
doanh nghiệp để sinh viên khi ra trường có thể bắt tay ngay vào công việc. Đà nẵng cần đóng vai 
trò tiên phong trong việc xây dựng mối quan hệ giữa 3 nhà “nhà trường’’, “nhà doanh nghiệp’’ và “nhà 
quản lý (nhà nước)’’. nhà quản lý (nhà nước) đóng vai trò tạo môi trường, hỗ trợ chính sách và cả tài 
chính cho các doanh nghiệp đã, đang và sẽ hợp tác với "nhà trường" trong việc định hướng và đào 
tạo lao động gắn với nhu cầu xã hội. Đặc biệt, thành phố chủ động hướng dẫn cho phép các trường 
đại học thành lập các Trung tâm hỗ trợ sinh viên, kết nối doanh nghiệp. các Trung tâm hoạt động 
như một doanh nghiệp thực thụ làm cầu nối thiết thực giữa nhà trường, sinh viên và doanh nghiệp.  
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- chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin: Tại Đà nẵng, báo cáo chính trị Đại hội XiX Đảng 
bộ Thành phố Đà nẵng nhiệm kỳ 2010 - 2015 cũng đã đề ra nhiệm vụ tập trung nâng cao năng lực 
cạnh tranh, tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư. Muốn làm được điều đó, cần phải nâng 
cao tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin của các doanh nghiệp trên cơ sở:

•	Thành phố cần có chính sách trong việc hỗ trợ hoạt động hội, hiệp hội doanh, khuyến khích 
các hiệp hội doanh nghiệp trong vai trò tư vấn và phản biện chính sách của thành phố.

•	cần công bố các thông tin về quy hoạch, kế hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp, kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố từng năm, giai đoạn 5 năm đối với doanh nghiệp trên 
các website chuyên ngành. các sở, ban, ngành định kỳ tổ chức gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp 
để tiếp nhận thông tin và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp kịp thời. Thông tin kết quả đối thoại cần 
được đăng tải trên thông tin đại chúng và có những kết luận giải quyết cụ thể của cơ quan có thẩm 
quyền tương ứng.

•	công khai, minh bạch các văn bản, chính sách liên quan đến doanh nghiệp, tăng cường khả 
năng dự báo chính sách, khả năng dự báo rủi ro… trong khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung – Tây 
nguyên nói riêng và việt nam nói chung.

- chỉ số chi phí gia nhập thị trường và chi phí về thời gian để thực hiện các quy định của nhà 
nước: Mặc dù có những cải thiện đáng kể nhưng những vấn đề tồn tại liên quan đến thời gian để 
hoàn tất các thủ tục để bắt đầu đưa vào hoạt động của doanh nghiệp, thời gian đăng ký kinh doanh, 
thời gian đăng ký kinh doanh bổ sung, số giấy đăng ký và giấy phép cần thiết để chính thức cho 
một doanh nghiệp hoạt động vẫn cần có những cải thiện nhất định. chính quyền thành phố cần có 
những quy định cụ thể thời gian để hoàn thành các thủ tục của các cơ quan quản lí nhà nước đối với 
các doanh nghiệp, thêm bộ phận tư vấn hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận (không nên nhận hồ sơ chưa 
hoàn chỉnh nên cần có bước lập hồ sơ tư vấn, thiếu giấy tờ gì, hoàn chỉnh loại giấy tờ gì…), công khai 
thông tin tại nơi tiếp nhận và trao trả hồ sơ, công khai công bố đóng cửa những doanh nghiệp không 
còn điều kiện hoạt động tiếp tục. các cơ quan quản lý nhà nước cần rút ngắn hơn thời gian giải quyết 
hồ sơ đăng ký, điều chỉnh các loại giấy chứng nhận; triển khai mạnh mẽ cho các doanh nghiệp kê khai 
thuế qua mạng internet (hiện nay số lượng doanh nghiệp thực hiện còn ít); các quyết định về miễn, 
giảm thuế, hoàn thuế của doanh nghiệp cần giải quyết nhanh hơn; tổ chức cổ động, truyền thông 
Đề án 30, giúp cho người dân, doanh nghiệp hiểu sâu về Đề án này. Đồng thời, tăng cường ứng dụng 
hải quan điện tử nhằm giảm thời gian thông quan, giảm thời gian cấn trừ thuế giữa các cảng, giữa 
các tỉnh/thành.

- chi phí không chính thức: Thành phố cần có cơ chế quản lý cán bộ, thu thập ý kiến phản hồi 
từ phía doanh nghiệp nhằm hạn chế những việc không tốt phát sinh trong quá trình giải quyết công 
việc của các cán bộ; cần giảm cấp tham mưu không cần thiết trong việc ra quyết định; tăng cường rà 
soát các vị trí nhạy cảm, bố trí cán bộ quản lý đúng trình độ, có cơ chế xử lý nghiêm minh trong việc vi 
phạm các quy định trong quá trình thực hiện công việc, đồng thời, có cơ chế công minh trong lương, 
thưởng của cán bộ công chức.

6. Kết luận

Xây dựng thương hiệu địa phương trước tiên phải nằm trong kế hoạch và là trách nhiệm của 
lãnh đạo từng địa phương trong chiến lược phát triển kinh tế và phải có sự tổng hợp sức dân và 
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doanh nghiệp trên địa bàn trong từng ngành. Trong tiếp thị địa phương, yếu tố con người đóng vai 
trò khá quan trọng, đặc biệt là những nhà đầu tư. vì vậy, một chiến lược định vị thương hiệu đúng 
đắn phù hợp với mục tiêu phát triển phải được xây dựng trên nền tảng bắt nguồn từ hình ảnh hoa 
tiêu của địa phương trong con mắt của nhà đầu tư. chỉ khi nào những “người chủ nhà” cảm nhận và 
ý thức được những giá trị, mục tiêu thương hiệu mà cộng đồng địa phương mình đang hướng đến 
thì các tỉnh (thành phố) mới có quyền hy vọng về một sự quảng bá rộng khắp hơn đối với nhà đầu 
tư nước ngoài.
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Based on the way of how to access the determination under database of provincial 
competitiveness index (pci) in the period of 2009 and 2011, the writer will set up 
brand concept map in positioning brand name to help the construction marketing 
strategy of regional brand name for provinces in central coastal region.

There is a direct ratio between pci and regional brand name image index. The study has used 
the average database in the period of 2009 and 2011 of nine dimensions in analyzing the positioning 
via perceptual map or the private economy sector to brand names of provinces (cities). The database 
analysis shows that provinces (cities) need to improve their dimensions and select one or a few of 
dimensions to make the “difference” which is a basis of positioning the regional brand name.

To help the regional governor identify the outstanding attribute, writer suggests that a highly 
evaluated attribute is not yet an outstanding one of that region, however, the outstanding one is 
identified by “customer” only when it has its own “difference” comparing to other regions via the 
activity of communication and consistent action to implement the policy serving for that attribute. 
Besides, the higher the marks of dimensions are, the higher it shows the efforts of the provincial 
government in supplying service for investors. however, to make the “differentiation”, it needs to 
make the relevant difference on marks comparing to the remaining provinces.

in the case of Da nang city, there are three outstanding dimensions comparing to other 
provinces, regarding to (1) transparency and access to information, (2) the dynamic and pioneer of 
provincial leadership and (3) labor training. Based on those attributes, Da nang is able to build its 
brand name sustainably developing in the long term, through following steps: 

- Defining the foundation structure: The basic elements to construct the foundation of brand 
name includes brand attributes, brand benefits, brand beliefs, brand personalization and brand 
essence

- Positioning brand name: to have a consistent and throughout message, chairman of city’s 

POSITIONING AND REGIONAL bRAND-NAME MARkETING FOR INVESTORS:
RESEARCH bASED ON PROVINCIAL COMPETITIVENESS INDEX (PCI)

OF PROVINCES IN CENTRAL COASTAL REGION

? associate prof. ph.D le van huY

* Da Nang University of Economics.
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people’s committee needs to build up a short, clear message that may transfer the position of the 
city based on three above attributes and to enterprises. Simultaneously, the relevant departments, 
offices have the relevant approaches to the commitment of conducting above message.

- Communication: given means of communication, it needs to consistently cooperate during 
the process of communication between units, organizations.

Therefore, to build up the regional brand name via above dimensions, writer will propose some 
relevant approaches on each dimension, from which, Da nang is able to maintain its position and 
strongly promote the “differentiation” attributes comparing to other regions.
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PHẦN 4 / PART 4
TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ

VÀO VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
"ENHANCE ATTRACTING INVESTMENT IN THE CENTRAL COASTAL REGION"
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TIỀM NĂNG THẾ MẠNH VÀ CƠ HỘI ĐẦU TƯ
VÀO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

? uBnD Tỉnh Thừa Thiên huế

I. Tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Thừa Thiên Huế:

Tỉnh Thừa Thiên huế có diện tích hơn 5.000 km2, dân số 1,1 triệu người, phía đông giáp biển 
Đông, phía tây giáp chDcnD lào, phía bắc giáp tỉnh Quảng Trị, phía nam giáp tỉnh Quảng nam và 
thành phố Đà nẵng. nằm trong vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) miền Trung, Thừa Thiên huế có vị 
trí hết sức thuận lợi, nằm trên trục giao thông quốc lộ 1A, tuyến đường sắt xuyên việt chạy dọc theo 
tỉnh. ngoài ra, huế còn có cảng biển nước sâu chân Mây, cảng Thuận An; sân bay quốc tế phú Bài và 
02 cửa khẩu với nước cộng hòa Dân chủ nhân dân lào. là vùng đất có nền văn hóa, lịch sử đặc sắc 
với cố đô huế là thành phố festival đặc trưng của việt nam, Thừa Thiên huế được xác định là cực phát 
triển kinh tế quan trọng của vùng KTTĐ miền Trung, là cửa ngõ của tuyến hành lang kinh tế Đông - 
Tây nối Myanma, Thái lan, lào với biển Đông. 

* Thừa Thiên Huế là trung tâm thương mại, dịch vụ, giao dịch quốc tế và là một trong 
những đầu mối giao thông của khu vực miền Trung - Tây nguyên và cả nước; trong đó thành phố 
huế và đô thị mới chân Mây là hạt nhân để phát triển các loại hình dịch vụ du lịch; thương mại; hàng 
không; vận tải biển; viễn thông quốc tế; tài chính - ngân hàng; bảo hiểm; các dịch vụ ứng dụng công 
nghệ thông tin; khoa học công nghệ; y tế; giáo dục - đào tạo chất lượng cao.

* Là một trung tâm văn hóa, du lịch, thành phố Festival của cả nước:

Thừa Thiên huế là một trung tâm văn hóa, du lịch và dịch vụ, thành phố festival của việt nam. 
Quần thể di tích cố đô huế và nhã nhạc cung đình huế đã được uneSco công nhận là hai di sản 
văn hóa vật thể và phi vật thể của thế giới; vịnh lăng cô là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới. 
nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng như: sông hương, núi ngự, cầu Trường Tiền, Bạch 
Mã, hải vân, cảnh Dương, Thuận An, Tam giang - cầu hai, có nhiều đền đài, lăng tẩm, chùa chiền nổi 
tiếng... tạo cho Thừa Thiên huế có vị thế là một trung tâm du lịch lớn của cả nước, thực hiện sự liên 
kết về du lịch với các tuyến du lịch của hành lang kinh tế Đông Tây, với các điểm du lịch của cả vùng 
KTTĐ miền Trung và cả nước. 

Bên cạnh các di sản vật thể, Thừa Thiên huế là nơi tập trung các giá trị văn hóa phi vật thể 
phong phú, đa dạng với các loại hình nghệ thuật diễn xướng cung đình bác học, nghệ thuật trang 
trí, mỹ thuật, ẩm thực, phong tục tập quán, trong đó nhã nhạc việt nam - âm nhạc cung đình Triều 
nguyễn đã được uneSco công nhận là kiệt tác phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại đã và đang 
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được gìn giữ và phát huy giá trị.

ngoài ra, Thừa Thiên huế được tôn vinh là thành phố của lễ hội, thành phố festival của việt 
nam với trên 500 lễ hội, bao gồm các lễ hội cung đình, lễ hội dân gian, truyền thống, lễ hội tôn giáo 
tồn tại từ bao đời nay và gắn liền với những giá trị văn hóa của mỗi vùng đất. Đặc biệt, với festival 
huế được tổ chức 2 năm 1 lần, sau 6 lần tổ chức, festival huế đã khẳng định được thương hiệu của 
một sự kiện văn hóa mang tầm vóc quốc gia và khu vực, thu hút được sự quan tâm của nhiều du 
khách trong và ngoài nước, góp phần xây dựng và khẳng định hình ảnh của một thành phố festival 
đặc trưng của việt nam. 

- Sản phẩm du lịch đa dạng và chất lượng cao như:

+ Khu du lịch tổng hợp quốc gia Bạch Mã - lăng cô - cảnh Dương - hải vân.

+ Quần thể di tích cố đô huế - Di sản văn hóa thế giới.

+ nhiều khu du lịch sinh thái ở vùng ven biển, vùng đầm phá, vùng gò đồi và miền núi.

+ nhiều tour du lịch hấp dẫn như du lịch xuyên Đông nam á, tham quan các di sản miền Trung, 
di tích cố đô, nhà vườn, phố cổ, chùa huế, văn hóa các dân tộc thiểu số, cảnh quan môi trường, du 
lịch xanh, đường hồ chí Minh huyền thoại…

- Đặc biệt festival huế cứ 02 năm diễn ra một lần, đây là sự kiện văn hóa - du lịch có quy mô 
quốc gia và quốc tế. Đặc biệt, huế đang xây dựng để trở thành Thành phố festival đặc trưng của việt 
nam.

- Thừa Thiên huế có hệ thống khách sạn hoàn chỉnh đạt tiêu chuẩn từ 2 - 5 sao, với tổng công 
suất hơn 7.000 phòng.

- Dịch vụ đa dạng từ truyền thống đến hiện đại.

* Thừa Thiên Huế là một trong ba trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước, bao gồm:

- Đại học Y Dược huế, Bệnh viện Trung ương huế có hơn 2.000 giường, Bệnh viện trường Đại 
học Y khoa; Trung tâm Kiểm nghiệm hóa dược, Trung tâm huyết học và Truyền máu miền Trung...

- Bệnh viện Trung ương huế đóng vai trò trung tâm của Trung tâm Y tế chuyên sâu miền Trung 
với đội ngũ cán bộ chuyên ngành có trình độ và tay nghề cao, thiết bị hiện đại đã thực hiện các kỹ 
thuật cao như ghép thận, ghép tủy, mổ tim,...

* Thừa Thiên Huế là trung tâm đào tạo đa ngành chất lượng cao:

- Toàn tỉnh có hơn 100.000 ngàn cán bộ khoa học kỹ thuật (chiếm 17% lực lượng lao động).

- Thừa Thiên huế có đại học vùng, bao gồm 10 trường đại học đào tạo bậc đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

- có nhiều trường cao đẳng, trường trung cấp, trường dạy nghề.

Tại thành phố huế có trường trung học Quốc học huế là một trong 03 trường chất lượng cao 
của việt nam. nơi đây chủ tịch hồ chí Minh và nhiều nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng và nhà nước, 
nhà văn hóa, nhà khoa học lớn của nước ta đã theo học.

* Thừa Thiên Huế là vùng đất có nhiều tiềm năng để phát triển sản xuất:

- Khai thác khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng (đá vôi, đá granite, đá xây dựng, cao lanh, 



xúc tiến đầu tư vùng DuYÊn HẢi MiỀn tRung

225

nước khoáng, cát thủy tinh, titan,...)

- công nghiệp dệt may.

- công nghiệp chế biến thực phẩm, nhất là nuôi trồng và chế biến thủy sản xuất khẩu.

- công nghệ thông tin và công nghệ phần mềm.

- cơ khí sửa chữa, chế tạo, thủy điện.

- phát triển ngành thủ công mỹ nghệ.

Để phát huy các tiềm năng, lợi thế trên trong quá trình phát triển, trong những năm qua Thừa 
Thiên huế đã không ngừng phát huy nội lực và ngoại lực, tận dụng cơ hội để phát triển mạnh kinh tế 
đối ngoại, mở rộng các hình thức thu hút nguồn lực từ bên ngoài, kể cả các hình thức đầu tư trực tiếp, 
đầu tư gián tiếp, các hình thức thu hút vốn oDA, ngos, các doanh nghiệp nước ngoài...; đồng thời 
mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng khả năng xuất khẩu các mặt hàng đã chế biến sâu; tăng sức cạnh 
tranh của hàng hóa dịch vụ. Đặc biệt, hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, không ngừng 
được cải thiện theo hướng quy trình hóa, tạo điều kiện cho nhiều nhà đầu tư nghiên cứu, lập dự án 
đăng ký đầu tư. Tính đến nay trên địa bàn tỉnh có 65 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn 
đầu tư đăng ký là 1.918,747 triệu uSD, trong đó có những dự án của các nhà đầu tư lớn như Tập đoàn 
Banzan tree (Singapore), Tập đoàn Bia casberg, lusk hongKong, Dệt may hBi (hoa Kỳ)... tạo ra việc 
làm cho lao động địa phương, với trên 15.000 việc làm có thu nhập bình quân tương đối cao. Tạo ra 
những sản phẩm chủ lực mang thương hiệu địa phương như xi măng Kim Đỉnh, bia huda, festival,… 
nhiều mặt hàng mới có giá trị xuất khẩu cao như  may mặc của Scavi, hBi,… có thể nói nguồn vốn 
đầu tư nước ngoài đã góp phần bổ sung vào cơ cấu vốn đầu tư hàng năm của tỉnh, cùng với nguồn 
vốn đầu tư trong nước, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, 
nhiều năm liên tiếp, gDp của Thừa Thiên huế luôn tăng trưởng ở mức cao, trên 12%/năm.

với những tiềm năng và lợi thế đó, ngày 25.5.2009 Bộ chính trị đã có Kết luận số 48 Kl/TW về 
xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên huế và đô thị huế đến năm 2020 với phương hướng: “Xây dựng 
Thừa Thiên huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong vài năm tới, là trung tâm của khu 
vực miền Trung và một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước về văn hóa, du lịch; khoa học 
- công nghệ, y tế chuyên sâu và giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. phấn đấu 
đến năm 2020 Thừa Thiên huế xứng tầm là trung tâm đô thị cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, một 
trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, y tế, đào tạo lớn của cả nước và khu 
vực các nước Đông nam châu á”.

II. Định hướng phát triển trong giai đoạn 2011 - 2015

Trong thời gian tới, mục tiêu của tỉnh là phấn đấu xây dựng Thừa Thiên huế trở thành thành 
phố trực thuộc Trung ương trước năm 2015; mang nét đặc trưng của cố đô - thành phố di sản, thành 
phố festival đặc trưng của việt nam, thành phố thiên nhiên, thành phố môi trường. Trong đó, thành 
phố huế hiện nay là đô thị trung tâm, hạt nhân của một hệ thống đô thị văn minh, hiện đại; cùng với 
thành phố chân Mây - lăng cô, các thị xã: hương Thủy, Tứ hạ và các thị trấn vệ tinh khác: Bình Điền, 
phú Đa,... Thành phố Thừa Thiên huế trong tương lai là một thành phố phát triển bền vững, gắn giữa 
tăng trưởng kinh tế hợp lý với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển theo 
hướng thành phố xanh... Đến năm 2020, Thừa Thiên huế trở thành một trong nhóm 20 tỉnh/thành phố 
trực thuộc Trung ương đứng đầu cả nước, trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, y tế, đào tạo lớn của cả 
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nước và khu vực. 

riêng trong thời kỳ 2011 - 2015, tỉnh dự kiến huy động khoảng 90 - 100 nghìn tỷ đồng vốn đầu 
tư toàn xã hội, trong đó đầu tư từ ngân sách nhà nước khoảng 20 - 25%; vốn tín dụng 25 - 30%; vốn 
tự có của các doanh nghiệp và dân cư đầu tư dự kiến 22 - 25%; đầu tư trực tiếp nước ngoài 15 - 20% 
(gấp 2 lần thời kỳ 2006 - 2010), oDA 5 - 6%.  ưu tiên thu hút đầu tư từ các khu vực doanh nghiệp ngoài 
nhà nước, khu vực dân cư và đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể 
thao, tham gia xây dựng những công trình công bằng các hình thức góp vốn liên doanh, BoT, BT, 
ppp...; có cơ chế thu hút và hướng các nguồn vốn fDi vào các lĩnh vực có khả năng hấp thụ vốn nhanh 
và tạo bước đột phá trong phát triển, nhất là các lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn 
nhân lực; chú trọng đến chất lượng các dự án (ngành, nghề, đối tác đầu tư, trình độ công nghệ, mức 
độ sử dụng tài nguyên và nguồn lực quý hiếm, mối liên kết với các doanh nghiệp trong nước, các tác 
động lan tỏa, thân thiện với môi trường...). Đối với nguồn oDA và ngos, định hướng vận động cho 
phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo bao gồm các ngành giao 
thông, điện, cấp thoát nước, phát triển nông thôn, lâm nghiệp - là những lĩnh vực khó và chưa thể 
huy động được vốn đầu tư từ khu vực tư nhân và dân cư cũng như vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2011 - 2015

1. Tập trung đầu tư xây dựng, tạo bước đột phá để hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng, xây 
dựng tỉnh Thừa Thiên huế thành thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tạo nền tảng để 
từng bước hình thành nền kinh tế tri thức; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh để phát triển 
nhanh và bền vững.

3. Xây dựng trung tâm giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, trung tâm khoa 
học và công nghệ của khu vực miền Trung và cả nước, coi đây là hướng đột phá để đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao, từng bước hình thành nền kinh tế tri thức.

  4. Xây dựng Thừa Thiên huế xứng tầm là trung tâm văn hóa đặc sắc của việt nam.

  5. Xây dựng hoàn thiện Trung tâm y tế chuyên sâu, sớm trở thành thương hiệu quốc tế, gắn với nâng 
cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

  6. Khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi và bình đẳng cho các loại hình kinh tế, các loại hình 
doanh nghiệp phát triển. 

  7. Thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. 

  8. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội 
để phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. 

  9. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các hoạt động đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc 
tế. 

10. phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc. 

11. Xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động 
của chính quyền các cấp, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính. 

12. Tích cực phòng ngừa và kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.
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in the recent years, even the global crisis has largely affected on the whole economy in 
vietnam and in Thua Thien hue province for specific, however, the circumstance of 
socio-economic in Thua Thien hue has still obtained the considerable outcomes, which 
contributes to the overall growth of central coastal region. in particular, in 2011, the growth 

rate was at 11.1% (comparing to the ratio of 12.3% of the whole region), the economic structure has 
transferred on the orientation of the region: service-industry-agriculture, forestry, fishery; number of 
tourism was obtained more than 1,800 people, of which, international tourists are 663.6 thousand 
people, accounting for 34.17% comparing to the total foreign tourists of the region.

Thua Thien hue is located on the middle axis of the whole country, hence, it is an interfere place 
between natural-economic-social conditions of north and South area, lying on the trans-north-South 
transport axis, trans-country railway axis, ho chi Minh road and The east-West economic corridor axis. 
it has phu Bai international airport, chan May deep - water seaport, A hot, Dong van border gate.

Besides, Thua Thien hue province always puts its efforts on improving its administrative 
procedure as simple as possible, having issued many documents toward a transparent, clear business, 
investment environment, in particular: the process of guideline for investor carrying out project in 
the region; the priority policy of province, etc…

especially, politburo has had conclusion no. 48-Kl/TW on constructing and developing Thua 
Thien hue province and hue urban by 2020, making Thua Thien hue province early to become a city 
directly under the central goverment prior to 2015, in which, it will build Thua Thien hue to become 
a center of special culture, tourism, a multi-sectorial, multi-field education and training center, a 
technique - education center, a specialized health center in the central area and in the whole country. 

Based on its potentialities, advantages and achievements on socio-economic circumstance, the 
position of Thua Thien hue and hue urban area is gradually moving up, it is said that Thua Thien hue 
is one of the important socio-economic development centers in the central area and in the whole 
country. please come to us for investment and develop together!

POTENTIALITY, STRENGTH AND INVESTMENT OPPORTUNITY

 thua thien hue provinCial people’s Committee
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THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO kHU CÔNG NGHỆ CAO,
kHU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẬP TRUNG CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

? viện nghiên cứu pháT Triển Kinh Tế - xã hội Đà nẵng

1 giai đoạn 2007 - 2012; giá so sánh 94.
2 còn hiệu lực; trong đó có  81 dự án (vốn đăng ký 835,66 triệu uSD) nằm trong các khu công nghiệp tại Đà nẵng.

1.  Tổng quan về các tiềm năng, lợi thế của Đà Nẵng

1.1. Lợi thế về tự nhiên

Đà nẵng là thành phố nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có vị trí địa kinh tế thuận 
lợi, đầu mối giao thông cả về đường bộ, đường biển, đường không, đường sắt của việt nam, là cửa 
ngõ ra biển của Tây nguyên (qua quốc lộ 14B) và các nước lào, campuchia, Thái lan, Myanma qua 
tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, đã tạo cho Đà nẵng nhiều ưu thế trong phát triển kinh tế và thu 
hút đầu tư. 

1.2. Lợi thế về phát triển kinh tế

Trong giai đoạn 2006 - 2012, nền kinh tế Đà nẵng có tốc độ tăng trưởng cao và ổn định trong 
nhiều năm với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 13%/năm. cơ cấu kinh tế dịch chuyển từng 
bước theo xu thế hiện đại, cụ thể năm 2012: Dịch vụ chiếm 52,42%; công nghiệp - Xây dựng chiếm: 
44,52% và nông nghiệp chiếm 3,06%. Thu nhập bình quân đầu người được nâng lên rõ rệt, mức tăng 
gDp bình quân đầu người  đạt 34,14%, năm 2012 ước đạt 47,8 triệu đồng (khoảng 2.300 uSD)1.

Đà nẵng đã có 6 khu công nghiệp đi vào hoạt động với tổng diện tích quy hoạch 1.141 ha, 
tỷ lệ lấp đầy đạt 85,93%, 1 khu công nghệ cao và khu công nghệ thông tin tập trung, đáp ứng nhu 
cầu phát triển toàn diện của Đà nẵng hiện tại và tương lai. Đến cuối năm 2012, thành phố có 15.861 
doanh nghiệp, với tổng mức vốn đăng ký kinh doanh đạt 65,6 ngàn tỷ đồng.

về thu hút đầu tư nước ngoài, Đà nẵng đã thiết lập được quan hệ đối tác với hơn 30 quốc gia 
và vùng lãnh thổ, nhất là các đối tác chiến lược như hàn Quốc, Singapore, hoa Kỳ, nhật Bản... Tổng 
số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tính đến cuối năm 2012 ở Đà nẵng là 240 dự án2, với tổng vốn 
đầu tư 3,03 tỷ uSD, bình quân 14,16 triệu uSD/dự án. Trong đó, đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ chiếm tỷ 
trọng lớn nhất (70,16% tổng vốn đầu tư), tiếp đến là lĩnh vực công nghiệp (chiếm 29,38%) và nông 
lâm thủy sản (0,46%). 

1.3. Lợi thế về hạ tầng xã hội

Dân số trung bình của Đà nẵng năm 2011 đạt 951.684 người, trong đó nam giới chiếm tỷ 



Kỷ yếu Hội nghị

230

1 Bên cạnh các ưu đãi nhà đầu tư được hưởng theo quy định nhà nước, Đà nẵng còn hỗ trợ nhà đầu tư thông qua 
việc áp dụng cơ chế một cửa liên thông trong hầu hết các thủ tục hành chính, bàn giao đất sạch cho nhà đầu tư 
trước thời gian khởi công.
2 công khai các thông tin liên quan đến dự án thu hút đầu tư, hình thành các Trung tâm xúc tiến đầu tư, Trung tâm 
hỗ trợ thông tin, cung cấp thông tin miễn phí cho nhà đầu tư quan tâm.
3 giá thuê đất tại các khu công nghiệp không cao quá 12 triệu đồng/m2, các lệ phí liên quan đến hoạt động xin cấp 
giấy phép kinh doanh cũng rất phải chăng, các mức phí nằm trong phạm vi từ 0 - 400.000 đồng.

lệ 48,54% và thành thị chiếm tỷ lệ 87,07%. Quy mô nguồn lao động của thành phố khá dồi dào, 
đạt 655.026 người vào năm 2011 tương ứng với 69% dân số. lực lượng lao động đến năm 2011 có 
khoảng 474.500 lao động, chiếm 48% tổng dân số thành phố, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 
52%, lao động có trình độ từ cao đẳng trở lên là 18,46%.

Thành phố hiện có 8 trường đại học gồm 4 trường đại học thành viên của Đại học Đà nẵng 
(Bách Khoa, ngoại ngữ, Kinh tế, Sư phạm), Thể dục Thể thao Đà nẵng, Duy Tân, Kiến trúc, Đông á, 
ngoài ra còn có Khoa Y Dược thuộc Đại học Đà nẵng; 14 trường cao đẳng trung ương và địa phương. 
Quy mô đào tạo của các trường đại học khoảng 100.000 sinh viên và các trường cao đẳng khoảng 
35.000 sinh viên. ngoài ra, trên địa bàn thành phố còn có các cơ sở đào tạo và liên kết đào tạo như 
Trung tâm Đại học Mở hà nội tại Đà nẵng, học viện chính trị hành chính khu vực iii, học viện Khoa 
học Xã hội, Đại học fpT... Bên cạnh đó, trên địa bàn thành phố có 52 cơ sở dạy nghề, trong đó có 04 
trường cao đẳng, 08 trường trung cấp, 16 Trung tâm dạy nghề và 24 cơ sở khác có tham gia đào tạo 
nghề.

Đến cuối năm 2012, trên địa bàn thành phố Đà nẵng có 22 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa, 
trong đó có 04 bệnh viện thuộc Trung ương quản lý và 18 bệnh viện do Thành phố quản lý, trong 
đó có nhiều bệnh viện chuyên ngành như Bệnh viện mắt, Bệnh viện ung bướu Đà nẵng, Bệnh viện 
phụ Sản - nhi Đà nẵng… Tổng số giường bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố năm 2011 là 
4,588 giường. Số giường bệnh tính bình quân đầu người trên địa bàn thành phố năm 2010 là 48,21 
giường/1vạn dân. Tổng số bác sĩ ngành y năm 2011 là 1.198, bình quân 12,59 bác sỹ/1 vạn dân.

1.4. Lợi thế về kết cấu hạ tầng

hệ thống kết cấu hạ tầng ở Đà nẵng khá hiện đại, đồng bộ với hệ thống đường hàng không, 
đường thủy, đường sắt và đường bộ phát triển đồng bộ. Sân bay Quốc tế Đà nẵng là một trong ba sân 
bay ở việt nam đạt tiêu chuẩn quốc tế, hiện có 08 tuyến đường bay trực tiếp hoặc thuê bao chuyến 
đến Đà nẵng. cảng Tiên Sa nằm không xa thành phố và có độ mớm nước sâu đáp ứng được các tàu 
có trọng tải lớn cập cảng, rất thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa đến các nơi trong nước và trên 
thế giới, đồng thời là điểm đến cho các tàu khách du lịch loại lớn. nguồn điện, nước dùng cho sinh 
hoạt và sản xuất được đảm bảo cung cấp từ lưới điện quốc gia thông qua các đường dây 500 Kv Bắc 
nam, 220Kv và 110 Kv; 04 nhà máy cấp nước thành phố.

hệ thống thông tin liên lạc được hiện đại hóa và phát triển mạnh, đảm bảo nhu cầu trong nước 
và quốc tế, là trung tâm thông tin lớn của cả nước cùng với hà nội và Thành phố hồ chí Minh. 

1.5. Lợi thế về môi trường kinh doanh và đầu tư, thông thoáng, minh bạch

Đà nẵng còn tạo lợi thế cho các nhà đầu tư khi nỗ lực xây dựng một môi trường đầu tư thông 
thoáng1 với sự minh bạch cao2 cùng mức chi phí đầu tư rất cạnh tranh về giá thuê mặt bằng, cấp 
phép kinh doanh3, liên tiếp đứng đầu cả nước ba năm liền về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (pci) 
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(2008 - 2010) và nằm trong  nhóm rất tốt các năm 2011-2012; Bên cạnh đó, Đà nẵng liên tục đứng 
đầu về chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (icT) từ năm 2006 - 2011; đây cũng thể hiện sự 
quan tâm rất lớn từ chính quyền địa phương với hoạt động phát triển kinh tế và thu hút đầu tư vào 
Đà nẵng.

2. Giới thiệu về khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung của Đà Nẵng 

2.1. Về khu công nghệ cao 

Khu công nghệ cao Đà nẵng - thành lập theo Quyết định 1979/QĐ-TTg ngày 28/10/2010 của 
Thủ tướng chính phủ - là Khu công nghệ cao đa chức năng thứ ba của cả nước sau khu công nghệ 
cao hòa lạc - hà nội và Khu công nghệ cao Thành phố hồ chí Minh. với 7 phân khu chức năng, tổng 
diện tích 1.120,9 ha, nằm trên tuyến đường cao tốc Đà nẵng - Dung Quất, cách trung tâm thành phố 
Đà nẵng 22 km, cách cảng Tiên Sa 25 km, cách sân bay quốc tế Đà nẵng 17 km, đây là những điều 
kiện khá thuận lợi cho sự phát triển của  Khu công nghệ cao Đà nẵng. Trước mắt Khu công nghệ cao 
Đà nẵng đã thu hút được nhà đầu tư đầu tiên với dự án Tokyo Keiki precision Technology vốn đầu tư 
40 triệu uSD.

2.2. Về khu công nghệ thông tin tập trung

Khu công nghệ thông tin tập trung được chủ tịch uBnD thành phố Đà nẵng quyết định thành 
lập vào ngày 9/6/2010 với tổng mức đầu tư ban đầu là 800 triệu uSD. 

Theo quy hoạch, Khu công nghệ thông tin tập trung Đà nẵng có 7 phân khu chức năng chính 
được đầu tư theo đúng chuẩn mực của một khu công nghệ cao đạt tiêu chuẩn quốc tế do Tập đoàn 
rocky lai & Associates (Mỹ) đầu tư với kinh phí dự kiến là 52 triệu uSD. Đây là một dự án quan trọng 
mang tầm chiến lược, đánh đấu giai đoạn chuyển mình, thay đổi về chất của hoạt động công nghiệp 
công nghệ thông tin - công nghiệp nội dung số của Đà nẵng, thể hiện rõ quyết tâm xây dựng và phát 
triển đô thị theo hướng công nghệ Xanh - công nghệ cao - Thân thiện môi trường.

3. Định hướng thu hút đầu tư vào khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung 
của Đà Nẵng trong thời gian đến

3.1. Định hướng thu hút đầu tư vào khu công nghệ cao

* về lĩnh vực ngành nghề, công nghệ, sản phẩm

Khu công nghệ cao Đà nẵng đã xác định 6 nhóm ngành nghề thu hút đầu tư gồm: (1) công 
nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, thủy sản và y tế; (2) công nghệ vi điện tử, cơ điện tử và quang 
điện tử; (3) công nghệ tự động hóa và cơ khí chính xác; (4) công nghệ vật liệu mới, năng lượng mới; 
(5) công nghệ thông tin, truyền thông và phần mềm tin học; (6) công nghệ môi trường, công nghệ 
phục vụ hóa dầu và một số công nghệ đặc biệt khác.

* về địa bàn thu hút đầu tư

Trong giai đoạn 2012 - 2015, tập trung thu hút đầu tư nước ngoài từ các nước và vùng lãnh thổ: 
nhật Bản, hàn Quốc, Mỹ, các nước thuộc cộng đồng châu âu (eu), Đài loan, Singapore.

3.2. Định hướng thu hút đầu tư vào khu công nghệ thông tin (CNTT) tập trung

Thu hút đầu tư xây dựng Khu cnTT tập trung trở thành một trung tâm nghiên cứu phát triển 
và sản xuất các sản phẩm cnTT hàng đầu tại việt nam, đủ khả năng góp phần hỗ trợ phát triển các 
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lĩnh vực cnTT. Trong đó tập trung thu hút đầu tư từ các công ty cnTT đa quốc gia đang nắm các công 
nghệ then chốt và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển và chuyển giao công nghệ cho các 
công ty trong nước. 

Tạo một môi trường an ninh, hỗ trợ và hợp tác giữa khu cnTT tập trung, vườn ươm doanh 
nghiệp, các công ty công nghệ tăng trưởng cao và mới khởi nghiệp với các doanh nghiệp cnTT trong 
và ngoài nước.

4.  Một số giải pháp tăng cường thu hút đầu tư vào khu công nghệ cao, khu công nghệ 
thông tin tập trung của thành phố Đà Nẵng 

4.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu khu công nghệ cao (KCNC), khu 
CNTT tập trung 

 - nghiên cứu và đa dạng hóa công cụ, tài liệu phục vụ công tác xúc tiến đầu tư, đặc biệt chú 
trọng nâng cao chất lượng website của các Kcnc Đà nẵng, khu cnTT tập trung, coi đây là công cụ 
đặc biệt quan trọng để giới thiệu thông tin và thu hút đầu tư nước ngoài vào Kcnc, khu cnTT tập 
trung của Đà nẵng. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về môi trường đầu tư, chủ trương 
và chính sách pháp luật về đầu tư, hiệu quả đầu tư tại thành phố Đà nẵng nói chung và Kcnc, khu 
cnTT tập trung Đà nẵng nói riêng bằng nhiều hình thức. 

- liên kết, hợp tác với các tổ chức quốc tế (JeTro, JicA, KoTrA, KoiKA...) trong việc quảng bá, 
giới thiệu Kcnc, khu cnTT tập trung Đà nẵng đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

4.2. Xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch

- Xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, phát triển công nghiệp hỗ trợ 
cho công nghiệp cnc, công nghiệp cnTT

- Tổ chức thực hiện và tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào 
Kcnc, Khu cnTT tập trung. Theo dõi và nghiên cứu các chính sách của nhà nước trên nhiều lĩnh vực, 
học hỏi kinh nghiệm thu hút đầu tư của một số Kcnc, khu cnTT tập trung trong khu vực và trên thế 
giới, từ đó nghiên cứu và đề xuất các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư hấp dẫn hơn, phù hợp với 
từng giai đoạn phát triển của Kcnc, Khu cnTT tập trung Đà nẵng.

- Đơn giản hóa các thủ tục đầu tư vào Kcnc, khu cnTT tập trung, các thủ tục, quy trình đầu tư 
được sơ đồ hóa rõ ràng, minh bạch với thời gian giải quyết cụ thể, tiến tới việc thực hiện theo tiêu 
chuẩn iSo, được dịch sang tiếng Anh và các ngôn ngữ khác như tiếng nhật, tiếng hàn, tiếng Trung… 

- Định kỳ tổ chức thu thập ý kiến của cộng đồng các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài về 
chủ trương, chính sách thu hút đầu tư; quy trình, thủ tục đầu tư; tinh thần, thái độ phục vụ của cán 
bộ, công chức… để có biện pháp điều chỉnh phù hợp nhằm cải thiện môi trường đầu tư và kịp thời 
giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư.

4.3. Đẩy mạnh xúc tiến và kêu gọi đầu tư vào các ngành CNC, CNTT

-  chủ động tìm kiếm và tiếp xúc với các nhà đầu tư tiềm năng (các tập đoàn kinh tế có tiềm lực 
về tài chính, kinh nghiệm quản lý và trình độ công nghệ) để thu hút đầu tư. 

- Thiết lập quan hệ và liên kết trao đổi thông tin với các tổ chức, cơ quan có chức năng xúc tiến 
đầu tư. hợp tác với các tổ chức, cá nhân nước ngoài, người việt nam ở nước ngoài. Trong đó, tập trung 



xúc tiến đầu tư vùng DuYÊn HẢi MiỀn tRung

233

có trọng điểm vào một số nước như nhật Bản, hàn Quốc, Mỹ và các nước thuộc eu. 

- Tham dự các diễn đàn, hội thảo trong nước về xúc tiến đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và 
các hiệp hội doanh nghiệp, phòng Thương mại và công nghiệp việt nam… tổ chức nhằm giới thiệu, 
quảng bá, kêu gọi đầu tư.

- Thiết lập hệ thống các nhà tư vấn đầu tư và môi giới công nghệ, thông qua hệ thống này để 
đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước. 

- phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng xúc tiến 
đầu tư cho các cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác xúc tiến đầu tư của Ban Quản lý Kcnc, 
Ban quản lý Khu cnTT tập trung và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thành phố Đà nẵng.
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Da nang is located on the central key economic of central region, with its potentiality 
and strength of the economic development and investment attraction. its 
geoeconomic position is advantageous. The growth rate of economy has been high 
and stable in recent years with the average growth rate of approximately 13%/year. 

There are 6 industrial zones, 1 high tech zone and centralized information technology (iT) zone at 
current time. There were totally 240 fDi projects with their investment capital of 3.03 billion uSD 
by the end of 2012.  The scale of human resource is plentiful; the ratio of trained labor is equivalent 
to 52%, labor with above college skill accounts for 18.46%. The system of education and health has 
been well developed. The infrastructure system in Da nang is very modern, consistent. The system 
of communication information is being modernized and strongly developed. The business and 
investment environment is clear, transparent.

in coming time, the city identifies 6 sectors, fields to attract investments into high tech 
zone, including: (1) biotechnology serving for agriculture, fishery and health; (2) micro-electronics, 
mechanics - electronics, optoelectronics technology; (3) automation and accurate mechanics 
industry; (4) new materials, new energy technology; (5) information, communication and computer 
software industry; (6) environment technology, technology serving for petro chemistry and some 
other special technology. for centralized iT zone, it will attract investment into the construction to 
become a developed research center of manufacturing the leading information technology products 
in vietnam. 

To enhance attraction of investment into high tech zone, centralized iT zone in Da nang city, 
there are some following approaches:

- To strongly push the activities of propaganda, broadcast, introduction of high tech zone, 
centralized iT zone: doing research and diversifying tools, documents for the activity of investment 
promotion, improving the quality of website of these areas; co-operating, co-coordinating with 
international organizations in propagandizing, broadcasting.

-  To build a clear, transparent environment: to build infrastructure, train and develop human 
resource, developing support industry; doing research; completing the prioritized policy and support 
investment into high tech zone, centralized iT zone; simplifying investment procedures; periodically 
collecting feedbacks from community of domestic and foreign investors for relevant issues.

INVESTMENT ATTRACTION INTO HIGH TECH ZONE, CENTRALIZED
INFORMATION TECHNOLOGY ZONE IN DA NANG CTIY

? Da nang inSTiTuTe for Socio - economic DevelopmenT
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- To strongly push investment promotion and calling into high tech, iT sectors: actively seeking 
for and contacting with potential investors; establishing relations and cooperation of information 
exchange with functional organizations, offices on investment promotion, arranging the training, 
cultivating, training the skill of investment promotion, etc…
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QUẢNG NAM - TIỀM NĂNG, THẾ MẠNH VÀ CƠ HỘI ĐẦU TƯ

 uBnD Tỉnh Quảng nam

Quảng nam - một tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với diện tích tự 
nhiên 10.438 km2 và dân số khoảng 1,5 triệu người; là vùng đất địa linh nhân kiệt, 
với bản tính hiếu học, siêng làm đã tạo nên tính cách riêng của con người xứ Quảng; 
là vùng đất “ngũ phụng tề phi” - danh hiệu được vua Thành Thái phong tặng cho 

năm thí sinh của tỉnh Quảng nam cùng đỗ đạt trong một khoa thi năm 1898, một điều hiếm có trong 
một tỉnh. ngoài ra, Quảng nam cũng là địa phương duy nhất của việt nam có 2 di sản văn hóa thế 
giới (là Đô thị cổ hội An, Khu đền tháp cổ Mỹ Sơn) và Khu dự trữ sinh quyển thế giới cù lao chàm. 
Đặc biệt, Quảng nam cũng là địa phương đầu tiên được Trung ương chọn thành lập Khu kinh tế mở 
chu lai - khu kinh tế ven biển đầu tiên của việt nam, hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực theo thông lệ 
quốc tế. 

I. Về tiềm năng và thế mạnh: Quảng nam có đầy đủ các yếu tố, điều kiện thuận lợi, đáp ứng 
yêu cầu các dự án đầu tư, cụ thể như sau: 

1. Vị trí chiến lược: Quảng nam có vị trí rất thuận lợi để kết nối với các địa phương khác của việt 
nam và thế giới:

- nằm ở trung độ của việt nam, phía bắc giáp thành phố Đà nẵng - trung tâm thương mại, dịch 
vụ, đào tạo của miền Trung; phía nam giáp tỉnh Quảng ngãi; phía tây giáp nước cộng hòa Dân chủ 
nhân dân lào; phía đông giáp biển Đông; cách hà nội và Thành phố hồ chí Minh 01 giờ bay.

- nằm ở trung tâm của khu vực ASeAn, trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, thuận lợi trong 
vận chuyển đường bộ sang lào, campuchia, Thái lan, Myanmar và đường biển sang các nước khác 
thuộc khu vực ASeAn.

- Trong bán kính 3.200 km, Quảng nam là trung tâm của các vùng kinh tế năng động nhất khu 
vực Đông á như Singapore, Trung Quốc, hàn Quốc, nhật Bản; trong vòng 04 đến 05 giờ bay sẽ tiếp 
cận đến hầu hết các sân bay lớn nhất khu vực châu á Thái Bình Dương.

2. Hạ tầng đồng bộ: 

- Quảng nam có điều kiện giao thông liên vùng rất thuận lợi với hệ thống đường bộ, đường sắt, 
đường hàng không và đường biển thuộc trục giao thông quốc gia: 

+ Đường hàng không: nằm giữa 2 sân bay quốc tế lớn của miền Trung là sân bay Đà nẵng và 
sân bay chu lai, trong đó sân bay chu lai đang được nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng thành sân 
bay trung chuyển hàng hóa quốc tế cấp 4f và trung tâm sửa chữa, bảo dưỡng máy bay hạng nặng 
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duy nhất của việt nam.

+ Đường biển: nằm giữa 2 hệ thống cảng biển quốc tế lớn là Đà nẵng và Kỳ hà, gần tuyến hàng 
hải quốc tế Bắc nam, rất thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa với các tuyến trong nước và quốc tế. 

+ Đường bộ: nằm trên trục giao thông chính của quốc gia với hệ thống Quốc lộ 1A, đường cao 
tốc Đà nẵng - Quảng nam - Quảng ngãi, đường ven biển Đà nẵng - hội An - chu lai, các tuyến quốc 
lộ thuộc hành lang kinh tế Đông Tây nối các tỉnh Tây nguyên, nam lào và Đông Bắc Thái lan đảm bảo 
giao thông thông suốt với tất cả các khu vực trong nước và quốc tế.

+ Đường sắt: hệ thống đường sắt xuyên việt đảm bảo vận chuyển hành khách và hàng hóa đi 
tất cả các địa phương trong nước.

- hạ tầng điện, nước, viễn thông đáp ứng đầy đủ nhu cầu các dự án đầu tư; được đầu tư đến 
ranh giới dự án hoặc đến hàng rào các nhà máy trong khu công nghiệp.

- phần lớn các khu công nghiệp đều có hệ thống xử lý nước thải; hệ thống thu gom xử lý chất 
thải rắn theo quy định.

- các hạ tầng xã hội và dịch vụ tiện ích khác như trường học, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng, 
khu vui chơi giải trí cơ bản đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư, công nhân lao động và gia đình của họ. 

3. Nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng

- Tỉnh Quảng nam có nguồn lao động dồi dào với dân số khoảng 1,5 triệu người, trong đó trên 
50% dân số trong độ tuổi lao động. người lao động Quảng nam cần cù, ham học hỏi, ý thức kỷ luật 
lao động tốt và đặc biệt có tay nghề cao trong lĩnh vực công nghiệp cơ khí, may mặc và dịch vụ du 
lịch. Đây chính là một trong những tiêu chí mà Tập đoàn hyundai, Kia (hàn Quốc), Mazda (nhật Bản), 
coilcraft (hoa Kỳ), indochina capital, vinacapital, hitech (Thái lan)... đánh giá cao khi quyết định đầu 
tư tại Quảng nam.

- Toàn tỉnh có 02 trường đại học và nhiều cơ sở đào tạo nghề với các lĩnh vực đào tạo khác nhau. 
ngoài ra, Quảng nam nằm gần các trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn như Đà nẵng, huế,... nên 
rất thuận tiện trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các dự án đầu tư. 

- Quảng nam đã ban hành cơ chế đào tạo lao động phù hợp như hỗ trợ kinh phí đào tạo, hỗ trợ 
mặt bằng cho doanh nghiệp mở cơ sở đào tạo, kết hợp giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp... đã tạo 
được nguồn lao động đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư về số lượng cũng như chất lượng.

4. Cơ chế ưu đãi đầu tư đặc thù 

- nhà đầu tư được toàn quyền lựa chọn và quyết định thực hiện dự án theo hình thức đầu tư 
phù hợp.

- Được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định của chính phủ việt nam, trong đó Khu 
kinh tế mở chu lai được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư cao nhất và 15/18 huyện thuộc Danh mục 
địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của chính phủ về mặt bằng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế 
nhập khẩu... 

- Đơn giá cho thuê đất có kết cấu hạ tầng trong các khu công nghiệp bằng 1/3 so với các khu 
vực khác; tùy lĩnh vực đầu tư, dự án có thể được miễn tiền thuê đất chưa có kết cấu trong thời gian 11 
năm, 15 năm hoặc suốt thời hạn triển khai dự án.
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- Được tỉnh Quảng nam hỗ trợ một phần chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; chi phí đào 
tạo lao động; xây dựng nhà ở công nhân; chi phí xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu sản phẩm.

- ngoài những quy định chung, những dự án quy mô lớn và có ý nghĩa quan trọng được chính 
quyền tỉnh Quảng nam phối hợp với nhà đầu tư nghiên cứu trình chính phủ Trung ương cho áp dụng 
các chính sách đặc thù.

- Tất cả thủ tục đầu tư được giải quyết theo cơ chế “một cửa liên thông” tại một cơ quan đầu mối 
duy nhất; thời gian rút ngắn tối đa so với quy định chung; nhà đầu tư không phải nộp bất kỳ chi phí 
dịch vụ nào trừ những khoản lệ phí theo quy định của chính phủ. 

5. Chất lượng cuộc sống được đảm bảo

- Quảng nam là nơi hội tụ đầy đủ các điều kiện đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, khám chữa 
bệnh, nghỉ dưỡng và học tập... của nhà đầu tư.

- Đến Quảng nam, nhà đầu tư còn có cơ hội trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc và tận 
hưởng sự thoải mái do thiên nhiên ban tặng với nhiều di tích, danh lam thắng cảnh. Đặc biệt, Đô thị 
cổ hội An đã nhận được giải vàng "Thành phố du lịch được yêu thích nhất năm 2012“ do Tạp chí du 
lịch Wanderlust (vương quốc Anh) bình chọn. Trên địa bàn tỉnh có hơn 4000 phòng khách sạn tiêu 
chuẩn quốc tế đã từng tổ chức nhiều sự kiện quốc tế quan trọng, trong đó The nam hai là khu du lịch 
5 sao+ duy nhất miền Trung và sân golf Montgomerie links tốt nhất châu á.

- nhu cầu khám chữa bệnh cũng được đáp ứng tối đa với Bệnh viện đa khoa Trung ương quy 
mô 500 giường bệnh được đầu tư từ nguồn vốn oDA của chính phủ hàn Quốc. 

II. Thành tựu kinh tế - xã hội - hợp tác quốc tế

Kể từ khi tái lập tỉnh vào năm 1997 đến nay, hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn 
tỉnh từng bước được đầu tư đồng bộ, đáp ứng cơ bản nhu cầu của nhà đầu tư. Kinh tế tăng trưởng 
liên tục và ổn định trong nhiều năm, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt mức cao hơn 
bình quân cả nước, trong đó năm 2012 đạt 11,2%. cơ cấu tổng sản phẩm từng bước chuyển dịch theo 
hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, năm 2012 giá trị ngành 
công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 79,8% gDp, nông nghiệp chiếm 20,2% gDp. 

về đầu tư: Quảng nam đã thu hút được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước với các dự án tầm 
quốc gia và những sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu như ôtô Trường hải, Kính nổi chu 
lai, gạch men Đồng Tâm, thiết bị vệ sinh inax, thiết bị ngành may groz Becker, indochina capital, vina 
capital, victoria, golden Sand,... 

Quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Quảng nam với các đối tác quốc tế không ngừng được mở 
rộng. Trong những năm qua, Quảng nam đã kết nghĩa với tỉnh Sê Kông (lào), thành phố osan (hàn 
Quốc) và có sự hợp tác với vùng Kansai (nhật Bản), vùng nord-pas de calais (pháp),... qua đó đã có 
nhiều thỏa thuận thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và thu hút đầu tư. các tổ chức quốc tế 
lớn như un - habitat, uneSco, Tầm nhìn thế giới, ngân hàng Thế giới WB, ngân hàng phát triển châu 
á ADB... đã có nhiều hoạt động hợp tác với Quảng nam trong việc lập quy hoạch phát triển kinh tế xã 
hội, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và giao lưu văn hóa, nghệ thuật... Đặc biệt, thành phố hội An vinh 
dự được đón tiếp nhiều nguyên thủ quốc gia viếng thăm và đã được chọn đăng cai nhiều hoạt động 
quốc tế lớn như hội nghị Bộ trưởng du lịch Apec, cuộc thi hoa hậu Trái đất, hoa hậu hoàn vũ, lễ hội 
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giao lưu văn hóa việt nam - nhật Bản, liên hoan hợp xướng quốc tế...

III. Quy hoạch và định hướng phát triển

1. Định hướng phát triển: ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ để đến năm 2020 
cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp. 

2. Quy hoạch phát triển: 

* Vùng ven biển phía đông: với diện tích 1.064,8 km2, gồm thành phố hội An, Tam Kỳ và các 
huyện: Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, phú ninh và núi Thành - là động lực phát triển 
của tỉnh Quảng nam.

- Định hướng phát triển: 

+ phát triển các cụm đô thị lớn: hội An, Điện nam - Điện ngọc, Tam Kỳ, núi Thành 

+ phát triển công nghiệp cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ ngành ôtô, công điện - điện tử, 
công nghiệp chế biến hàng tiêu dùng, công nghiệp có công nghệ tiên tiến, dệt may da giày tại KKTM 
chu lai, các Kcn Điện nam - Điện ngọc (Điện Bàn), Đông Quế Sơn (Quế Sơn), Thuận Yên (Tam Kỳ), 
phú Xuân (phú ninh) và các cụm công nghiệp.

+ phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch văn hóa 

+ Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 

* Vùng đồi núi phía tây: với diện tích 9.342 km2, gồm các huyện Đại lộc, Đông giang, Tây 
giang, nam giang, Tiên phước, hiệp Đức, phước Sơn, nam Trà My, Bắc Trà My, nông Sơn 

- Định hướng phát triển:

+ công nghiệp khai thác và chế biến sâu  khoáng sản 

+ công nghiệp thủy điện 

+ công nghiệp chế biến nông lâm sản 

+ công nghiệp dệt may - da giày 

+ Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng 

+ nông nghiệp áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến; chăn nuôi gia súc, gia cầm; chế biến sản 
phẩm gia súc, gia cầm. 

IV. Lĩnh vực thu hút đầu tư: 

lĩnh vực thu hút đầu tư của tỉnh Quảng nam giai đoạn 2013 - 2015 và những năm tiếp theo rất 
đa dạng, trong đó tập trung vào các lĩnh vực sau: 

1. Công nghiệp hỗ trợ: là lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư trong chiến lược phát triển tỉnh Quảng 
nam, trong đó chú trọng các ngành: cơ khí chế tạo; ô tô, xe máy; điện - điện tử; dệt may, da giày.

2. Công nghiệp chế biến các mặt hàng tiêu dùng, hàng gia dụng, nông lâm thủy sản, vật liệu xây 
dựng: với nguồn tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng, tài nguyên biển và nguồn nông sản dồi 
dào, đa dạng về chủng loại, là nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến các mặt hàng 
tiêu dùng, hàng gia dụng, chế biến các sản phẩm nông lâm thủy sản, sản xuất vật liệu xây dựng, chế 
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biến sâu khoáng sản...

3. Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp: nhà đầu tư 
trong nước và ngoài nước được khuyến khích thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết 
cấu hạ tầng các khu công nghiệp (Kcn) và các cụm công nghiệp (ccn) trên địa bàn theo danh mục 
sau: Kcn Đông Quế Sơn - huyện Quế Sơn; Kcn phú Xuân - huyện phú ninh; Kcn cơ khí đa dụng và 
ôtô tập trung - KKTM chu lai; Kcn Tam Thăng - KKTM chu lai; ccn Đại hiệp - huyện Đại lộc; ccn Tây 
An - huyện Duy Xuyên; ccn Đông phú - huyện Quế Sơn; ccn hà lam - chợ Được, huyện Thăng Bình...

4. Lĩnh vực nông nghiệp: trồng và chế biến các loại nông sản, hoa quả; lập trang trại chăn nuôi 
gia súc , gia cầm và chế biến các sản phẩm gia súc, gia cầm; lĩnh vực r&D (nghiên cứu và phát triển) 
ngành nông nghiệp.

5. Lĩnh vực du lịch, dịch vụ và đô thị:

- Đầu tư các khu đô thị, khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp ven sông, ven biển.

- Đầu tư các khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch giáo dục truyền thông văn hóa, lịch sử...

- Đầu tư các khách sạn, nhà hàng, siêu thị mini tại trung tâm các huyện, thành phố, các khu 
công nghiệp để phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng, nghỉ ngơi và giải trí của dân cư, công nhân các 
khu công nghiệp.

6. Đào tạo nguồn nhân lực: đầu tư xây dựng các trường dạy nghề để cung ứng lao động quản 
lý và công nhân kỹ thuật cho các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực: công nghiệp chế biến; điện - điện 
tử - điện dân dụng - điện lạnh; cơ khí chế tạo; quản trị nhà hàng, khách sạn; nghiệp vụ khách sạn, nhà 
hàng...
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Quang nam is under the central key economic region with its area of 10,438 km2 

and its population of approximately 1.5 million people; which is a supernatural, 
talented land, eager to learn nature, diligent to make its own characteristic of 
Quang homeland people; a “ngu phung te phi” land that was granted by Thanh 

Thai king for five contestants of Quang nam province passing exams in the year of 1898. This is rarely 
to happen. Besides, Quang nam is also an only area of vietnam to be naturally granted with two 
world heritages, namely hoi An ancient town, My Son ancient temple area and cu lao cham world 
biosphere reserve area. especially, Quang nam is the first area selected by government to establish 
chu lai expanded economic zone which is the first seaside economic zone in vietnam, operating at 
multi-sectors, multi-fields according to international routine.

I. Regarding to potentiality and strength: Quang Nam has sufficient elements, 
advantageous conditions, that meet requirement of investment projects, particularly as 
following:

1. Strategic position: Quang Nam has a very advantageous condition to coordinate with other 
regions in Vietnam and in the world:

- To locate in the middle axis of vietnam, bordering Da nang city - center of commerce, service, 
training of central region to the north, bordering Quang ngai province to the south; bordering the 
republic of laos to the west; bordering easter Sea on the east side, far away ha noi and ho chi Minh 
city by 1 hour by airplane.

-  To locate on the center of ASeAn area, on the east - West economic corridor, which is 
advantageous in road transport to laos, campuchia, Thailand, Myanmar and sea road to other 
countries in ASeAn.

-  in the radius of 3.200 km, Quang nam is the center of the most active economies in east Asia 
like: Singapore, china, Korea, Japan; it is able to access to almost of the largest airports in the pacific 
Asia area in the duration of four and five hours.

2. Consistent infrastructure 

- Quang nam has an inter-regional transport condition which is very advantageous to road, 
railway, airplane, sea system under national transport axis: 

QUANG NAM - POTENTIALITY, STRENGTH AND INVESTMENT OPPORTUNITY

? Quang nam provincial people’S commiTTee
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+ Airplane transport: lying between two large airports of the central - namely: Da nang and 
chu lai airport, in which, chu lai is being researched to plan construction to become an international 
commodity transit airport at 4f level and the unique center of maintenance the heavy level airplanes 
in vietnam.

+ Sea transport: lying between two largely international seaports - namely Da nang and Ky ha, 
nearby the north-South international maritime route, which is very advantageous for commodity 
transport to the domestic and international routes.

+ road transport: lying on the main transport axis of the country with 1A highway system; Da 
nang - Quang nam - Quang ngai highway, Da nang - hoi An - chu lai seaside road, highway routes 
under the east - West economy corridor connecting highland, Southern laos and east-northern 
Thailand provinces to ensure throughout transport with all of areas in the country and in the world.

+ railway transport: inter-national railway system is to ensure passenger and commodity 
transport to all regions in the country.

- electricity, water, telecommunications infrastructure sufficiently meets the requirements of 
investment projects; being invested at the border of project or the fence of factories in industrial 
zones

-  The majority of industrial zones have waste water treatment system; solid waste collection, 
treatment system following the regulation.

- other social infrastructure and facilities like: school, hospital, hotel, restaurant, entertainment 
area which basically meets the requirements of investors, workers and their families.

3. Human resource meeting the requirement in the term of quantity and quality 

- Quang nam province has a plentiful labor with its population of approximately 1.5 million 
people, in which, above 50% of population lie on working ages. Quang nam labor is diligent, eager 
to learn, aware of working discipline and especially high skills in mechanics, garment industry and 
tourism sector. This is one of the criteria that is highly evaluated by hyundai, Kia (Korea) corporation, 
Mazda (Japan), coilcraft (united State), indochina capital, vinacapital, hitech (Thailand), etc... while 
determining to invest into Quang nam.

- on the whole province, there are 2 universities and many vocational training centers with 
different training sectors. Besides, Quang nam is nearby large human resource training centers 
like: Da nang, hue, Quy nhon, etc... which are very advantageous in supplying high quality human 
resource for investment projects. 

- Quang nam has issued the appropriate labor training guideline like: supporting training 
expenditure, premises support for enterprises to open training centers, coordinating between training 
centers and enterprises, etc... Thus province has trained a source of labor meeting the requirement of 
investors in the term of both quantity and quality.

4. The typical investment priority mechanism

- investor has its full right to choose and determine to conduct its projects with appropriate 
form of investment.



Kỷ yếu Hội nghị

244

- To be treated the investment priority policy according to vietnam government regulation, 
in which, chu lai economic zone is treated the highest investment priority policy and 15 out of 18 
subdistricts are under the list of investment priority area according to governement regulation in the 
term of premise, business turnover tax, import tax, etc...

- The unit price of lending land owing infrastructure in industrial zones is equivalent to one 
third comparing to other regions; based on relevant investment sector, the project might be exempt 
from land hiring expenditure that has not had infrastructure during the period of 11 and 15 years, or 
the whole period of deploying.

- To be partly supported by Quang nam province the expenditure of compensation, premise 
clearance; worker training, constructing houses for workers, trade promotion, publicizing and 
introducing product.

- given general regulations, the large scaled and meaningful projects are cooperated with 
other investors by Quang nam province’s government to submit central government for applying 
the typical policies.

- All of investment procedures is resolved according to “throughout one stop” mechanism at 
only one centralized organization, the time is minimized comparing to general regulation; investor 
must not have paid any service expenditure except for government regulation.

5. The quality of life is guaranteed

- Quang nam is a place that converges conditions meeting the requirements of entertainment, 
health care, relaxation and studying... of investors.

- come to Quang nam, investors has opportunity of experiencing the unique culture features 
and enjoying the comfort naturally granted with many relics, sightseeings. especially, hoi An ancient 
town was received the title of “the most favorable tourism city in 2012“ voted by Wanderlust tourism 
magazine (united Kingdom). in the region, there are more than 4000 hotel rooms at international 
level which has organized many importantly international events, in which, The nam hai is only five 
star tourism area in central area and Montgomerie links, the best golf yard in Asia.

- The need of health care is met at maximum level with central general hospital with its scale of 
500 bed invested from oDA capital of South Korea’s government.

II. Achievements on economy - society - international cooperation 

Since the province’s re-establishment in 1997 onward, the socio-economic infrastructure in the 
province has step by step consistently been invested, basically meeting the needs of investors. The 
economy has been continuously growing and stable for many years, the speed of gDp growth rate 
was at the higher level than the national level on average, in which, it accounted for 11.2% in 2012. The 
gDp structure has gradually transferred on the way of raising the ratio of industry, service, reducing 
the ratio of agriculture, in 2012, the value of industry, construction and service was equivalent to 
79.8% of total gDp, 

regarding to investment: Quang nam has attracted many domestic and foreign investors with 
the national scaled projects and products presenting into the global value chain like: Truong hai 
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auto, chu lai float glass, Dong Tam enamelled tile, inax sanitation equipments, grozBecker sewing 
sector’s equipment, indochina capital, vina capital, victoria, golden Sand, etc...

The friendly, cooperated relation between Quang nam with other international partners is 
expanded. over the last years, Quang nam has become friends with Sekong province (laos), osan 
city (Korea) and cooperation with Kansai area (Japan), nord-pas de calais area (france), etc... by 
which there has been many agreements to promote cultutal-economic-social development and 
investment attraction. The international organizations like: un-habitat, uneSco, World vision, World 
Bank, ADB... have many cooperation activities with Quang nam in setting up socio-economic master 
plan, investing the infrastructure construction and cultural, artistry exchange, etc... especially, hoi An 
city has its honor to welcome heads of state and being selected to host many largely international 
activities like: conference of Apec ministers of tourism, the Miss earth contest, the Miss universe 
contest, Japan-vietnam cultural exchange festival, international chorus festival, etc...

I. Plan and orientation for development 

1. Development orientation: to prioritize the development of industries and services by 2020 to 
basically become an industrial province

2. Plan for development 

* Eastern seaside area: its area of 1,064.8 km2, including hoi An, Tam Ky city and districts: Dien 
Ban, Duy Xuyen, Que Son, Thang Binh, phu ninh, nui Thanh which are motives for development in 
Quang nam province.

- orientation for development 

+ The development of large urban clusters: hoi An, Dien nam – Dien ngoc, Tam Ky, nui Thanh

+ The development of design mechanics industry, car support industry, electronics industry, 
consumption processing industry, advanced technology industry, garment, footwear at chu lai 
economic zone, Dien nam - Dien ngoc (Dien Ban) industrial zones, eastern Que Son (Que Son), Thuan 
Yen (Tam Ky), phu Xuan (phu ninh) and industrial clusters.

+ The development of ecological, resort, cultural tourism

* Western mountainous area: its area of 9,342 km2, including Dai loc, Dong giang, Tay giang, 
nam giang, Tien phuoc, hiep Duc, phuoc Son, nam Tra My, Bac Tra My, nong Son.

- orientation for development: 

+ Mining and deeply processing mineral industry

+ hydroelectricity industry

+ Agriculture, forestry, fishery processing industry

+ garment – footwear industry

+ ecological, relaxing tourism

+ Agriculture applying advanced technique and science, cattle, poultry breeding, processing 
products from cattle, poultry.
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IV. Investment attraction sector: the investment attraction sector in Quang Nam province 
in the period of 2013 and 2015 in coming years will be diversified, in which, focusing into 
following sectors:

1. Support industry: it is a prioritized sector for investment attraction in the strategy of Quang 
nam provincial development, in which, focusing into: manufacture mechanics, car, motorbike, 
electricity – electronics, garment, footwear.

2. Industry of processing consumption commodity, commodity of household use, agriculture, 
forestry, fishery, construction materials: the natural resources of mineral, forestry, sea, diversified 
farming products in term of variety are a material source for processing industries on consumption 
commodity, commodity of household use, processing agriculture, forestry, fishery products, 
construction materials manufacture, deeply processing mineral, etc…

3. Construction investment and infrastructure business for industrial zones, industrial clusters: 
domestic and foreign investors are encouraged to conduct the project of construction investment 
and infrastructure business in industrial zones and industrial clusters in the region according to the 
following list: Dong Que Son industrial zone - Que Son district, phu Xuan industrial zone - phu ninh 
district, multi-using mechanics and centralized car industrial zone - chu lai economic zone, Tam 
Thang industrial zone - chu lai open economic zone, Dai hiep industrial cluster - Dai loc district, 
Tay An industrial cluster - Duy Xuyen district; Dong phu industrial cluster - Que Son district, ha lam 
industrial cluster - Duoc market, Thang Binh district, etc…

4. Agriculture sector: to plant and process farming products, fruits, setting up cattle, poultry 
cultivation and processing products from cattle, poultry; r&D sector (research and developing) on 
agriculture sector.

5. Tourism, service and urban area 

- investment into urban area, ecological tourism area, riverside, seaside senior relaxing area. 

- investment into hotels, restaurants, mini supermarkets at center of districts, cities, industrial 
zones to serve for shopping, consumption, relaxation and residential entertainment, workers in 
industrial zones.

6. Human resource training: investment into building vocational schools is to supply management 
labor and technique workers for investment projects under sectors: processing industry, electricity 
– electronics – electricity for household – cool electricity, manufacture mechanics, management of 
restaurant, hotel, competence on hotel, restaurant, etc… 

 



xúc tiến đầu tư vùng DuYÊn HẢi MiỀn tRung

247

QUẢNG NGÃI - CƠ HỘI MỚI VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

? uBnD Tỉnh Quảng ngãi

Quảng ngãi là tỉnh thuộc vùng duyên hải miền Trung, có diện tích tự nhiên hơn 5.000 
km2, dân số hơn 1,3 triệu người; nằm ở tâm điểm của việt nam, là một trong những 
tỉnh có vị trí mang tầm chiến lược trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và 
hành lang kinh tế Đông - Tây.

có thể nói, Quảng ngãi có vị trí thuận lợi và hội tụ các điều kiện để phát triển kinh tế, là địa 
điểm đáng tin cậy cho các nhà đầu tư. Quảng ngãi có Khu kinh tế Dung Quất, có 2 khu công nghiệp 
(Kcn) tập trung (Kcn Quảng phú, Kcn Tịnh phong) và 16 cụm công nghiệp làng nghề đã được đầu tư 
xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ là điều kiện tốt để đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Bên cạnh đó, 
với lợi thế có bờ biển trải dài 130 km và cảng biển nước sâu Dung Quất có khả năng tiếp nhận tàu có 
trọng tải lên đến 100.000 tấn và tàu hàng có trọng tải 30.000 - 50.000 tấn, tỉnh Quảng ngãi cũng có 
nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế biển. 

Trong nhiều năm qua với những tiềm năng, lợi thế này, Quảng ngãi đã và đang phấn đấu 
không ngừng để vươn lên phát triển mọi mặt kinh tế - xã hội. Mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ do 
sự suy giảm kinh tế toàn cầu và nhiều khó khăn chung của kinh tế cả nước, nền kinh tế tỉnh nhà luôn 
giữ được tỷ lệ tăng trưởng với tốc độ cao, giai đoạn 2006 - 2010 tăng trưởng gDp bình quân hàng 
năm đạt 18,53 %, bằng 1,8 lần so với giai đoạn 2001 - 2005. năm 2012 gDp bình quân đầu người đạt 
1.726 uSD; thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 19.000 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động 
chuyển dịch nhanh theo hướng tích cực; quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội 
được ổn định; đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội được đảm bảo; môi trường được cải thiện, đảm bảo 
duy trì và phát triển kinh tế bền vững.

Đạt được thành tựu trên, tỉnh Quảng ngãi đã nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ, các bộ, ngành 
Trung ương và các tỉnh bạn, sự ủng hộ tích cực của các nhà đầu tư từ các thành phần kinh tế trong 
nước và nước ngoài, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân. Để thực hiện được điều này, bên cạnh các 
hoạt động xúc tiến, thu hút các nguồn lực; Quảng ngãi cũng hết sức quan tâm đến việc nâng cao chỉ 
số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (pci), cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, chú trọng tháo gỡ 
những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp; tập trung cải cách thủ tục hành chính; quan tâm 
công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tăng cường đào tạo lao động rà soát, điều chỉnh bổ sung 
các chính sách thu hút đầu tư… tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư và sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp. năm 2012, chỉ số pci Quảng ngãi xếp thứ hạng khá, đứng thứ 27/63 tỉnh 
thành trong cả nước, điều này cho thấy quyết tâm của cả hệ thống chính trị tỉnh Quảng ngãi trong 
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việc phấn đấu đưa Quảng ngãi trở thành một địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư.

Quảng ngãi đã triển khai thực hiện nhiều chính sách nhằm làm cho môi trường đầu tư ngày 
càng thân thiện và hấp dẫn, đó là các giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, về giải phóng mặt 
bằng, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về thuế, các quy định về thủ tục hải quan, các chính sách theo 
cơ chế xã hội hóa,… giai đoạn 2006 - 2011, tỉnh Quảng ngãi đã cấp giấy chứng nhận đầu tư và chấp 
thuận đầu tư 274 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 104.276 tỷ đồng. riêng năm 2012, Quảng ngãi 
đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 20 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 4.916 tỷ đồng; trong đó, 
có 3 dự án fDi với tổng vốn đầu tư đăng ký 135 triệu uSD. lũy kế đến nay, tỉnh Quảng ngãi đã cấp 
289 giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký 177.500 tỷ đồng, trong đó có 22 dự án fDi 
với tổng vốn đăng ký đầu tư 3,9 tỷ uSD. 

năm 2012, mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, nhưng Quảng 
ngãi đã thu hút được nhiều dự án có quy mô lớn như dự án Khu công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị vSip 
Quảng ngãi của công ty liên doanh Tnhh Kcn việt nam - Singapore (vSip) với tổng vốn đầu tư 
337,82 triệu uSD và thỏa thuận đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện Dung Quất với tổng vốn đầu tư 
khoảng 2 tỷ uSD của Tập đoàn Sembcorp (Singapore). 

Điểm nổi bật nhất của Quảng ngãi là Khu kinh tế Dung Quất với vai trò đòn bẩy để phát triển 
công nghiệp, dịch vụ của tỉnh đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt Quy hoạch mở rộng với diện 
tích lên đến 45.332 ha; là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực và hướng tới một thành phố 
công nghiệp mở, trung tâm lọc hóa dầu quốc gia, trung tâm đô thị, công nghiệp và dịch vụ cảng biển 
của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 

Đến nay, Khu kinh tế Dung Quất đã thu hút được 111 dự án (có 98 dự án trong nước và 13 dự 
án nước ngoài) với tổng vốn đăng ký trên 8 tỷ uSD, vốn thực hiện gần 5 tỷ uSD. những dự án đang đi 
vào hoạt động khá hiệu quả như nhà máy lọc dầu Dung Quất với công suất 6,5 triệu tấn/năm và hiện 
đang chuẩn bị mở rộng nâng công suất lên 10 triệu tấn/năm; nhà máy công nghiệp nặng Doosan 
vina của nhà đầu tư hàn Quốc; nhà máy đóng tàu, nhà máy nhựa pp, nhà máy nhiên liệu sinh học; 
Một số nhà máy chuẩn bị triển khai như: nhà máy thép liên hợp 7 triệu tấn/năm, vốn đầu tư giai đoạn 
1 khoảng 4,5 tỷ uSD, nhà máy bột giấy, tổ hợp cơ khí.... 

ngoài ra, Quảng ngãi còn có 2 khu công nghiệp tập trung với tổng diện tích gần 300 ha đã đi 
vào hoạt động là Khu công nghiệp Tịnh phong (141,72 ha) và Khu công nghiệp Quảng phú (120,41 
ha) thu hút được 83 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng (trong 
đó đã thu hút được các dự án đầu tư nước ngoài như điện tử foster, giầy riker,… ). 

Thực hiện phương châm đẩy mạnh phát triển công nghiệp với nhịp độ cao, hiệu quả và bền 
vững, Quảng ngãi tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi đầu tư theo hướng phát triển mạnh các ngành công 
nghiệp và dịch vụ nhằm khai thác lợi thế phát triển của tỉnh, nhất là lợi thế của Khu kinh tế Dung Quất 
gắn với cảng biển nước sâu Dung Quất, lợi thế của các khu công nghiệp tỉnh đã được đầu tư cơ sở hạ 
tầng đồng bộ, đặc biệt Khu phức hợp công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ vSip đã và đang giải phóng mặt 
bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng giai đoạn 1 với quy mô 160 hecta, sẵn sàng thu hút các nhà đầu tư thứ 
cấp trong và ngoài nước, đồng thời khai thác tiềm năng phát triển kinh tế biển và tiềm năng du lịch. 

với những tiềm năng và lợi thế nêu trên, trong thời gian tới tỉnh Quảng ngãi chú trọng thu hút 
đầu tư vào các lĩnh vực sau:
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- Tại Khu kinh tế Dung Quất sẽ tập trung thu hút các dự án trong lĩnh vực: lọc hóa dầu, các 
dự án công nghiệp nặng có quy mô lớn và có nhu cầu gắn với cảng nước sâu; công nghiệp phụ trợ 
công nghiệp nặng, công nghiệp cơ khí chế tạo; công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất 
khẩu nhằm đảm bảo khai thác hết lợi thế của cảng biển nước sâu (cảng biển Dung Quất ii) phát triển 
khu kinh tế đúng định hướng quy hoạch là một trung tâm lọc hóa dầu quốc gia, là thành phố công 
nghiệp mở.

- Tại Khu công nghiệp Quảng phú, Khu công nghiệp Tịnh phong: Tập trung thu hút phát triển 
công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng…, đặc biệt là công nghiệp phụ 
trợ để tạo hệ thống nhà máy vệ tinh cung cấp sản phẩm, nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy lớn 
tại KKT Dung Quất. 

- Tại Khu phức hợp công nghiệp - Đô thị và Dịch vụ vSip sẽ thu hút đầu tư các dự án công 
nghiệp nhẹ, sạch, sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu, sử dụng nguồn lao động tại chỗ. 

- Tại các cụm công nghiệp: Tập trung thu hút phát triển công nghiệp nông thôn với các ngành 
nghề như: sản xuất vật liệu xây dựng, da giày, may mặc chế biến lương thực, thực phẩm, thức ăn gia 
súc, phục hồi và phát triển một số mặt hàng thủ công  mỹ nghệ truyền thống…

- Đối với các địa bàn khác trong tỉnh, chú trọng kêu gọi hợp tác và đầu tư vào lĩnh vực bất động 
sản, phát triển các khu đô thị mới, xây dựng các khu thương mại, dịch vụ, các khu du lịch nghỉ dưỡng 
cao cấp…

Để đạt mục tiêu đề ra, Quảng ngãi xác định phải tăng cường đổi mới hoạt động xúc tiến đầu 
tư, khẳng định thu hút vốn đầu tư nước ngoài (fDi) tiếp tục là một trong những nhiệm vụ quan trọng 
mang tính đột phá và then chốt trong thời gian đến. Để thực hiện thành công nhiệm vụ này tỉnh 
Quảng ngãi đã và đang tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh những nhiệm vụ chủ yếu 
như:

- Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông trong thủ tục đầu tư;

- Tạo môi trường đầu tư thông thoáng; tập trung tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng; 

- chủ động kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu lao động của doanh nghiệp; 

- luôn quan tâm việc điều chỉnh các cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư phù hợp với từng 
giai đoạn, chú ý đến từng địa bàn, lĩnh vực cụ thể; 

- Tăng cường tiếp xúc và đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp để kịp thời giải quyết các vướng 
mắc cho nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư triển khai xây dựng dự án và tổ chức 
sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất.
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Quang ngai is one of provinces in the central coastal region. its location is exactly the 
geographical center of vietnam. it can be said that, compared to many places in 
the country, Quang ngai has an advantage location and convergence all necessary 
conditions for economic development; it is a reliable place for investors. Quang ngai 

has Dung Quat economic zone, two industrial parks (Quang phu and Tinh phong), and 16 industrial 
clusters and handicraft villages, which were perfectly built and invested in infrastructure, a good 
condition to promote industrial development. in addition, for economic development, especially 
the marine economy, Quang ngai has a long coastline of 130 km and a deep seaport of Dung Quat 
considered as an international port which is capable of receiving ships of 100,000 tons and vessels of 
30,000 - 50,000 tons.

over the years, with the above potential advantages, Quang ngai has been striving constantly 
to promote socio-economic development in all aspects. in recent years, Quang ngai economy has 
been growing at a high speed, annual average gDp growth rate reached 18.53% in the period of 
2006-2010, about 1.8 times compared to the period of 2001-2005. in 2012, gDp per capita reached 
1,726 uSD; the province budget reached 22,000 billion uSD. up to now, Quang ngai province has 
issued 289 certificates of investment licenses with their total registered investment capital of 177,500 
billion vnD, including 22 fDi projects with their total registered investment capital of 3.9 billion uSD. 

To implement the strategy of promoting industrial development with a high rate, efficiency and 
sustainability, Quang ngai continues to call for investment in the development of heavy industries 
and services in order to exploit its advantages, especially the advantages of Dung Quat economic 
zone associated with the deep seaport, the advantages of the industrial zones which have been 
invested with synchronized infrastructure, especially the vSip complex industry - urban – service 
zone orientated to attract light and clean industrial facilities that use the local labor. At the same time, 
Quang ngai tries to exploit the potential development of marine economy and tourism. Specifically, 
the attentions are given to the following targets.

- At the Dung Quat economic Zone: Quang ngai focuses on attracting projects in the field of 
filter petrochemical, heavy industrial projects with large scale associated with the deep - seaport; 
supporting industries, mechanical engineering industry; production industries that produce 
consumption and export goods.

QUANG NGAI - NEW OPPORTUNITIES FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT

? Quang ngai provincial people’S commiTTee
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- for the industrial parks: focus on attracting development of light industry, processing industry, 
producing of construction materials..., especially supporting industries to create a system of factories 
providing input materials and products for larger plants in Dung Quat economic Zone.

- in industrial clusters: focus on attracting development of rural industries such as manufacturing 
of construction materials, footwear, garment, food processing, animal feed processing, recovery and 
development of a number of traditional handicrafts, and etc...

- At other places within the province: focus on calling for cooperation and investment in the 
real estate sector, development of new urban areas, construction of commercial and service area, 
high-quality tourism resort, and etc...

To achieve the goal, Quang ngai has decided to strengthen the innovation in investment 
promotion activities, directing the provincial authorities to continue improving the investment 
environment, promoting the reform of administrative procedures, implementing the “one-stop-
service” (oSS) mechanism and oSS investment procedures, creating an open investment environment; 
focusing on removing difficulties; proactively plan in human resources training to meet the labor 
needs of the business; always paying attention to adjustment of investment incentive policies to 
suit the context, and pay attention to each location and specific sectors; increasing contacts and 
dialogue directly with enterprises to timely address the problems faced by investors, and create the 
most favorable conditions for investors in project construction and in business operation with the 
most effective way.
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bÌNH ĐỊNH - ĐIỂM ĐẾN ĐẦU TƯ

? uBnD Tỉnh Bình Định

Bình Định là tỉnh thuộc vùng duyên hải nam Trung Bộ việt nam, có tổng diện tích tự 
nhiên 6.025 km2, cách Thủ đô hà nội 1.065 km, cách Thành phố hồ chí Minh 686 km, 
cách thành phố Đà nẵng 300 km, cách cửa khẩu quốc tế Bờ Y (tỉnh Kon Tum) qua lào 
300 km, cách cửa khẩu lệ Thanh (gia lai) qua campuchia 200 km. là 1 trong 5 tỉnh 

của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung việt nam.

Bình Định nằm ở trung tâm của trục Bắc - nam (trên cả 4 tuyến đường bộ, đường sắt xuyên 
việt, đường hàng không nội địa và đường biển), là cửa ngõ ra biển gần nhất và thuận lợi nhất của Tây 
nguyên, nam lào, Đông Bắc campuchia và Thái lan. 

Bình Định gồm 1 thành phố tỉnh lỵ Quy nhơn và 10 huyện. Thành phố Quy nhơn là đô thị loại 
1 thuộc tỉnh Bình Định.

với sân bay phù cát, việc đi lại giữa Bình Định với hà nội và Thành phố hồ chí Minh chỉ mất 
trên 1 giờ. 

về đường bộ, có quốc lộ 1A xuyên suốt chiều dài của tỉnh. Quốc lộ 1D nối thành phố Quy 
nhơn với tỉnh phú Yên. Quốc lộ 19 nối liền Bình Định với các tỉnh Tây nguyên, nam lào và Đông Bắc 
campuchia. 

Bình Định có ga Diêu Trì, 01 trong 10 ga lớn của việt nam, cách trung tâm thành phố Quy nhơn 
và cảng biển khoảng 10 km.

cảng quốc tế Quy nhơn là một trong ba cảng biển lớn của việt nam, sau Thành phố hồ chí 
Minh và hải phòng. cảng có ưu thế là vùng neo đậu kín gió, kho bãi rộng, đảm bảo tàu trọng tải 
50.000 tấn ra vào an toàn. Từ cảng Quy nhơn có thể đi thẳng các cảng biển lớn trong khu vực châu á. 

cảng biển Thị nại nằm gần kề cảng Quy nhơn, có thể tiếp nhận tàu có trọng tải từ 3.000 đến 
5.000 tấn. 

cảng biển nhơn hội thuộc Khu kinh tế nhơn hội, với quy mô 10 bến tàu có thể tiếp nhận tàu 
có trọng tải đến 50.000 DWT, tổng chiều dài bến là 2.117 m đang được mời gọi đầu tư xây dựng. Khi 
hoàn thành sẽ tạo cho Bình Định một lợi thế trong giao lưu khu vực và quốc tế.

Bình Định nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. nhiệt độ không khí trung bình khoảng 
27,1oc.
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Dân số hiện nay khoảng 1,5 triệu người, trong đó người trong độ tuổi lao động chiếm trên 55%. 

Bình Định hiện có 2 trường đại học: Trường Đại học Quy nhơn đào tạo đa lĩnh vực với 40 ngành 
khác nhau, Đại học Quang Trung đào tạo 13 ngành học, 4 trường cao đẳng và một số trường trung 
học chuyên nghiệp và dạy nghề khác, đảm bảo đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội. ngoài ra, còn có Trung tâm gặp gỡ quốc tế khoa học đa ngành do các nhà khoa học 
cộng hòa pháp sáng lập và đang được xây dựng tại thành phố Quy nhơn.

hệ thống cơ sở y tế của tỉnh đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh trong tỉnh và các 
tỉnh lân cận.

Bình Định có đủ hệ thống lưới điện các loại đáp ứng nhu cầu điện sinh hoạt cho nhân dân và 
sản xuất của doanh nghiệp.

Tổng công suất cấp nước của các nhà máy trong tỉnh gần 100.000m3/ngày đêm. cùng với hệ 
thống sông ngòi có thể phục vụ đảm bảo nhu cầu nước sinh hoạt cho nhân dân và sản xuất cho các 
nhà đầu tư.

Mạng lưới bưu chính viễn thông với đủ các loại hình dịch vụ có thể đáp ứng nhanh chóng nhu 
cầu trao đổi thông tin, liên lạc.

hệ thống ngân hàng tại tỉnh có khả năng huy động vốn và đáp ứng nhu cầu vốn bằng tiền việt 
nam và ngoại tệ.

Bình Định có các chủng đá granite dùng làm vật liệu xây dựng cao cấp (trong đó có đá granite 
đỏ và vàng), trữ lượng khoảng 700 triệu m3. cát vàng và cát trắng với khối lượng 14 triệu m3. 

Toàn tỉnh có 5 điểm suối khoáng. riêng nước khoáng nóng long Mỹ có chất lượng đạt tiêu 
chuẩn quốc tế. Đặc biệt, khu nước khoáng nóng hội vân phù hợp với phát triển du lịch nghỉ dưỡng 
và khám chữa bệnh.

Thiên nhiên ban tặng cho Bình Định có bờ biển dài 134 km, tạo thành nhiều vũng vịnh với 
những bãi tắm đẹp và danh lam thắng cảnh biển hài hòa, hấp dẫn như Tam Quan, Tân Thanh, vĩnh 
hội, Trung lương, hải giang,...

với diện tích vùng lãnh hải khoảng 2.500 km2 và trên 40.000 km2 vùng đặc quyền kinh tế, 
nguồn lợi hải sản phong phú có giá trị kinh tế cao và các đặc sản quý hiếm như: cá thu, cá ngừ đại 
dương, tôm, mực, yến sào, tôm hùm, cua huỳnh đế... được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng.

Bình Định đã hình thành và phát triển các ngành sản xuất công nghiệp như chế biến nông - lâm 
- thủy sản, hàng tiêu dùng, sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác và chế biến khoáng sản, may mặc, 
giày dép xuất khẩu...

nhiều sản phẩm chất lượng cao như: đồ gỗ, đá granite, titan, hải sản, yến sào, đường, bia, mỹ 
nghệ, may mặc, giày dép, dược phẩm...

Để thúc đẩy phát triển công nghiệp vùng nông thôn, Bình Định đã quy hoạch xây dựng 62 cụm 
công nghiệp, tổng diện tích 1.920 ha với các ngành nghề chủ yếu: chế biến nông, lâm sản, thủy sản, 
lương thực thực phẩm, cơ khí, sản xuất gạch ngói, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng... hiện đã có 34 
cụm công nghiệp đi vào hoạt động với tổng diện tích 1.110 ha.

Bình Định đã và đang hình thành 11 khu công nghiệp (Kcn) với tổng diện tích quy hoạch 3.120 
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ha, bao gồm các Kcn: phú Tài, long Mỹ, nhơn hòa, hòa hội, cát Trinh, Bồng Sơn, Bình nghi và các 
Kcn thuộc Khu kinh tế nhơn hội.

Bình Định đang tập trung đầu tư xây dựng Khu kinh tế nhơn hội trở thành động lực phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh.

Khu kinh tế nhơn hội có diện tích đất tự nhiên khoảng 12.000 ha, nằm cách biệt trên bán đảo 
phương Mai, có quỹ đất lớn, gần như toàn bộ khu vực xây dựng là nền đất cao, không ngập lụt, cấu 
tạo địa chất bền vững, ổn định. 

Đây là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm 02 khu chức năng chính:

- Khu phi thuế quan có diện tích 530 ha, được chia ra nhiều phân khu chức năng, gồm có: 
Khu cảng phi thuế quan, khu trung tâm điều hành, giao dịch và hành chính, khu sản xuất cho các xí 
nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu, khu kho tàng để lưu giữ hàng hóa và trung chuyển. 

- Khu thuế quan bao gồm khu công nghiệp, khu phong điện, khu đô thị mới, khu cảng tổng 
hợp và khu hậu cần cảng và các khu du lịch.

hiện nay, toàn bộ hạ tầng khu kinh tế cơ bản đã hoàn thành, đã giao đất một phần cho nhà 
đầu tư.

Đến nay, tỉnh có 51 dự án fDi, tổng vốn đăng ký 736 triệu uSD. nhà đầu tư đến từ hầu hết 
các nước có tiềm lực kinh tế trên thế giới như hoa Kỳ, nhật Bản, Trung Quốc, hàn Quốc, Singapore, 
Malaysia, Thái lan, pháp…

Bình Định xin giới thiệu và mời gọi đầu tư vào các lĩnh vực như: công nghiệp điện - điện tử, 
động cơ, năng lượng; hạ tầng khu, cụm công nghiệp; công nghiệp phụ trợ; công nghệ chế biến nông 
lâm thủy hải sản; thương mại - dịch vụ, du lịch… cụ thể là:

- công nghiệp phụ trợ; dịch vụ tin học phần mềm; sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng; Sản 
xuất thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị văn phòng; sản xuất thiết bị điện tử công nghiệp và điện tử 
chuyên dụng; dệt may - sản xuất giày dép, xe máy, phụ tùng xe máy, ô tô; sản xuất nhựa - gốm xứ - 
thủy tinh; 

- vật liệu xây dựng cao cấp, vật liệu trang trí nội, ngoại thất; Sản xuất bao bì đóng gói hàng hóa 
xuất nhập khẩu; Sản xuất hóa chất tiêu dùng - mỹ phẩm, Sản xuất săm lốp và các sản phẩm cao su kỹ 
thuật; Sản xuất các loại khí công nghiệp; công nghiệp cơ khí chế tạo phụ tùng phục vụ công nông 
nghiệp; lọc và hóa dầu; công nghiệp chế biến sâu Titan; giấy từ gỗ rừng trồng; chế biến thủy hải sản. 

- phát triển du lịch; cảng biển nước sâu, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp; dịch vụ vận tải 
trung chuyển, đặc biệt là dịch vụ hàng hải, thương mại, xuất khẩu, dịch vụ ngân hàng, bưu chính viễn 
thông, dịch vụ tài chính.

Đầu tư vào Bình Định, nhà đầu tư được hưởng những ưu đãi sau đây của chính phủ và của tỉnh:

a. Chính sách của Chính phủ Việt Nam

Theo quy định của Trung ương, ngoài những ngành nghề được ưu đãi đầu tư và đặc biệt ưu đãi 
đầu tư, tỉnh Bình Định có 2 loại địa bàn ưu đãi và đặc biệt ưu đãi như sau:

(1) loại đặc biệt ưu đãi: các dự án đầu tư vào Khu kinh tế nhơn hội, các huyện: phù cát, Tây Sơn, 
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vân canh, vĩnh Thạnh và An lão.

(2) loại ưu đãi: các dự án đầu tư vào các huyện phù Mỹ và hoài ân.

Dự án thuộc ngành nghề và địa bàn ưu đãi, đặc biệt ưu đãi thì sẽ được hưởng thuế suất thuế 
thu nhập doanh nghiệp từ 0 - 20%; miễn - giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 1 - 9 năm; miễn - 
giảm tiền thuê đất đến 15 năm đầu; miễn giảm tiền sử dụng đất đến 70%; miễn thuế nhập khẩu cho 
hàng hóa tạo tài sản cố định,…

b. Chính sách của tỉnh

ngoài chính sách ưu đãi đầu tư của chính phủ, nhà đầu tư còn được hưởng các chính sách sau 
của tỉnh Bình Định:

* hỗ trợ chi phí đào tạo công nhân: Tỉnh hỗ trợ tối thiểu 50% kinh phí đào tạo công nhân kỹ 
thuật, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho lao động là người của địa phương có hợp đồng 
dài hạn tại các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

* hỗ trợ xúc tiến thương mại: nhà đầu tư được hỗ trợ một phần kinh phí tham gia hội chợ triển 
lãm để tiếp cận, khai thác mở rộng thị trường trong và ngoài nước theo danh mục nhóm hàng, mặt 
hàng ban hành trong từng thời kỳ; hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu, xây dựng thương hiệu. 

* hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật: nhà đầu tư được cung cấp điện, nước (nơi có nhà máy nước) hoặc hỗ 
trợ xác định nguồn nước ngầm, xử lý nước thải, hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông đến hàng rào dự 
án đối với dự án trong cụm công nghiệp.

* hỗ trợ cung cấp thông tin: nhà đầu tư được hướng dẫn và cung cấp miễn phí các thông tin 
cần thiết để khảo sát và lập dự án đầu tư, trừ các chi phí bắt buộc theo luật định.

* Trong các khu công nghiệp giá cho thuê đất ở từ 16~18 uSD/m2/50 năm và các ưu đãi cao 
nhất của nhà nước việt nam theo quy định hiện hành.

* Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Thời gian thụ lý và hỗ trợ thủ tục hành chính trong lập 
và triển khai dự án đầu tư được quy định cụ thể. Thời hạn cấp giấy chứng nhận đầu tư được rút ngắn 
hơn so với quy định của chính phủ.

Tỉnh Bình Định cam kết thể hiện tinh thần trách nhiệm và hợp tác đối với mọi nhà đầu tư và 
không ngừng cải cách thủ tục hành chính để các dự án đầu tư vào Bình Định được hình thành và triển 
khai thuận lợi.

Thực hiện cơ chế “một cửa, một đầu mối”: nhà đầu tư khi đầu tư vào tỉnh Bình Định, liên hệ trực 
tiếp với cơ quan đầu mối sau đây để được hướng dẫn, giúp đỡ và giải quyết các thủ tục hình thành và 
triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của nhà nước việt nam:

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư); hoặc

- Ban quản lý Khu kinh tế đối với các dự án trong Khu kinh tế nhơn hội và các khu công nghiệp.

Trường hợp cần thiết, nhà đầu tư có thể gọi trực tiếp vào số máy của lãnh đạo uBnD tỉnh hoặc 
chủ tịch uBnD tỉnh. 

với tiềm năng và lợi thế sẵn có cùng với quyết sách đúng đắn và bước đi thích hợp, Bình Định 
đã và đang khơi dậy tiềm năng, phát huy nội lực, tranh thủ nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước để 
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phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy nhanh tốc độ đầu tư xây dựng Khu kinh tế nhơn hội; xây dựng thành 
phố Quy nhơn trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại và giao dịch quốc tế; xây dựng các công 
trình kết cấu hạ tầng lớn để gắn kết với các khu vực lân cận theo trục Bắc - nam và Đông Tây; phát 
triển các ngành kinh tế trọng điểm mà tỉnh có lợi thế là công nghiệp chế biến lâm - nông - thuỷ sản, 
sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, vật liệu xây dựng, giày da, may mặc, cơ khí, cảng biển nước sâu, 
đóng mới tàu biển quy mô lớn, lọc và hóa dầu, sản xuất lắp ráp đồ điện, điện tử, sản xuất điện, phát 
triển du lịch, dịch vụ hàng hải, thương mại, dịch vụ tài chính, ngân hàng, bưu chính, viễn thông.... 

cùng với tinh thần hợp tác tích cực là những chính sách cởi mở, thông thoáng, ưu đãi và hỗ trợ 
thiết thực, coi lợi ích hợp pháp, thành công của nhà đầu tư là lợi ích và thành công của chính mình. 
cộng đồng doanh nghiệp Bình Định phát triển năng động, đa lĩnh vực chứng tỏ môi trường kinh 
doanh tại tỉnh minh bạch và thuận lợi, là đất lành cho doanh nghiệp. nơi đây, các thành phần kinh tế 
đều được quan tâm đối xử bình đẳng, mọi doanh nghiệp đều được tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp 
cận thông tin về cơ chế chính sách, quy hoạch, cơ hội đầu tư, kinh doanh và nguồn vốn.

Bình Định sẽ cam kết mạnh mẽ để hỗ trợ các nhà đầu tư từ việc hình thành ý tưởng, tìm kiếm 
cơ hội đầu tư, đến xây dựng dự án và triển khai hoạt động nhanh chóng và hiệu quả; 

chúng tôi không ngừng cải tiến thủ tục hành chính và cung cách làm việc, từ lãnh đạo cấp tỉnh 
đến cán bộ công chức các các sở, ngành và hệ thống chính quyền các cấp phải có tinh thần và thái độ 
làm việc tận tuỵ, minh bạch, nhanh chóng nhằm nắm bắt và đề xuất giải quyết kịp thời các yêu cầu 
của doanh nghiệp và nhà đầu tư để từ đó tạo nên một môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất. 

Tin tưởng rằng trong thời gian tới, Bình Định - mảnh đất ven biển miền Trung thân thiện, mến 
khách, năng động với nhiều cơ hội và tiềm năng đã, đang và sẽ là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu 
tư trong và ngoài nước.

Thành công của các nhà đầu tư chính là thước đo phát triển của tỉnh Bình Định. chúng tôi đang 
nỗ lực hết mình để xây dựng phát triển Bình Định là nơi bình yên của các bạn để làm việc, sinh sống 
và chia sẻ những giá trị nhân văn. cũng khởi nguồn từ đó, các bạn sẽ tìm thấy ở nơi đây sự hội tụ và 
lan tỏa các cơ hội và giá trị đầu tư mới. 

Mọi thông tin chi tiết xin tìm hiểu thêm về tỉnh Bình Định có thể tra cứu tại các website: www.
binhdinhinvest.gov.vn; http://kktbinhdinh.vn
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Binh Dinh is a province belonging to South central coastal region of vietnam, on the 
center of north - South axis, which is the most closely and advantageous gateway to 
the sea to highland, Southern laos, east - northern cambodia and Thailand 

infrastructure in Binh Dinh develops quite strongly, including phu cat airport: 
1A highway throughout province, Dieu Tri train station, Quy nhon international airport, Thi nai 
seaport, nhon hoi seaport, two universities, 4 colleges and some professionally intermediate schools 
and other vocational training centers, on the way of building the international exchange center of 
multi-sectorial science found by scientists of french republic; health system sufficiently meeting 
the needs of people in province and other neighboring provinces; system of electricity, water, 
telecommunication - post, banking to ensure the needs of  people, enterprises and investors.

With the coast length of 134 km, Binh Dinh has a variety of attractive, harmonious landscapes 
and its source of seafood, a plenty of high value added mineral. Therefore, it focuses on promoting 
the industry development in rural area. it has planed to construct 62 industrial clusters, 34 of them 
having put into operation, having been establishing 11 industrial zones; focusing on constructing 
nhon hoi economic zone to become the motivation of socio-economic development in province.

Thanks to open, clear, prioritized policies and useful supports, advantageous and transparent 
business environment in province, it is a healthy place for enterprises, its administrative procedure has 
been continuously improving; currently, there are 51 fDi projects with their total registered capital 
of 736 million uSD. province continues to call investments into the particular sectors: electricity – 
electronics industry, engine, energy, infrastructure in industrial zones and clusters; support industry, 
industry of processing agriculture, forestry, fishery; trade – service, tourism, etc…

investing into Binh Dinh, given the prioritized policies from government, investors are treated 
by specific prioritized policies of Binh Dinh, in particular: support for expenditure of worker training, 
support for trade promotion; support for infrastructure; support for information supply; price of 
lending land in industrial zone ranging from 16 to 18 uSD/m2/50 years, and the highest prioritizations 
of vietnam according to current regulation. The duration of resolving administration procedure is 
shortened comparing to government regulation.

Binh Dinh strongly commits that it will support investors from establishing ideas, seeking for 
investment opportunities, to constructing the project and quickly , effectively deploying its operations. 
in coming time, Binh Dinh is a central seaside land which is friendly, active with its opportunities and 
potentialities on the way of being an attractive destination for domestic and foreign investors. 

bINH DINH - DESTINATION FOR INVESTMENT

? binh Dinh provinCial people’s Committee
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phú Yên là một tỉnh duyên hải nam Trung Bộ, có vị trí thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên 
đa dạng, phong phú tạo cho phú Yên có những lợi thế cần thiết để phát triển kinh 
tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thu hút các nhà đầu tư. Dân số 
năm 2012 trên 870 ngàn người, tỷ lệ lao động có trình độ đại học, cao đẳng, trung học 

chuyên nghiệp và công nhân kỹ thuật chiếm trên 30% dân số. 

Trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh phú Yên luôn đạt ở mức 
cao trên 12%. phú Yên có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản theo 
hướng sản xuất hàng hóa. Tỉnh có hệ thống giao thông tương đối thuận lợi; có 3 khu công nghiệp 
được đầu tư hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, với tổng diện tích 387 ha. Đặc biệt là Khu kinh tế nam 
phú Yên, với quy mô diện tích 20.730 ha, được quy hoạch phát triển thành khu kinh tế tổng hợp, đa 
ngành, đa chức năng với trọng tâm là ngành công nghiệp lọc, hóa dầu và các ngành công nghiệp sau 
dầu. các hoạt động dịch vụ không ngừng phát triển và ngày càng nâng cao chất lượng. 

Bên cạnh đó, phú Yên còn có cảnh quan thiên nhiên hữu tình, bờ biển dài có nhiều đầm, vũng, 
vịnh, gành đá đẹp. Toàn tỉnh có 18 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia và 18 di tích được xếp hạng 
cấp tỉnh, đặc sắc là cặp kèn đá ở Tuy An là 2 nhạc cụ âm nhạc có niên đại gần 2.500 năm. các cơ sở lưu 
trú du lịch được đầu tư khá tốt, trong đó có một số khách sạn cao cấp: cendeluxe, Kaya, Sao việt, hòn 
ngọc - Bãi Tràm, Sài gòn - phú Yên...

công tác xúc tiến đầu tư được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đáng chú ý, tỉnh đang tích cực 
phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục để khởi công dự án nhà máy lọc dầu vũng rô, công 
suất 08 triệu tấn/năm, với tổng vốn đầu tư 3,2 tỷ uSD vào quý ii/2013. 

với tiềm năng và điều kiện thuận lợi của tỉnh, mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến 
năm 2020 là đưa phú Yên trở thành một tỉnh công nghiệp - dịch vụ. Tỉnh phú Yên xác định ngoài phát 
huy tốt nội lực thì việc thu hút các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài là hết sức quan 
trọng. Tỉnh sẽ đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng, cởi mở, tạo thuận lợi 
nhất cho nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế. áp dụng đầy đủ các chính sách ưu đãi đầu tư cùng 
với cơ chế hỗ trợ cho nhà đầu tư. Đồng thời áp dụng các gói hỗ trợ ngoài hàng rào các dự án, nhất là 
các dự án lớn, quan trọng. Đối với các dự án lớn, phú Yên sẽ đồng hành cùng với nhà đầu tư làm việc 
với các bộ, ngành Trung ương để đẩy nhanh việc triển khai dự án đã đăng ký.

chúng tôi mong rằng thông qua các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các vị đại biểu, các cơ quan 

PHÚ YÊN - CƠ HỘI ĐẦU TƯ

? uBnD Tỉnh phú Yên
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thông tấn báo chí có mặt hôm nay sẽ là cầu nối giúp tỉnh phú Yên giới thiệu, quảng bá về tiềm năng 
và triển vọng hợp tác đầu tư tại phú Yên đến với bạn bè trong nước và quốc tế, mở ra cơ hội cho các 
nhà đầu tư hợp tác đầu tư phát triển tại tỉnh, để trong thời gian đến sẽ có thêm nhiều dự án có quy 
mô lớn hơn nữa triển khai trên địa bàn tỉnh phú Yên.
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phu Yen, a coastal province of South central viet nam, has convenient location, rich and 
diverse natural resources, which help the province have the necessary advantages for 
socio-economic development in the direction of industrialization and modernization and 
investors attraction. provincial population in 2012 is over 870 thousand inhabitants, rate of 

qualified labor with qualifications of university, college, vocational intermediate school and technical worker 
accounted for more than 30% of the population.

in recent years, the average economic growth rate of phu Yen province is always high above 12%. phu 
Yen has many advantages for the economic development of agriculture, forestry and fishery in the direction 
of commodity production. The provincial transportation system is relatively convenient; Three industrial 
parks’s infrastructure have been invested completely, with a total area of   387 ha. especially, South phu Yen 
economic Zone with area scale of 20,730 ha, is planning to become a general economic zone, multi-industry 
and multi-function with the focus of oil refinary industry and after oil industry. The service operations are 
incessantly growing and their qualities are improving day by day.

Besides, phu Yen also has charming natural landscape, long coastline with many beautiful lagoons, 
bays, gulfs and reefs. The province has 18 vestiges ranked at national level and 18 provincial ranked vestiges, 
specially the pair of stone horns in Tuy An is two musical instruments dating back nearly 2,500 years. Tourist 
accommodation facilities are invested pretty well, including a number of luxury hotels as cenDeluxe, Kaya, 
viet star, pearl - Bai Tram, Saigon-phu Yen...

provincial investment promotion operation has been considered and directed. notably, the province 
is actively coordinating and supporting investors to complete the procedures for the start of the vung ro 
oil refinery project with capacity of 08 million tons per year, and total investment of 3.2 billion uSD in the 
second quarter of  2013.

With the potential and favorable condition of the province, strategic objective of socio-economic 
development to the year of 2020 is to bring the province to become an industrial and servicing province. 
phu Yen province specifies that in addition to promoting the internal strength, attracting investors, especially 
foreign investors is very important. The province will improve the investment environment in the direction 
of a transparent and open, making more convenience for investors of all economic sectors, applying full 
of preferential policies with investment support mechanism for investors, as well as applying the support 
packages outside the fence of projects, especially the large and important projects. for the large projects, 
phu Yen will accompany with investors working with the ministries, central agencies to accelerate the 

PHU YEN - INVESTMENT OPPORTUNITY

? phu Yen provinCial people’s Committee
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implementation of the registered projects.

We hope that through the businesses, investors, representatives, media agencies presented today 
should be the bridge to help phu Yen province to introduce and promote the potential and prospects 
of investment cooperation in phu Yen to your friends domestically and internationally, opening up the 
opportunities for investors to cooperate and invest for development in the province in order that in the next 
time, there are more  large-scale projects deployed in the area of phu Yen province.
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ninh Thuận là tỉnh duyên hải nam Trung Bộ, có vị trí địa lý thuận lợi nằm ở giao điểm 
3 trục giao thông chiến lược là quốc lộ 1A, đường sắt Bắc nam và quốc lộ 27 lên 
nam Tây nguyên, là cửa ngõ nối vùng kinh tế trọng điểm Đông nam Bộ với các tỉnh 
Tây nguyên và nam Trung Bộ, cách Thành phố hồ chí Minh 350 km, thành phố Đà 

lạt (tỉnh lâm Đồng) 110 km, cách thành phố nha Trang (tỉnh Khánh hòa) 105 km và cách thành phố 
phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) 150 km. với vị trí đó đã tạo cho ninh Thuận có nhiều điều kiện thuận lợi 
đẩy mạnh giao lưu kinh tế, văn hóa với các tỉnh trong khu vực, hỗ trợ nhau cùng phát triển trong mối 
quan hệ liên kết vùng, nhất là với các tỉnh duyên hải miền Trung. 

nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa với đặc trưng khô nóng, mưa ít, gió nhiều, rất thích 
hợp cho ninh Thuận trở thành trung tâm của cả nước về phát triển năng lượng sạch (điện gió, điện 
mặt trời), sản xuất muối công nghiệp, giống thủy sản; sản xuất những sản phẩm đặc thù có quy mô 
lớn như cây neem, nho, chăn nuôi bò, dê, cừu. với bờ biển dài hơn 105 km, có nhiều vịnh, bãi biển 
đẹp như Bình Tiên, vĩnh hy, cà ná…, thuận lợi cho phát triển những ngành, lĩnh vực kinh tế biển như 
du lịch nghĩ dưỡng cao cấp; nuôi trồng, khai thác hải sản, xây dựng cảng nước sâu, phát triển công 
nghiệp ven biển.

Để tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, được sự đồng ý của 
Thủ tướng chính phủ, ninh Thuận là tỉnh đầu tiên của cả nước mạnh dạn thuê tư vấn nước ngoài (Tập 
đoàn Monitor của Mỹ và Arup của Anh) lập chiến lược, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 
đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030, Quy hoạch chung xây dựng thành phố phan rang - Tháp chàm 
và dải ven biển. Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020 đã được Thủ 
tướng chính phủ phê duyệt, xác định mục tiêu phát triển đến năm 2020: Xây dựng ninh Thuận trở 
thành điểm đến của việt nam trong tương lai, kinh tế phát triển nhanh và bền vững theo mô hình 
kinh tế “xanh”, tốc độ tăng gDp bình quân 18 - 19%/năm; gDp bình quân đầu người năm 2020 đạt 
2.800 uSD bằng 85% thu nhập bình quân đầu người của cả nước.   

chiến lược phát triển ninh Thuận là phát huy tiềm năng thế mạnh sẵn có, đồng thời tận dụng 
tối đa lợi thế vùng, nhất là hạ tầng các tỉnh lân cận để tạo bước đột phá trong phát triển. Theo đó 
trong thời gian đến ninh Thuận ưu tiên thu hút đầu tư phát triển 6 nhóm ngành trụ cột gồm: (1) năng 
lượng; (2) du lịch; (3) nông - lâm - thủy sản; (4) công nghiệp; (5) giáo dục - đào tạo và (6) xây dựng và 

ĐỊNH HƯỚNG THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO NINH THUẬN
TRONG MỐI LIÊN kẾT PHÁT TRIỂN VÙNG
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kinh doanh bất động sản, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, 6 cụm ngành này đóng góp 91% 
gDp và giải quyết 85% lao động, cụ thể:

- Lĩnh vực năng lượng: Mục tiêu xây dựng ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng sạch của 
cả nước. Bên cạnh hai nhà máy điện hạt nhân có tổng công suất 8.000 MW, ninh Thuận ưu tiên thu 
hút đầu tư vào các dự án năng lượng gió, năng lượng mặt trời ở các khu vực có tiềm năng theo quy 
hoạch với quy mô 2.600 MW và các dự án chế tạo thiết bị điện gió, mặt trời và các công nghiệp, dịch 
vụ phụ trợ ngành năng lượng hạt nhân, năng lượng gió...

- Lĩnh vực du lịch: với bờ biển dài 105 km có nhiều bãi tắm đẹp thuận lợi cho việc hình thành các 
khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp có tính cạnh tranh cao tầm cỡ quốc gia, khu vực và quốc tế 
với quy mô diện tích lớn, xây dựng thương hiệu du lịch ninh Thuận. Định hướng thu hút đầu tư, phát 
triển du lịch của tỉnh là theo hướng toàn diện, tạo sự khác biệt mang tính cạnh tranh cao, bao gồm 
du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa và dịch vụ phục vụ du lịch.

- Về sản xuất công nghiệp: phát triển các loại hình công nghiệp sạch, có khả năng cạnh tranh sử 
dụng năng lượng sạch, tạo thương hiệu sản phẩm chủ lực của tỉnh, trong đó ưu tiên thu hút đầu tư, 
phát triển mạnh ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và đồ uống với nguồn nguyên liệu là những 
sản phẩm có lợi thế của địa phương như vang nho, chế biến thịt gia súc: dê bò cừu, chế biến thủy sản 
xuất khẩu; phát triển mạnh ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản như quặng titan, 
đá granite, từng bước hình thành các ngành công nghiệp mới như sản xuất đồ gỗ, hóa chất sau muối. 
Đồng thời, khuyến khích phát triển mạnh các ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ cho sản xuất công 
nghiệp như lắp ráp, gia công cơ khí, sản xuất các linh kiện cơ khí phục vụ cho các nhà máy sản xuất 
điện.

- Nông nghiệp, thủy sản: phát triển theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch 
mạnh cơ cấu nội bộ ngành để nâng cao hiệu quả, bảo đảm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. 
ưu tiên kêu gọi đầu tư phát triển sản phẩm nông nghiệp sạch, những giống cây trồng, vật nuôi có giá 
trị gia tăng cao, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến để có sức cạnh tranh cao, tạo sản phẩm 
hàng hóa đặc trưng cho tỉnh như cây nho, cây neem… phát triển mạnh ngành chăn nuôi vốn là thế 
mạnh của tỉnh với các loại vật nuôi như bò, dê, cừu; mở rộng diện tích muối công nghiệp để cung cấp 
nguyên liệu cho công nghiệp sau muối.

với định hướng trên tỉnh ninh Thuận đã có các chương trình liên kết với các tỉnh trong vùng: 
hợp tác 9 tỉnh/thành phố duyên hải miền Trung; 6 tỉnh nam Trung Bộ - Tây nguyên; 3 tỉnh Bình Thuận, 
ninh Thuận, lâm Đồng, trọng tâm là hỗ trợ hợp tác phát triển du lịch sinh thái, du lịch biển và du lịch 
văn hóa. hợp tác hỗ trợ phát triển các khu cụm công nghiệp giáp ranh, kêu gọi và hỗ trợ đầu tư hạ 
tầng kết nối.

hiện tại ninh Thuận đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, với chủ trương của chính 
phủ triển khai đầu tư một số công trình trọng điểm quốc gia, thúc đẩy mạnh việc gia tăng tính kết 
nối phát triển ninh Thuận với các tỉnh/thành trong vùng duyên hải miền Trung và vùng kinh tế trọng 
điểm phía nam như nâng cấp quốc lộ 1A đoạn Thành phố hồ chí Minh đi nha Trang, nâng cấp cảng 
hàng hóa Ba ngòi, nhất là đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ cảng hàng không quốc tế cam 
ranh đến phan rang và xây dựng mới tuyến đường ven biển dài 116 km đang được đẩy nhanh tiến 
độ, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2014; Quốc hội đã có chủ trương đầu tư xây dựng 2 nhà máy 
điện hạt nhân đầu tiên của việt nam tại ninh Thuận, sẽ thực sự mang lại lợi ích nhiều mặt cho phát 
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triển kinh tế - xã hội của địa phương, cũng như tạo thời cơ và động lực mới cho sự phát triển của tỉnh 
trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy phát triển chung của vùng.

Để thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, trong thời gian đến tỉnh ninh Thuận sẽ tiếp tục 
cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh, trọng tâm nâng cao hiệu quả hoạt động 
văn phòng phát triển kinh tế (eDo) và thực hiện có kết quả Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh, đưa ninh Thuận vào tốp các tỉnh có chỉ số năng lực cạnh tranh cao nhằm tạo môi trường đầu 
tư, kinh doanh thông thoáng nhất để khai thác tốt nhất nội lực và thu hút tối đa ngoại lực cho đầu tư 
phát triển, xây dựng ninh Thuận trở thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn của các nhà đầu tư.

với truyền thống thân thiện và mến khách, chính quyền và người dân ninh Thuận luôn sẵn 
sàng chào đón và đồng hành cùng các nhà đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư 
thực hiện thành công dự án của mình tại ninh Thuận.
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ninh Thuan is a Southern central coastal region which has an advantageously 
geographical position, making many advantegous conditions to enhance 
economic, cultural exchange with the provinces in the region to support each other 
for development in accordance with the regional cooperating relation, especially 

for central coastal region.

locating on the monsoon tropical weather with its dry, hot, less raining, much windy feature,  
but being appropriate to become a national center of clean power development (wind power, solar 
power), industrial salt manufacture, seed of seafood, manufacture of the typically, large scale product, 
like: neem tree, grapes, cultivation of beef, goat, lamb. With its coastal length of 105 km, there are 
many nice bays, beaches, particularly: Binh Tien, vinh hy, ca na, etc... which are advantegous for the 
development of sea economic sectors, fields like: senior resort, cultivation, exploiting of seafood, 
constructing deep seaport, developing of seaside industry.

The development strategy in ninh Thuan is to promote its available potentiality, strength, 
utilizing the advantages in the region. Accordingly, in coming time, ninh Thuan is to preferentially 
attract investment to develop six main groups of sector, including:

- Power sector: The aim of ninh Thuan is to construct a national clean power center, like: wind 
power, solar power, nuclear power.

- Tourism sector: to establish ecological tourism, senior relaxation areas and their competitiveness 
at the national, regional, international level and the large scale, to build the brand name of ninh 
Thuan tourism.

- Industry manufacture: to develop a variety of clean industry types which is capable of competing 
in using clean power, in which, it strongly develops food and beverage processing industry, industry 
of exploiting and processing mineral, support industry.

- Agriculture, seafood: to preferentially call investment into developing clean agricultural 
products, particularly: seeds of plants, high value added domestical animal, applying advanced 
technique and science achievements to have a highly competitive ability, making the typical 
product for province, like: neem tre, grapes, etc… it strongly develops the cultivation sector with 

ORIENTATION OF INVESTMENT ATTRACTION INTO NINH THUAN
IN ACCORDANCE WITH REGIONAL DEVELOPMENT

? ninh thuan provinCial people’s Committee
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some particular domestic animal like: beef, goat, lamb, expanding the area of industrial salt to supply 
ingredients to post - salt industry.

To attract resources for investment development, in coming time, ninh Thuan province will 
continuously and strongly improve its investment, business environment to mainly enhance the 
effectiveness of economic development office’s (eDo) operation and to effectively conduct the 
specific project of enhancing provincial competitiveness index to exploit the internal resource at the 
best level and to attract the external resources for development investment at the maximum level, to 
build ninh Thuan to become a trustful, attractive destination for investors.
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1. Đặt vấn đề 

các lý thuyết nghiên cứu về quyết định địa điểm đầu tư của fDi thường tập trung vào lợi thế 
chi phí và chất lượng của các yếu tố sản xuất địa phương như: lao động, quy mô thị trường và tích tụ 
kinh tế. Tuy nhiên, sự hấp dẫn của nền kinh tế đang chuyển đổi gần đây đã thu hút đáng kể fDi trên 
thế giới xuất phát từ sự khác biệt về thể chế với các nước phát triển. nhiều nghiên cứu thực nghiệm 
đã phát hiện khung thể chế của nước chủ nhà, đặc biệt là cơ chế thực thi thể chế của địa phương, có 
ảnh hưởng quan trọng đến quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư của cả doanh nghiệp trong nước và 
nước ngoài. 

vùng duyên hải miền Trung vốn bất lợi về chi phí và chất lượng của các yếu tố liên quan đến 
quá trình sản xuất nhưng có vị trí địa lý khá hấp dẫn trong kinh doanh quốc tế. vì vậy, thể chế và cơ 
chế thực thi thể chế sẽ đóng vai trò quan trọng, tạo ra môi trường kinh doanh hấp dẫn. Bài viết phân 
tích về ảnh hưởng của thể chế đối với việc thu hút fDi, đánh giá về thể chế và việc thực thi thể chế 
thu hút fDi trong vùng, qua đó, gợi mở việc hoàn thiện thể chế, tạo ra lợi thế để thu hút fDi đầu tư 
vào vùng duyên hải miền Trung. 

2. Ảnh hưởng của thể chế trong việc thu hút FDI trong nền kinh tế đang chuyển đổi

Thể chế được quan niệm bao gồm thể chế chính thức như: pháp luật, các quy định dưới luật 
và thể chế không chính thức như: phong tục, truyền thống và các quy tắc ứng xử. Thể chế và cơ chế 
thực thi thể chế thiết lập “luật chơi” mà công ty phải tuân thủ, ảnh hưởng đến khả năng tương tác 
của công ty nên đóng vai trò tiết giảm chi phí thông tin, giao dịch, hợp tác liên quan đến quá trình 
sản xuất kinh doanh (SXKD) và tạo ra thuận lợi cho các giao dịch của công ty. cả thể chế và lợi thế địa 
điểm đầu tư như: tài nguyên thiên nhiên dồi dào, chi phí lao động rẻ..., chất lượng nguồn lao động 
cao, quy mô thị trường lớn,… đều đóng vai trò rất quan trọng trong kinh doanh quốc tế bởi nó đại 
diện cho yếu tố chi phí cố định trong quá trình sản xuất kinh doanh ở thị trường toàn cầu hóa, trong 
đó, chi phí cho các yếu tố liên quan đến hệ thống luật pháp, chính trị và hành chính có tính chất quan 
trọng, quyết định sức hấp dẫn quốc tế của một địa phương. Đối với nhà đầu tư nước ngoài, thể chế 
của nước chủ nhà tạo ra những ưu đãi hay hạn chế và nó sẽ mang đến lợi ích, cơ hội cho một vài giao 
dịch, nhưng cũng gây ra những bất lợi cho các giao dịch khác. Điều này buộc nhà đầu tư phải có chiến 

THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
TẠI VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG - NHÌN TỪ QUAN ĐIỂM THỂ CHẾ
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lược để tránh các giới hạn của luật pháp nước chủ nhà, đồng thời đạt được những lợi ích mà pháp 
luật và hoàn cảnh cụ thể tạo ra. các nghiên cứu thực nghiệm của Meyer (2001), henisz (2000), Bevan 
(2004), Meyer và nguyen (2005), đã chỉ ra rằng, thể chế ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh quốc 
tế của các công ty, đặc biệt là quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư, hình thức đầu tư, quy mô đầu tư 
và khả năng sống sót của các quyết định đầu tư.

ảnh hưởng của thể chế đến quyết định địa điểm đầu tư của fDi trong nền kinh tế đang chuyển 
đổi như Trung Quốc, nga, việt nam và các quốc gia Đông âu như: cộng hòa Séc, Ba lan và hungary,… 
đã thu hút sự quan tâm trong thời gian gần đây vì khung pháp lý ở các quốc gia này thay đổi rất nhiều 
khi nền kinh tế chuyển đổi từ cơ chế kinh tế kế hoạch sang cơ chế kinh tế thị trường vào những năm 
1990. Tư nhân hóa và chính sách mở cửa của các quốc gia này tạo ra những cơ hội lớn cho các công 
ty nước ngoài thâm nhập và khai thác thị trường mới. Tuy nhiên, họ phải trả chi phí giao dịch cao 
và chi phí thông tin gia tăng từ khung thể chế không đầy đủ, không ổn định. hơn nữa, các tác nhân 
kinh tế trong nước của nền kinh tế này thiếu kiến   thức và kinh nghiệm trong việc vận hành cơ chế 
thị trường, xác định đúng đối tác, đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh. Điều này làm tăng chi phí 
trong việc tìm kiếm, đàm phán, ký kết hợp đồng với đối tác địa phương của công ty nước ngoài. hơn 
nữa, thể chế thay đổi nhanh gây ra sự không thống nhất cũng như sự không chắc chắn về sự thay 
đổi thể chế ở tương lai gây ra rủi ro cho nhà đầu tư. các nghiên cứu của Meyer (2001), resmini (2000), 
hoskisson (2000), Mudambi (2002) đã cho thấy rằng, nhà đầu tư muốn đầu tư vào nền kinh tế chuyển 
đổi có thời gian cải cách thể chế lâu hơn, khung thể chế gần hơn, giảm khoảng cách mập mờ so với 
quốc gia phát triển và tạo điều kiện thuận lợi trong kinh doanh quốc tế. Điều này giúp công ty giảm 
chi phí đầu tư thông tin, đào tạo nhân viên địa phương, chi phí thích ứng với tiến trình quản lý trong 
môi trường kinh doanh địa phương. Đặc biệt, các nước mà chế độ chính sách trong tương lai có thể 
dự đoán được, mức tham nhũng thấp, chính trị ổn định, mức độ cảm nhận rủi ro thấp, tiến bộ trong 
cải cách thị trường vốn, quy định về quyền sở hữu, thị trường lao động sẽ hấp dẫn nhà đầu tư nước 
ngoài hơn. 

Bên cạnh sự ảnh hưởng của thể chế Trung ương, cơ chế thực thi pháp luật trên thực tế của 
chính quyền địa phương cũng ảnh hưởng rất lớn đến khả năng thu hút fDi giữa các vùng trong mỗi 
quốc gia. Trong nền kinh tế chuyển đổi, cải cách ban đầu thực hiện chủ yếu ở thể chế Trung ương, 
sau đó ảnh hưởng trực tiếp đến thể chế địa phương. Tuy nhiên, việc thực thi pháp luật và các quy 
định được ban hành bởi chính phủ trung ương ở mỗi địa phương có thể khác nhau do sự khác biệt 
về khía cạnh nhận thức và quy tắc ứng xử của chính quyền địa phương. hơn nữa, một số nền kinh 
tế chuyển đổi như: Trung Quốc, việt nam và nga thực hiện chính sách phân quyền, chính quyền địa 
phương có thể quyết định cách thức thực thi chính sách Trung ương đưa ra. vì vậy, nhiều nhà lãnh 
đạo địa phương thường có ảnh hưởng đến việc thực hiện thay đổi thể chế với những quy tắc và nhận 
thức riêng của họ. nếu các quy định được thực hiện cứng nhắc, việc nhận thức về mục đích thay đổi 
những quy định không đúng đắn, nhà đầu tư nước ngoài sẽ gặp nhiều cản trở tại địa phương như: 
tham nhũng, sự chậm trễ về thủ tục hành chính. ngược lại, cách cư xử mang tính thân thiện và hỗ 
trợ của chính quyền địa phương sẽ giúp công ty nước ngoài giảm khó khăn, chi phí giao dịch nên sẽ 
khuyến khích đầu tư trên địa bàn. hơn nữa, thể chế chính thức trong nền kinh tế này còn khá mơ hồ. 
vì thế, trên thực tế, mức độ ảnh hưởng của chính quyền địa phương dựa trên các thể chế phi chính 
thức nhiều hơn thể chế chính thức. các nghiên cứu về ảnh hưởng của thể chế địa phương đến việc 
lựa chọn địa điểm đầu tư của fDi như Meyer and nguyen (2005) ở việt nam, Zhou (2002) ở Trung 
Quốc và Bruno (2008) ở nga cho thấy, nhà đầu tư nước ngoài thường xác định vị trí ở địa phương có 
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nhiều chính sách hỗ trợ thuận lợi phát triển thị trường, tiếp cận nguồn tài nguyên khan hiếm, chính 
sách ưu đãi đặc biệt về thuế, phát triển đặc khu kinh tế, hay các địa phương thực thi thể chế tốt hơn 
sẽ thu hút nhiều công ty nước ngoài đầu tư hơn. 

3. Thể chế và việc thực thi thể chế để thu hút FDI tại vùng duyên hải miền Trung

a. Đặc điểm và kết quả thu hút FDI của vùng duyên hải miền Trung

vùng duyên hải miền Trung gồm Thừa Thiên huế, Đà nẵng, Quảng nam, Quảng ngãi, Bình 
Định, phú Yên, Khánh hòa nằm ở vị trí trung độ của đất nước, nối các cảng biển đến vùng Tây nguyên 
và hệ thống đường xuyên á qua lào, campuchia, Thái lan, Myanmar trong tương lai. Đây là vị trí rất 
thuận lợi cho việc mở rộng giao lưu kinh tế với các tỉnh Tây nguyên, cả nước và đặc biệt là quốc tế nên 
được Đảng và chính phủ xác định là vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung và Tây nguyên. Kinh tế 
vùng được cải thiện đáng kể trong thời gian qua thể hiện ở tỷ trọng gDp toàn vùng so với cả nước 
tăng từ 8,9% lên 11% từ 2006 đến 2010, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 12,5%/năm, cao gần 
gấp 2 lần so với cả nước. cơ cấu kinh tế vùng cũng được chuyển dịch khá nhanh, tỷ trọng gDp của 
ngành nông - lâm - thủy sản giảm từ 23,4% năm 2006 xuống 18,5% năm 2010 và ngành công nghiệp 
- xây dựng tăng từ 36,8% lên 41,7%. 

Tuy nhiên, các lợi thế so sánh liên quan đến chi phí và chất lượng của các yếu tố sản xuất tại địa 
phương trong vùng được đánh giá là kém hấp dẫn. chất lượng nguồn lao động chưa đáp ứng nhu 
cầu của các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án đầu tư nước ngoài. Thu nhập và đời sống của người dân 
còn quá thấp, quy mô thị trường khá nhỏ, dàn trải theo chiều dài của đất nước. vấn đề tích tụ kinh 
tế trong vùng còn thấp thể hiện ở khu công nghiệp còn ít về số lượng, quy mô nhỏ và tỷ lệ lấp đầy 
còn thấp. các ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu nguyên 
liệu đầu vào cho sản xuất của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nên họ phải nhập khẩu hay vận 
chuyển từ các nơi khác, làm tăng chi phí, giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. hệ 
thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật như giao thông, điện, nước chưa được đầu tư, xây dựng một cách 
đồng bộ, đạt chất lượng cao. ngoài ra, môi trường tự nhiên trong vùng cũng rất khắc nghiệt, bão, lũ 
lụt diễn ra thường xuyên ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng và gây khó khăn cho quá trình 
sản xuất. vì thế, kết quả thu hút fDi trong vùng còn khá hạn chế. 

Tính đến ngày 20/01/2013, cả vùng chỉ thu hút được 605 dự án đầu tư fDi với tổng vốn đăng 
ký trên 22,5 tỷ uSD, trong đó vốn thực hiện hơn 6 tỷ uSD, chiếm gần 8,4% vốn fDi thực hiện trong cả 
nước. Quy mô vốn đăng ký bình quân khoảng 37 triệu uSD/dự án. nhìn chung, số lượng dự án, vốn 
đăng ký của fDi vào vùng duyên hải miền Trung còn rất thấp, quy mô dự án đầu tư đa phần nhỏ. Tỷ lệ 
vốn thực hiện so với vốn đăng ký còn khá thấp và thấp hơn nhiều so với các vùng miền trong cả nước, 
đặc biệt là các tỉnh phú Yên, Quảng nam, Quảng ngãi (tỷ lệ trong vùng là 26% so với bình quân chung 
của cả nước là 34%). lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp fDi tập trung ở ngành công nghiệp chế 
biến, kinh doanh bất động sản, khai khoáng (chiếm 64,8% tổng vốn đăng ký).

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

STT Địa phương Số dự án Tổng vốn đầu tư 
đăng ký (USD) Vốn điều lệ (USD)

1  phú Yên         57 6,531,204,438 1,473,136,655

2  Quảng nam       79 4,984,233,719 1,229,309,806
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3  Quảng ngãi      23 3,814,218,479 637,757,449

4  Đà nẵng         239 3,627,576,036 1,655,201,737

5  Thừa Thiên huế  67 1,948,304,938 484,299,035

6  Khánh hòa       88 1,030,227,341 313,966,666
7  Bình Định       52 693,010,000 288,098,000

Tổng số 605 22,628,774,951 6,081,769,348

Cả nước 14,442 209,920,598,154 72,049,127,304

 (lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 20/01/2013)

nguồn: Bộ Kế hoạch Đầu tư - cục Đầu tư nước ngoài)

b. Cơ chế thực thi thể chế để thu hút FDI tại vùng duyên hải miền Trung

Bên cạnh nguyên nhân khách quan như khủng hoảng kinh tế thế giới, những bất ổn của nền 
kinh tế vĩ mô trong thời gian qua cùng với những bất lợi vốn có của vùng duyên hải miền Trung, kết 
quả việc thu hút vốn fDi nhìn chung chưa đạt được như mong muốn. ngoài ra, kết quả việc thu hút 
vốn fDi còn chịu ảnh hưởng khá lớn bởi thể chế và cơ chế thực thi thể chế trong vùng. Tuy nhiên, trong 
thời gian qua, cả thể chế Trung ương lẫn thể chế địa phương về thu hút vốn fDi còn một số hạn chế 
nhất định như sau:

(i) Về thể chế Trung ương

- Hệ thống luật pháp và các chính sách liên quan đến thu hút đầu tư nói chung và đầu tư nước ngoài 
nói riêng chưa đồng bộ và thiếu nhất quán. Mặc dù vấn đề này không ngừng cải thiện trong suốt hơn 
25 năm qua, nhưng trên thực tế, các văn bản pháp luật hiện hành về hoạt động đầu tư nước ngoài 
chưa thực sự đồng bộ, rõ ràng, các văn bản pháp luật còn quá nhiều chồng chéo, tạo ra những cách 
hiểu và vận dụng khác nhau trong quá trình thực hiện ở các bộ, ngành, địa phương.

- Chính sách ưu đãi đầu tư chưa thật sự đủ sức hấp dẫn đối với những ngành, lĩnh vực ưu tiên, đặc 
biệt là địa bàn cần có sự quan tâm thích đáng trong thu hút đầu tư như vùng duyên hải miền Trung. Mặc 
dù các chính sách ưu đãi đầu tư thường xuyên được sửa đổi, bổ sung nhưng còn quá dàn trải, chưa 
tập trung đúng mức vào lĩnh vực cần ưu tiên như lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ. các 
chính sách ưu đãi này chưa thật sự có nhiều hấp dẫn, khác biệt so với các ngành khác. hơn nữa, chưa 
có chính sách ưu đãi đặc biệt hấp dẫn, đột phá để thu hút đầu tư vào những địa bàn trọng điểm, tạo 
động lực phát triển vùng, miền, mà hầu như các tỉnh/thành phố đều khó khăn và đều có những cơ 
chế, chính sách ưu đãi giống nhau. chẳng hạn, 5 tỉnh/thành phố thuộc vùng duyên hải miền Trung 
được xác định là vùng kinh tế trọng điểm nhưng chính sách ưu đãi thu hút đầu tư vẫn chưa có khác 
biệt so với các địa phương khác trên cả nước. 

- Ngoài ra, quy định ưu đãi về thuế thường xuyên thay đổi, thiếu ổn định, còn nhiều điểm chưa hợp 
lý. Mức ưu đãi đối với các dự án đầu tư mới và dự án mở rộng còn nhiều bất cập, chưa thực sự hấp 
dẫn các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài lớn, có uy tín. nhiều dự án đầu tư mở rộng 
của các nhà đầu tư lớn có uy tín như: dự án của Samsung, Kumho, rober Bosh, formosa... không được 
hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như dự án đầu tư mới khiến một số nhà đầu tư đã tìm 
cách chuyển hướng đầu tư sang các nước khác để được hưởng ưu đãi đầu tư hấp dẫn. 
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(ii) Về thể chế và cơ chế thực thi thể chế ở địa phương

- Cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư của từng địa phương trong Vùng chưa có thống nhất, thiếu 
hợp tác. các tỉnh vì lợi ích cục bộ địa phương, lợi ích trước mắt và chạy theo thành tích của mình mà chưa 
tính đến lợi ích lâu dài, bỏ qua lợi ích tổng thể vùng đã thực hiện các biện pháp cạnh tranh thiếu lành 
mạnh, tranh nhau thu hút, mời gọi đầu tư, dẫn đến xuất hiện những ưu đãi thái quá cho nhà đầu tư. vì 
thế, xuất hiện tình trạng những dự án đầu tư treo, đón đầu, chiếm đất, vốn đăng ký vượt quá nhu cầu 
và khả năng của nhà đầu tư kéo dài và tràn lan. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ dự án fDi triển 
khai thấp, tỷ lệ vốn thực hiện khá thấp so với vốn đăng ký, gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho đời sống 
của người dân trong vùng dự án và ảnh hưởng không tốt đến các cân đối tổng thể của kinh tế vùng.

- Tư duy quy hoạch và phát triển trong Vùng còn mang tính cục bộ, địa phương.  việc quy hoạch 
và phát triển chưa tính đến liên kết vùng, liên kết ngành và thiếu sự hợp tác, phối hợp giữa các địa 
phương trong vùng. Tình trạng các khu công nghiệp, khu kinh tế ở các tỉnh thường có chức năng 
tương tự như nhau khá phổ biến. vì thế, các tiềm năng, lợi thế so sánh của từng tỉnh chưa được phát 
huy cũng như chưa tạo được sự hỗ trợ, bổ sung cần thiết giữa các khu công nghiệp, khu kinh tế này.

- Công tác xúc tiến đầu tư còn chưa hiệu quả. Trong thời gian qua, công tác vận động xúc tiến đầu 
tư của các tỉnh trong vùng đã có nhiều cải tiến, được tiến hành ở trong nước và nước ngoài bằng các 
hình thức đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, hiệu quả của công tác này chưa cao, chương trình xúc tiến 
đầu tư hiện chưa được xây dựng đồng bộ, thống nhất giữa các tỉnh/thành trong vùng, chưa có sự thống 
nhất điều phối để đảm bảo sự tập trung thực hiện đúng mục tiêu thu hút fDi đối với từng tỉnh và 
từng đối tác như đã đề ra, hoạt động xúc tiến đầu tư còn dàn trải, phân tán nguồn lực, chưa tập trung 
vào các đối tác, lĩnh vực trọng điểm nên chưa thu hút được các dự án đầu tư có ngành nghề, hàm lượng 
công nghệ phù hợp lợi thế phát triển của từng tỉnh như mong đợi. 

- Môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều yếu tố được các doanh nghiệp 
đánh giá rất thấp. Chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh của chính quyền địa 
phương trong Vùng còn rất khác nhau. Theo khảo sát pci đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
năm 2011 của vcci, các yếu tố như: chi phí gia nhập thị trường, ổn định trong sử dụng đất, chi phí 
không chính thức, tính minh bạch để tiếp cận tài liệu và cơ sở hạ tầng ngày càng cải thiện. nhà đầu tư 
trong vùng rất hài lòng về sự thuận lợi, nhanh chóng về thủ tục hành chính, giúp họ sớm hoàn thành 
thủ tục đầu tư và giải ngân vốn, nhất là các dự án lớn. Tuy nhiên, các yếu tố như: tính minh bạch của 
các văn bản quy phạm pháp luật, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thời gian chờ đợi thông 
quan, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thực thi hợp đồng và chất lượng lao động được các nhà đầu tư 
nước ngoài đánh giá thấp. những yếu tố hấp dẫn nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài chủ yếu là chi phí 
lao động thấp, ưu đãi về thuế, đất đai đầu tư và sự sẵn có của các khu công nghiệp. chất lượng điều 
hành và xây dựng môi trường kinh doanh của chính quyền địa phương như: Đà nẵng, huế, Quảng 
nam và Bình Định được các doanh nghiệp dân doanh đánh giá rất tốt và tốt (thể hiện ở kết quả chỉ 
số pci của các tỉnh từ 2007 - 2011), nhưng các tỉnh còn lại như Quảng ngãi, phú Yên, Khánh hòa vẫn 
còn ở mức trung bình và khá.

Tổng hợp kết quả chỉ số PCI của các địa phương trong Vùng từ 2007 - 2011 

Năm
Đà Nẵng Huế Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Phú Yên Khánh Hòa

Điểm 
số

Thứ 
tự

Điểm 
số

Thứ 
tự

Điểm 
số

Thứ 
tự

Điểm 
số

Thứ 
tự

Điểm 
số

Thứ 
tự

Điểm 
số

Thứ 
tự

Điểm 
số Thứ tự

2006 75,39 2 50,53 38 56,42 18 44,20 56 66,49 3 54,93 21 55,33 20
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2007 72,96 2 62., 15 62,92 13 51,39 45 69,46 4 57,87 23 52,42 40

2008 72,18 1 60,71 10 59,97 14 50,05 41 60,67 11 51,24 39 52,12 36

2009 75,96 1 64,23 14 61,08 25 52,34 58 65,97 7 54,77 49 58,66 30

2010 69,77 1 61,31 18 59,34 26 52,21 55 60,37 20 58,18 31 56,75 40

2011 66,98 5 60,95 22 63,40 11 62,24 18 58,14 38 55,15 50 59,11 34

nguồn: http://pcivietnam.org/

3. Kết luận và kiến nghị

Để thu hút một cách hiệu quả fDi đầu tư vào vùng duyên hải miền Trung, thể chế Trung ương 
và địa phương cần tập trung hoàn thiện theo định hướng sau:

(i) hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tạo ra môi trường 
cạnh tranh bình đẳng, cải thiện môi trường đầu tư theo hướng minh bạch, thông thoáng và tạo điều 
kiện thuận lợi trong kinh doanh, giảm khoảng cách mập mờ so với quốc gia phát triển.

(ii) hoàn thiện hệ thống thuế theo hướng đơn giản hóa và hợp lý hóa các ưu đãi về thuế. Tiến 
hành đánh giá lại các ưu đãi thuế và cải cách hệ thống thuế hiện nay trở nên hấp dẫn, cạnh tranh so 
với các nước trong khu vực và dễ dàng thực thi.

(iii) nghiên cứu ban hành thể chế, chính sách ưu đãi riêng, hấp dẫn phát triển vùng duyên 
hải miền Trung. Đây là vùng vốn có nhiều khó khăn, bất lợi nhưng có vị trí địa lý hấp dẫn trong kinh 
doanh quốc tế và có vai trò quan trọng về an ninh, chính trị, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội 
cho miền Trung và Tây nguyên.

(iiii) các thể chế và cơ chế thực thi thể chế địa phương cần hoàn thiện theo hướng:

- Quy hoạch và phát triển vùng duyên hải miền Trung theo hướng tăng cường hợp tác, liên kết 
phát triển giữa các địa phương, giữa các khu công nghiệp, giữa các ngành, các doanh nghiệp trong 
vùng. Xác định rõ ngành nghề, lĩnh vực đầu tư cần ưu tiên thu hút đối với từng địa phương, từng khu 
công nghiệp trong toàn vùng.

- Tăng cường hợp tác giữa các địa phương trong công tác xúc tiến đầu tư. chủ động tiếp cận và 
thu hút các nhà đầu tư đối với các ngành nghề ưu tiên đầu tư gắn với tiềm năng, lợi thế của từng địa 
phương và toàn vùng, dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, sử dụng 
nguồn nguyên liệu tại chỗ, cung cấp nguyên liệu cho các doanh nghiệp trong vùng và xuất khẩu. Đặc 
biệt, phải tuân thủ thu hút đúng ngành nghề, lĩnh vực đầu tư đã xác định đối với từng địa phương, 
từng khu công nghiệp trong toàn vùng.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực thi thể chế của bộ máy chính quyền các địa phương trong 
vùng nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch, rõ ràng, tạo thuận lợi và giảm thiểu chi phí liên 
quan đến các thủ tục hành chính, tiếp cận các tài liệu liên quan và đất đai cho nhà đầu tư.

- Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng và thiết kế một khung chính sách thu hút đầu tư cơ sở hạ 
tầng trong vùng. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể vùng, ngành, lựa chọn và chuẩn bị các dự án đầu tư 
cơ sở hạ tầng cần đầu tư ngay và cần kêu gọi đầu tư, chú trọng những lĩnh vực cơ sở hạ tầng cần ưu 
tiên thu hút đầu tư để tạo bước đột phát trong vùng.

- cần có thể chế ưu đãi thu hút và khuyến khích đầu tư phát triển nguồn nhân lực, nhất là 
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nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư fDi trong giai đoạn mới, đó là dự 
án có quy mô lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường.
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The theoretical study on the decisions in choosing investment location of the foreign 
direct investment (fDi) tends to focus on advantages of the cost and the quality of local 
production factors, such as labor, market size, and economic accumulation. however, 
the attractiveness of the transition economies have recently attracted a significant 

fDi in the world due to the institutional differences in comparison with the developed economies. 
The central coastal region has disadvantages in terms of cost and quality of related production 
factors but it locates in an attracting geographic position for the international business. Therefore, 
institutions and enforcement mechanisms will play an important role in creating an attractive 
business environment.

up to Jan. 20th, 2013, the region has attracted only 605 fDi   projects with a total registered 
capital of over 22.5 billion uSD, of which the disbursed amount is more than 6 billion uSD, accounting 
for 8.4% of the country figure. The average registered capital is 37 million uSD per project. in general, 
the number of the fDi projects and the amount of registered capital of fDi projects in the central 
coastal region is very low and the scale of investment projects are mostly small. The disbursement 
ratios remain relatively low and much lower than those of other regions in the country.

  Attracting fDi has generally not been achieved as expected. The objective reasons are the 
world economic crisis, the instabilities of the macro-economy in recent years, and the inherent 
disadvantages of the central coast region. in addition, the results of the fDi attraction is also heavily 
influenced by institution and institutional enforcement mechanisms in the region. At the central 
level, the legal system and related policies to attract investment in general and fDi in particular 
are not synchronized, for example the preferential investment policies are not really attractive 
enough for priority sectors and areas; preferential tax regulations have been frequently changed 
and contained many irrational points. At the local level, the mechanism and the incentive policies to 
attract investment of each province in the region are inconsistent and lack of cooperation; thought 
in development and planning of each province is locally done from the each own point of view; 
investment promotion has not been effective; some elements of the business environment have not 
been highly appreciated by enterprises.

FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE CENTRAL COASTAL REGION -
 FROM THE INSTITUTIONAL POINT OF VIEW

? prof. Truong Ba Thanh* - ma. nguYen ngoc anh**

*, ** Danang University of Economics, University of Danang.
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To effectively attract the fDi into the central coastal region, the central and local institutions 
need to be completed to the following directions:

- plan and develop the central coastal region with a direction of strengthening cooperation, 
joint-development among the provinces, among the industrial zones, among the sectors, and among 
the enterprises in the region.

- Strengthen the cooperation among the provinces in investment promotion. proactively 
approach and attract investors for investment in priority sectors in accordance with the potential 
advantages of each province and the whole region.

- Keep improving the institutional performance of the local governments in the region to 
create a transparent business environment to facilitate and reduce the costs associated with the 
administrative procedures, and to help investors accessing to land and relevant documents.

- To increase investment in infrastructure and design a policy framework to attract investment 
in infrastructure in the region.

- To provide incentives to attract and encourage investments in human resources development, 
especially high-quality human resources to meet the requirements of fDi attraction in the coming 
years.
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1. Cơ sở xây dựng chiến lược xúc tiến đầu tư thống nhất vùng duyên hải miền Trung 
(DHMT)

1.1. Tiềm năng và lợi thế của vùng DHMT

- nằm ở vị trí “khúc ruột” của đất nước, trên trục giao thông Bắc - nam về đường bộ, đường sắt, 
đường biển và đường hàng không. các địa phương trong vùng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với 
nền kinh tế nước ta, là “mặt tiền” của việt nam trong quan hệ toàn cầu; góp phần đáng kể vào quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- các tỉnh DhMT có nguồn tài nguyên khá đa dạng và phong phú với nhiều tiềm năng nổi trội 
về biển, đảo, vịnh nước sâu, đất, rừng, di sản văn hóa lịch sử,... cho phép phát triển kinh tế tổng hợp 
với các ngành chủ lực như: du lịch, công nghiệp đóng tàu và dịch vụ hàng hải, khai thác và chế biến 
thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá,... Đặc biệt, trên địa bàn tập trung đến 4 di sản văn hóa thế giới 
được uneSco công nhận (Quần thể di tích cố đô huế, nhã nhạc cung đình huế, phố cổ hội An, Khu 
di tích Mỹ Sơn); có nhiều vũng, vịnh, bãi tắm đẹp tầm cỡ quốc tế và các khu bảo tồn thiên nhiên,... là 
điều kiện thuận lợi để phát triển ngành du lịch.

- Một chuỗi đô thị ven biển đã và đang hình thành như: chân Mây - lăng cô, Đà nẵng, hội An, 
vạn Tường, Quy nhơn, Tuy hòa, nha Trang, Mũi né là cơ sở quan trọng để thiết lập và mở rộng các liên 
kết kinh tế giữa các địa phương trong và ngoài vùng DhMT.

- Toàn vùng DhMT hiện có 6 khu kinh tế và 54 khu công nghiệp (bao gồm cả Kcn trong các 
KKT); tập trung phát triển các ngành công nghiệp như lọc hóa dầu, năng lượng, lắp ráp ô tô, sửa chữa 
và đóng mới tàu biển, chế biến nông - lâm - thủy sản, hóa chất, vật liệu xây dựng, khai khoáng, cơ khí, 
điện, điện tử, điện lạnh, công nghiệp thông tin, dệt may, da giày… định hướng này sẽ tạo ra nhiều cơ 
hội đầu tư trong vùng.  

- Dân số toàn vùng đạt 10,18 triệu người, chiếm 9,4% dân số cả nước đã tạo ra lực lượng lao 
động phong phú. Bên cạnh đó, toàn vùng có hệ thống đào tạo tương đối hoàn chỉnh, đào tạo đa 
ngành, đa lĩnh vực đã đáp ứng tương đối yêu cầu nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội 

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THỐNG NHẤT
VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

? TS. hồ Kỳ minh* - TS. nguYễn văn hùng**

*, ** Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng.
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của vùng DhMT.

1.2. Kết quả thu hút đầu tư vùng DHMT

nguồn vốn đầu tư toàn vùng DhMT tăng mạnh qua các năm (bình quân 14,02%/năm giai đoạn 
2007 - 20111). riêng năm 2011 đạt 120.266 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 13,7% tổng vốn đầu tư của cả nước 
và bằng 44,8% gDp của vùng. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu 
vốn đầu tư phân theo nguồn vốn, chiếm đến 21,67% tổng vốn đầu tư toàn vùng. vốn đầu tư của khu 
vực nước ngoài cũng được các nhà đầu tư quan tâm (năm 2011 tổng vốn đầu tư fDi chiếm 7,3% so 
với cả nước).

Trong cơ cấu vốn đầu tư phát triển vào các ngành kinh tế ở các địa phương trong vùng thì 
ngành dịch vụ vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng lượng vốn đầu tư hàng năm (trong đó, Khánh 
hòa - 60,69%; Đà nẵng - 60,55%). 

nhìn chung, với lợi thế về địa lý - kinh tế, cộng thêm những tiềm năng to lớn về tài nguyên 
thiên nhiên đã tạo điều kiện thuận lợi cho vùng DhMT nói chung và các địa phương nói riêng ngày 
được các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm, khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài ngày 
càng lớn.

1.3. Chính sách ưu đãi thu hút đầu tư vùng DHMT

1.3.1. Chính sách chung của nhà nước

nhằm khuyến khích thu hút đầu tư góp phần vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, chính phủ đã ban hành một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư trong tất cả các lĩnh vực 
trên phạm vi cả nước, cụ thể:

- hỗ trợ về thuế thu nhập doanh nghiệp theo nghị định 124/2008/nĐ-cp; 

- chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, 
y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TnDn) đối với hoạt động 
xã hội hóa theo nghị định số 69/2008/nĐ-cp; 

- về miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư 
vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu hoặc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu; dự án đầu 
tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (oDA); miễn thuế lần đầu đối với hàng hóa là trang 
thiết bị nhập khẩu, để tạo tài sản cố định của dự án được ưu đãi về thuế nhập khẩu, dự án đầu tư bằng 
nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (oDA); đầu tư về khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà 
ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, siêu thị, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi 
giải trí, cơ sở khám, chữa bệnh, đào tạo, văn hóa, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ 
tư vấn theo nghị định 87/2010/nĐ-cp

- về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo nghị định 
số 69/2009/nĐ-cp.

- về hỗ trợ tiền sử dụng đất theo nghị định số 198/2004/nĐ-cp và nghị định 20/2010/nĐ-cp 
ngày 30 tháng 12 năm 2010 về sửa đổi, bổ sung nghị định Số 198/2004/nĐ-cp.

1 niên giám Thống kê.
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1.3.2. Chính sách đặc thù của địa phương1

ngoài những chính sách chung do nhà nước quy định thì tại mỗi tỉnh/thành phố trong vùng 
DhMT cũng tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư khi quyết định đầu tư tại địa phương. Một số 
phạm vi được các địa phương áp dụng như: ưu đãi về thuế và đất đai, hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ các công 
trình kết cấu hạ tầng trong và ngoài hàng rào, hỗ trợ bồi thường tái định cư, hỗ trợ xây dựng nhà ở 
công nhân;

ngoài ra, tại một số địa phương đã có một số chính sách đặc thù tạo nên sự quan tâm rất lớn 
của nhà đầu tư, cụ thể như thành phố Đà nẵng còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ: dịch vụ một cửa; xuất 
nhập cảnh, cư trú; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ vay vốn, xuất nhập cảnh; thành lập 
doanh nghiệp công nghệ cao; Quảng ngãi có ban hành quy định một số chính sách khuyến khích 
thực hiện xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và 
môi trường của tỉnh. 

1.4. Hệ thống quy hoạch phát triển các tỉnh/thành phố vùng DHMT

Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội  các tỉnh/thành phố vùng DHMT

Theo Quyết định số 61/2008/QĐ – TTg  về “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội dải 
ven biển miền Trung Việt Nam đến năm 2020” và Quyết định số 1353/2008/QĐ - TTg về “Phê duyệt Đề 
án Quy hoạch phát triển các Khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020”, với mục tiêu chung là 
xây dựng dải ven biển miền Trung trở thành vùng kinh tế phát triển, cửa ngõ phía Đông và là một 
trong các hành lang kinh tế Bắc - nam quan trọng của miền Trung và cả nước, đạt mức tăng trưởng 
gDp bình quân 12,9 - 13% trong giai đoạn 2011 - 2020. Trong đó, nhiệm vụ phát triển trọng tâm là: 
tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cảng biển, các khu, điểm du lịch, các khu kinh tế, khu công 
nghiệp; các lĩnh vực thủy lợi, giao thông, bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin, phát triển 
lưới điện, cơ sở hạ tầng nông thôn, kết cấu hạ tầng đô thị. 

Bên cạnh định hướng chung của quốc gia, từng địa phương cũng được chính phủ phê duyệt 
và ban hành hệ thống các quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội riêng.2 các quy hoạch này 
không những cung cấp luận cứ, tầm nhìn và mục tiêu phát triển dài hạn, mà còn góp phần vào việc 
hoạch định chiến lược, kế hoạch 5 năm, hàng năm, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của từng địa 
phương, định hướng cho hoạt động đầu tư, nhất là trong hai ngành công nghiệp và du lịch. 

Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp

Được xác định là ngành kinh tế động lực, thúc đẩy khu vực kinh tế ven biển miền Trung bứt phá, 
các quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh 
tế ven biển luôn là ưu tiên hàng đầu của hầu hết các địa phương trong vùng. hiện nay hầu hết các 
địa phương trong vùng đều có báo cáo quy hoạch tổng thể ngành công nghiệp đến năm 2020, quy 
hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và quy hoạch 
khu kinh tế ven biển đến năm 2025 bám sát thực trạng kinh tế địa phương; quy hoạch phát triển 
công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2015, có xét đến năm 2020.

hầu hết các địa phương trong vùng đều đặt mục tiêu đến năm 2020 tỷ trọng đóng góp của 

1 Đính kèm Danh mục chính sách đặc thù của các địa phương.
2 Tham khảo phụ lục
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ngành công nghiệp vào gDp địa phương đạt từ 42,8% - 60% với cơ cấu lĩnh vực thu hút đầu tư khá 
đa dạng, từ các ngành công nghiệp nhẹ, chế xuất nông lâm sản đến các ngành công nghiệp lắp ráp 
ô tô, lọc hóa dầu, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch. với trọng tâm đẩy mạnh thu hút đầu 
tư, các địa phương đều nhận thức việc phát triển cân đối các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đặc 
biệt các khu kinh tế là hết sức cần thiết, ưu tiên trước hết cho các dự án phát triển kết cấu hạ tầng, 
nhất là công nghệ xử lý chất thải với môi trường đầu tư luôn mở, tạo ưu đãi tối đa cho các nhà đầu tư 
lớn, có tiềm năng gắn bó lâu dài.

Quy hoạch phát triển ngành du lịch

ngoài mảng công nghiệp, du lịch cũng là một lĩnh vực được quan tâm đầu tư. Tất cả các địa 
phương trong vùng đều đã có quy hoạch tổng thể phát triển du lịch với định hướng khai thác có 
trọng điểm tiềm năng du lịch, trong đó ưu tiên từ 18 - 20% tổng số vốn dự định thu hút trong giai 
đoạn 2011 - 2020 cho đầu tư cho các lĩnh vực kết cấu hạ tầng du lịch, quảng bá xúc tiến du lịch và 
đào tạo nhân lực với nhu cầu thu hút vốn đầu tư từ các đơn vị ngoài quốc doanh từ 40 - 60% tổng 
nhu cầu vốn. 

2. Quan điểm, mục tiêu, định hướng chiến lược xúc tiến đầu tư thống nhất vùng DHMT

2.1. Quan điểm xúc tiến đầu tư  thống nhất vùng DHMT

- Bám sát các quy hoạch tổng thể phát triển các vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, vùng 
duyên hải nam Trung Bộ; quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội các tỉnh/thành phố trong 
vùng; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu có liên quan để xây dựng danh  mục 
các dự án đầu tư ưu tiên thực hiện xúc tiến đầu tư.

- ưu tiên xúc tiến đầu tư vào các ngành, lĩnh vực, địa bàn quan trọng trong vùng theo định 
hướng thu hút đầu tư từng giai đoạn; trong đó có đánh giá cụ thể về nhu cầu đầu tư, phân tích số liệu, 
các thông tin cần cập nhật và có giá trị thực tiễn cao;

- Tăng cường sự phối hợp giữa uBnD các tỉnh/thành phố trong vùng (thông qua Trung tâm Xúc 
tiến Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư) với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cục Đầu tư nước ngoài), Bộ ngoại giao 
(các đại sứ quán, lãnh sự quán) và các Bộ quản lý ngành trong quá trình xúc tiến đầu tư...

2.2. Mục tiêu chiến lược xúc tiến đầu tư thống nhất vùng duyên hải miền Trung

Thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, tạo sự gắn kết hợp lý, có hiệu quả các 
hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài vào vùng DhMT trong một chương trình 
tổng thể thống nhất; kết nối hoạt động xúc tiến đầu tư với xúc tiến thương mại, du lịch và lĩnh vực 
liên quan khác.

2.3. Định hướng chiến lược xúc tiến đầu tư thống nhất vùng duyên hải miền Trung

2.3.1. Định hướng lựa chọn các dự án đầu tư

- Khuyến khích lựa chọn các dự án đầu tư phù hợp với định hướng phát triển vùng DhMT và 
các tỉnh trong vùng theo hướng ưu tiên lựa chọn các dự án có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi 
trường, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, khoáng sản, đất đai, tạo điều kiện và tăng cường 
liên kết với các doanh nghiệp trong vùng; tập trung thu hút vào các lĩnh vực du lịch, công nghiệp 
công nghệ cao, dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức cao, công nghệ thông tin; giáo dục và đào 
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tạo; phát triển kết cấu hạ tầng; thu hút có chọn lọc công nghiệp chế biến, chế tác, công nghiệp năng 
lượng, công nghiệp lọc hóa dầu; ưu tiên phát triển các dự án có sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, các 
sản phẩm có khả năng tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.

- Xây dựng danh mục dự án trọng điểm vùng kêu gọi đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp 
nước ngoài, nhất là các dự án ưu tiên đầu tư có lợi ích kinh tế - xã hội cao, công nghệ thân thiện môi 
trường, phát triển nguồn nhân lực, có tác động liên vùng, liên kết với doanh nghiệp trong vùng, thị 
trường, đối tác…; xây dựng tài liệu chi tiết dự án cho các dự án trọng điểm vùng để làm cơ sở cho 
việc kêu gọi các nhà đầu tư;

- Kiểm soát chặt chẽ việc cấp giấy phép và quản lý các dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, 
tài nguyên; không cấp phép mới hoặc rút giấy phép đối với các dự án sử dụng lãng phí năng lượng, 
tài nguyên, ô nhiễm môi trường.

2.3.2. Định hướng lựa chọn đối tác đầu tư chiến lược

- nghiên cứu xu hướng và chiến lược đầu tư của một số đối tác chiến lược có tiềm năng để có 
phương án chủ động vận động các nhà đầu tư nước ngoài, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về số lượng 
và chất lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng DhMT.

- Xây dựng chính sách vận động, thu hút đầu tư đối với các tập đoàn đa quốc gia cũng như có 
chính sách riêng đối với từng tập đoàn và các đối tác trọng điểm như các nước nhật Bản, hàn Quốc, 
các nước eu, hoa Kỳ, Singapore... nhằm tận dụng thế mạnh của các quốc gia này về công nghệ cao, 
nguồn vốn và năng lực quản lý.

- Tích cực phối hợp với các đại diện ở nước ngoài của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cục Đầu tư nước 
ngoài), Bộ ngoại giao, nhất là đại diện của ngân hàng TMcp Đầu tư và phát triển việt nam (BiDv) để 
kết nối, tiếp cận với các nhà đầu tư tiềm năng ở các thị trường trọng điểm.

2.3.3. Định hướng triển khai các hình thức xúc tiến đầu tư phù hợp

- Tổ chức chương trình vận động xúc tiến đầu tư tại các địa bàn trọng điểm ở nước ngoài theo 
chủ đề, lĩnh vực để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng DhMT. Tiếp tục kết hợp các hoạt 
động xúc tiến đầu tư trong các chuyến thăm và làm việc tại các nước của lãnh đạo cấp nhà nước, địa 
phương.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư trong nước luân phiên ở từng địa phương trong 
vùng nhằm thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực, địa bàn ưu tiên.

- Tổ chức hoặc tham gia triển lãm trong nước và ngoài nước nhằm giới thiệu môi trường đầu tư 
và kết quả đầu tư tại vùng DhMT và các tỉnh, thành phố trong vùng.

- Duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo chủ chốt các tỉnh/thành với các nhà 
đầu tư, đặc biệt là tại các hội nghị, hội thảo, diễn đàn vùng hàng năm để xử lý kịp thời các khó khăn, 
vướng mắc, đảm bảo các dự án hoạt động hiệu quả, nhằm tiếp tục củng cố lòng tin của các nhà đầu 
tư đối với môi trường đầu tư kinh doanh tại vùng DhMT, tạo hiệu ứng lan tỏa và tác động tích cực tới 
nhà đầu tư mới.

- Xây dựng kế hoạch và chương trình khuyến khích các địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội 
ngành nghề trong vùng tổ chức các hoạt động giao lưu, các hội nghị, hội thảo, các chương trình 
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quảng bá tiếp thị,... nhằm thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư và khai thác tiềm năng của vùng một 
cách hiệu quả nhất.

3. Cơ chế, chính sách thống nhất thu hút đầu tư Vùng

3.1. Chính sách thu hút đầu tư Vùng

- chính sách thu hút đầu tư thống nhất vùng tập trung vào những lĩnh vực phù hợp với định 
hướng phát triển vùng duyên hải miền Trung và các tỉnh trong vùng. Trong đó, ưu tiên cải thiện và 
phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông tại 9 tỉnh/thành phố vùng DhMT, liên kết phát triển 
du lịch, liên kết đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ cung ứng vốn và dịch vụ 
phục vụ các chương trình phát triển vùng. 

- phạm vi áp dụng của chính sách vùng cần phải thống nhất giữa các địa phương, nhất là trong 
việc giải tỏa, giải phóng mặt bằng; kết nối hạ tầng giao thông; chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập 
khẩu; chính sách đất đai; hỗ trợ sau khi cấp giấy chứng nhận đầu tư; cơ chế một cửa và đồng bộ trong 
các thủ tục đầu tư... 

- về chính sách ưu đãi tín dụng, các địa phương trong vùng cần chủ động phối hợp với các định 
chế tài chính nước ngoài (WB, ADB, JicA, KoicA...) và trong nước (nhất là BiDv) hỗ trợ, tạo điều kiện 
cho các dự án ưu tiên vùng được vay vốn tín dụng đầu tư với các khoản ưu đãi thống nhất về mức 
vốn vay, thời hạn vay, lãi suất vay, hỗ trợ sau đầu tư,...

- Đối tượng được hưởng các chính sách là các nhà đầu tư có tiềm năng về quy mô và chất lượng 
phục vụ cho sự phát triển bền vững vùng duyên hải miền Trung. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ và tạo điều 
kiện tốt nhất nhằm thu hút các tập đoàn đa quốc gia cũng như các đối tác trọng điểm đến từ các 
quốc gia thành viên eu, hoa Kỳ, nhật Bản, hàn Quốc, Singapore... 

3.2 Chính sách khuyến khích đầu tư Vùng

- Tập trung phát triển các sản phẩm du lịch liên quan đến các loại hình du lịch có thế mạnh 
của vùng, nhất là du lịch biển, du lịch văn hóa, du lịch Mice. hình thành các trung tâm trung chuyển 
du lịch của vùng và cả nước gắn với các cảng hàng không quốc tế, gồm Đà nẵng ở phía bắc và nha 
Trang ở phía nam. Triển khai các cơ chế đầu tư phát triển và tạo bước đột phá trong xúc tiến triển khai 
những công trình hạ tầng giao thông có ảnh hưởng quyết định đến liên kết phát triển du lịch vùng 
như đường cao tốc Bắc - nam, đường du lịch ven biển, đường sắt 02 chiều khổ 1m45… 

- Khuyến khích các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước tham gia đầu tư và khai thác các KKT, 
Kcn trong vùng. Xây dựng các liên kết thích hợp giữa các KKT, Kcn trong vùng nhằm phát huy lợi thế 
cạnh tranh của từng KKT, Kcn và toàn vùng. hỗ trợ các dự án đầu tư phát triền vùng nguyên liệu; sản 
xuất linh kiện, vật tư đầu vào… từ các đối ác nước ngoài, đặc biệt là trong ngành cơ khí ô tô, điện tử, 
hóa dầu… 

- Tập trung nguồn lực cho phát triển công nghiệp hỗ trợ, nhất là công nghiệp hỗ trợ các ngành 
cơ khí ô tô, lọc hóa dầu… Khuyến khích và phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm các 
chính sách khởi nghiệp, hỗ trợ, nuôi dưỡng và ưu đãi đầu tư, kinh doanh… Tăng cường liên kết doanh 
nghiệp, hiệp hội ngành nghề thông qua các chính sách kết nối thông tin thị trường, hệ thống sản 
xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật giữa người mua và người bán. 

- phát triển nguồn nhân lực và công nghệ, tập trung vào các hoạt động đào tạo, sở hữu trí tuệ, 
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chuyển giao công nghệ thông qua các chương trình liên kết đào tạo, bồi dưỡng, tham quan, trao đổi 
kinh nghiệm… giữa các doanh nghiệp.  

4. Giải pháp thực hiện

4.1. Tổ chức các đợt xúc tiến đầu tư  tập trung, thống nhất

- Tổ chức định kỳ các hội nghị xúc tiến đầu tư vùng nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, 
nhất là các tập đoàn đầu tư xuyên quốc gia; tập trung vào việc lựa chọn các dự án trọng điểm trong 
vùng mang tính lan tỏa, phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển cho toàn vùng.

- hoàn thiện hệ thống các tổ chức xúc tiến đầu tư của các địa phương trong vùng, kết nối với 
các đơn vị xúc tiến đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cục Đầu tư nước ngoài), Bộ ngoại giao (các đại 
sứ quán, lãnh sự quán) và các bộ, ngành Trung ương khác, nhất là tại các đối tác chiến lược; tạo ra sự 
liên kết, phối hợp giữa các tổ chức, các ngành hàng, các doanh nghiệp với nhau, vừa đảm bảo tính hài 
hòa lợi ích của mỗi địa phương, vừa phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn vùng.

- nâng cấp, duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử vùng duyên hải miền Trung (www.
vietccr.vn) giới thiệu về môi trường đầu tư của vùng, kết nối trang thông tin điện tử này với các trang 
thông tin điện tử của các địa phương trong vùng, các bộ, ngành, các địa phương trong cả nước và 
với các trang thông tin điện tử có uy tín trên thế giới nhằm xây dựng và định vị hình ảnh cho các nhà 
đầu tư.

4.2. Xây dựng môi trường đầu tư thống nhất, minh bạch

- Tăng cường phối hợp giữa chính quyền các tỉnh/thành phố trong vùng và Ban Điều phối vùng 
nhằm tạo lập một môi trường đầu tư thống nhất, thông thoáng, minh bạch và cạnh tranh, tạo điều 
kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.  

- Xây dựng và duy trì khả năng cạnh tranh dài hạn của từng địa phương và toàn vùng DhMT, 
tăng sức hấp dẫn về mặt vĩ mô đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo lòng tin cho các doanh 
nghiệp, các thành phần kinh tế, các tầng lớp dân cư trực tiếp đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

- chia sẻ kinh nghiệm giữa các tỉnh/thành phố trong toàn vùng nhằm tăng cường năng lực 
điều hành của chính quyền địa phương thông qua việc cải thiện chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (pci). 
nhân rộng chương trình đánh giá độc lập về pci của Đà nẵng1 nhằm “bắt bệnh” trước và có những 
điều chỉnh kịp thời, đáp ứng tốt nhất những yêu cầu của nhà đầu tư trên phạm vi toàn vùng.

- công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội của toàn vùng và từng địa phương, nhất là các chương trình, dự án, đề án liên kết phát triển 
ngành, lĩnh vực thông qua cổng thông tin điện tử chung của toàn vùng... nhằm thuận lợi hóa việc 
tiếp cận thông tin pháp lý cho cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư tiềm năng.

4.3. Cung cấp dịch vụ thu hút đầu tư thống nhất

4.3.1. Đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng

- Đối với từng địa phương trong vùng DhMT:

+ hoàn chỉnh quy hoạch sử dụng đất, thống kê quỹ đất sạch, chưa sử dụng tại từng địa phương 

1 Khảo sát PCI Đà Nẵng.
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với các thông số cụ thể về hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, chỉ tiêu về quy hoạch, hình thức đầu 
tư, có giá thuê đất cụ thể cùng các cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đi kèm để công bố công khai, rộng rãi.

+ Tập trung giải quyết các yếu tố về điều kiện cơ sở hạ tầng gây cản trở tới hoạt động đầu tư 
nước ngoài như: hệ thống cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào, hệ thống cấp điện, nước; đường giao thông 
kết nối với các tuyến đường cao tốc, đường vành đai; vệ sinh môi trường (xử lý chất thải, nước thải...); 
sự ổn định về cung cấp năng lượng, công tác giải phóng mặt bằng,...

- Đối với toàn vùng DhMT: Xây dựng và hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông liên tỉnh và 
quốc tế về đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không nhằm phục vụ phát triển kinh tế 
vùng DhMT. Tranh thủ tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là nguồn 
vốn ngoài ngân sách nhà nước; trong đó ưu tiên: 

+ Đẩy nhanh triển khai một số dự án đường bộ quan trọng như: dự án đường cao tốc Bắc - nam 
đoạn qua vùng,  trước mắt là đoạn Đà nẵng - Quảng ngãi, nha Trang- phan Thiết; dự án hầm đường 
bộ qua đèo cả… tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế trong khu vực.

+ nâng cấp các quốc lộ 14 (14B, 14D, 14e), 19, 24, 25, 26, 27, 29 và các hành lang kinh tế Đông 
Tây (1 và 2) để kết nối các cảng biển lên Tây nguyên và các cửa khẩu quốc tế ở biên giới phía tây của 
đất nước.

+ Xúc tiến mở các tuyến đường bay quốc tế trực tiếp đến các cảng hàng không quốc tế trong 
vùng (Đà nẵng, cam ranh); mở thêm các đường bay trong nước nối các đô thị trong vùng với nhau 
và các trung tâm du lịch trong và ngoài nước.

4.3.2. Hỗ trợ thủ tục hành chính

- Tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính theo Đề án 30 của chính phủ nhằm loại 
bỏ các rào cản pháp lý đối với việc phát triển các ngành kinh tế, từ đó rút ngắn hơn nữa thời gian giải 
quyết hồ sơ đăng ký mới, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất… tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà 
đầu tư.

- Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa liên thông, một cửa hiện đại bằng cách tăng cường đầu tư 
cho cán bộ, công chức nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, thái độ ứng xử; đầu tư thiết bị đồng bộ (hệ 
thống mạng và phần mềm), nhất là nhân viên hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp (trực tiếp, qua 
điện thoại hay email...). áp dụng rộng rãi hình thức đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư trực tuyến 
nhằm tạo thuận lợi hơn cho các tổ chức, công dân tại các sở, ngành có liên quan nhằm rút ngắn thời 
gian hoàn thành hồ sơ. 

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả việc phòng, chống tiêu cực và tình trạng nhũng nhiễu đối với nhà 
đầu tư. Đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân trong xử lý công việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí ở các cơ quan quản lý nhà nước. 

4.4. Liên kết đào tạo nguồn nhân lực

- Tập trung đào tạo lao động chất lượng cao phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao, 
các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng lớn. Trong đó, cần tiếp tục kiến nghị Trung ương đầu tư xây dựng 
vùng duyên hải miền Trung một số trường đại học có chất lượng đào tạo quốc tế; gắn đào tạo với 
nghiên cứu khoa học (nên chọn thành phố huế); xây dựng một Trung tâm đào tạo nghề đáp ứng yêu 
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cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho cả vùng (nên chọn thành phố Đà nẵng). hai cơ sở trung tâm này 
sẽ gắn kết với các trường đại học và các trung tâm dạy nghề của tất cả các địa phương.

- Đẩy mạnh hợp tác đào tạo bằng nhiều hình thức hợp tác, liên kết, liên thông giữa các cơ sở 
đào tạo, các viện nghiên cứu chuyên ngành trong vùng để mở thêm các chuyên ngành đào tạo mới, 
các chương trình đào tạo tiên tiến nhằm khai thác nguồn lực giáo viên, giảng viên có trình độ, kinh 
nghiệm; tận dụng cơ sở vật chất hiện có; trao đổi giáo trình; phương pháp giảng dạy khoa học,... để 
phát triển nguồn nhân lực trình độ cao cho vùng. Trong đó, Đại học huế chú trọng vào các ngành 
khoa học tự nhiên, xã hội, du lịch, y tế, văn hóa nghệ thuật; Đại học Đà nẵng chú trọng các ngành 
công nghệ cao, kinh tế, dịch vụ; Đại học nha Trang chú trọng các ngành kinh tế biển, hàng hải,...

4.5. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu Vùng tập trung

- nhanh chóng hoàn thiện bản đồ số hóa giS và cơ sở dữ liệu vùng DhMT phục vụ cho việc thu 
hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội vùng, làm cơ sở so sánh với các vùng kinh tế khác và cả nước.

- nhóm Tư vấn hợp tác phát triển vùng làm đầu mối cập nhật và trao đổi thông tin kinh tế - xã 
hội giữa các địa phương trong vùng về tình hình phát triển, các khó khăn vướng mắc, các yêu cầu 
hỗ trợ, hợp tác,... nghiên cứu mô hình phát triển và bài học phát triển từ các quốc gia, vùng lãnh thổ 
trên thế giới.

5. Các kiến nghị

5.1. Xây dựng đề án chính sách đặc thù về thu hút đầu tư vùng DHMT

5.2. Xây dựng chính sách khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ các các ngành công 
nghiệp chủ lực của vùng DHMT (cơ khí ô tô, lọc hóa dầu,…)

5.3. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam (đoạn Đà Nẵng - Quảng Ngãi) và dự án 
hầm đường bộ đèo Cả.
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central coastal region has a huge range of potentialities and advantages on geographical 
position, natural resources, economic zones and industrial zones, diversified human 
resource, multi-sectoral, multi-field education system. Therefore, it makes conditions 
for region and its areas to gradually be interested by domestic and foreign investors, 

to increase its ability of attracting foreign investment capital. The total investment capital source of 
the whole central coastal region had strongly increased over the recent years (on average 14.02%/
year in the period of 2007 and 2011). in 2011, it was at 120.266 billion vnD, accounting for 13,7% of 
total investment capital of the whole country and 44,8% of gDp of the whole region. in which, state 
economy is still equilavent to a large ratio of investment capital structure by the source of capital, 
accounting for 21.67% of total investment capital of the whole region. investment capital of foreign 
area is also interested by investors (in 2011, total fDi capital was equivalent by 7.3% comparing to the 
whole country). regarding to investment capital structure for development into economic sector of 
the areas in the region, the service sector still accounts for the highest ratio of the total investment 
capital per year.

To obtain those results, it is partly due to the priority policies on investment attraction. given 
the general policies of government, like: priority on tax, land, training support, inside and outside of 
fence infrastructure buildings support, support for resettlement compensation, support for building 
workers’ houses, every province and city in central coastal region has some, typical policies that are 
largely interested to investors.

Besides, to construct the consistent strategy of investment promotion for the central coastal 
region, it needs to base on master plans, particularly: Master plan of socio-economic development 
for provinces in central coastal region, master plan of industry sector development, master plan of 
tourism sector development.

in coming time, the consistent strategy of investment promotion for the central coastal region 
follows some particular orientations as following:

- To encourage the selection of investment projects appropriate to development orientation of 
central coastal region and the provinces in the region on the way of prioritizing the projects which 
use modern technique, being friendly with environment, effectively using natural resources, focusing 
to attract tourism sectors, high tech industries, and advantageous services, services using high level 

STRATEGIC ORIENTATION ON CONSISTENT INVESTMENT PROMOTION
INTO CENTRAL COASTAL REGION

? ph.D ho KY minh anD ph.D nguYen van hung
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of knowledge, information technology, education and training;

- To select the strategic, potential partners; building campaign policy to attract investment from 
multinational corporations to take advantage of the strengths on high tech, capital and management 
ability; 

- To deploy the forms of appropriate investment promotion

To conduct those above orientations, it is necessarily to have consistent policies, mechanism to 
attract investment into the region:

-  The regional investment attraction policy: focusing on the particular sectors like: improving 
and developing transport infrastructure system in nine provinces in central coastal region, connecting 
for tourism development, coordinating for training and development of high quality human resource, 
supporting to supply capital and service for development program in the region; the scale of applying 
the regional policy must have to be consistent between the areas in the region; actively cooperating 
with foreign and domestic financial guidelines to consistently borrow The regional investment 
inititative policy: it focuses on the development of relevant tourism products which have the regional 
strengths; to construct to appropriately cooperate between economic zones, industrial zones in the 
region to promote its competitive advantage on each economic zone, industrial zone on the  whole 
region; focusing resources to developing the support industries, promoting the cooperation between 
enterprises, sectoral unions, developing human resource and technology. 

Some approaches to conduct the consistent strategy of investment promotion for the central 
coastal region:

firstly, to organize the consistent, centralized investment promotion turns; to periodically hold 
the regional investment promotion conference. To complete the system of investment promotion 
organizations in the areas in the region. To enhance, maintain the activity of the regional portal 
(www.vietccr.com).

Secondly, to construct the consistent, transparent investment environment. To strongly 
enhance the cooperation between governments in provinces, cities in the region and the regional 
management board. To build and maintain the long term competitive adavantage on every area 
and the whole central coastal region. To share experiences between provinces, cities to improve 
management ability of local govermentns via enhancing the provincial competitiveness index (pci). 
To publicize, explicit the guidelines, policies, master plans, schemes of socio-econoimc development 
for the whole region and for each area.

 Thirdly, to supply the service of consistent investment attraction. To synchronize the 
infrastructure system to every area in the region and the whole region. To support the administrative 
procedure to make an advantageous condition for investors.

fourthly, to coordinate the human resource training, especially for high quality human resource 
serving for high tech industries, high value added services.

fifthly, to construct the centralized database system in the region; to quickly complete giS 
map and the regional database for investment promotion and socio-economic development in the 
region. 
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1. Sự cần thiết thúc đẩy hoạt động đầu tư của các tỉnh duyên hải miền Trung vào khu vực 
tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam 

liên kết kinh tế, hợp tác đầu tư vùng là một hướng phát triển mới của nhiều địa phương, khu 
vực và nhiều nước trên thế giới. Đây cũng là vấn đề mà Dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 đã bổ 
sung thành một nội dung mới và ghi rõ “thúc đẩy liên kết kinh tế vùng, đảm bảo phát triển hợp lý, hài 
hòa giữa các vùng, địa phương”; “phát triển các hình thức hợp tác kinh tế với các quốc gia, vùng lãnh thổ, 
tổ chức quốc tế”. vì vậy, việc nghiên cứu và triển khai nội dung liên kết, hợp tác kinh tế vùng cả trong 
và ngoài nước là việc làm có ý nghĩa to lớn cả về lý luận và thực tiễn. nó góp phần làm sáng tỏ, củng 
cố cơ sở lý luận; đồng thời thúc đẩy kinh tế vùng trong thực tế phát triển nhanh và bền vững.

các tỉnh duyên hải miền Trung (DhMT) bao gồm: Thừa Thiên huế, Đà nẵng, Quảng nam, Quảng 
ngãi, Bình Định, phú Yên, Khánh hòa, ninh Thuận và Bình Thuận (sau đây gọi là vùng) đã có nhận 
thức đầy đủ về vấn đề này và thực hiện liên kết kinh tế vùng trong nhiều năm qua. các địa phương 
đã thống nhất về xây dựng các cơ chế, chính sách thực hiện liên kết phát triển chung của vùng theo 
hướng nhanh và bền vững; đã tổ chức hội thảo “liên kết phát triển 7 tỉnh duyên hải miền Trung” để 
đánh giá hiện trạng phát triển, phân tích các thế mạnh, điểm yếu, thời cơ, thách thức của vùng;  đồng 
thời xúc tiến thành lập Tổ điều phối, Quỹ hoạt động, nhóm tư vấn liên kết phát triển vùng để khai 
thác tiềm năng và đưa ra định hướng đúng đắn cho liên kết vùng có hiệu quả trong thời gian tới. 
Đặc biệt trong nội dung cam kết liên kết phát triển kinh tế vùng đã xác định rõ mục tiêu: “Khai thác 
và phát huy các tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương và toàn vùng góp phần thúc đẩy tăng trưởng 
nhanh và phát triển bền vững… Trong những năm trước mắt, ưu tiên tập trung vào một số lĩnh vực chủ 
yếu, có tính khả thi cao… nhằm tạo không gian kinh tế thống nhất toàn Vùng để cùng phát triển, tăng 
sức cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế”.

như vậy, để phát triển kinh tế vùng gắn với xu hướng toàn cầu hóa và chủ động hội nhập kinh 
tế quốc tế, các tỉnh DhMT không chỉ tăng cường thúc đẩy liên kết kinh tế nội vùng, mà còn mở rộng 
ra phạm vi quốc gia và quốc tế như các tỉnh Tây nguyên, các nước trong khu vực…, đặc biệt là đầu 

ĐỊNH HƯỚNG THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
CỦA CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

VÀO kHU VỰC TAM GIÁC PHÁT TRIỂN CAMPUCHIA, LÀO, VIỆT NAM

? TS. nguYễn Đình hiền

* Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn.
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tư vào khu vực tam giác phát triển campuchia, lào, việt nam. Mặt khác đầu tư vào khu vực này sẽ có 
cơ hội tiếp cận để liên kết, hợp tác với nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác đầu tư vào đây nhằm góp 
phần thúc đẩy vùng tăng trưởng nhanh, phát triển toàn diện và bền vững…

2. Tổng quan về khu tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam

Tam giác phát triển khu vực biên giới 3 nước campuchia, lào, việt nam (sau đây gọi là khu vực 
TgpT) được thành lập từ năm 2004 đến nay đã được 10 năm, lúc đầu gồm 10 tỉnh, đến năm 2009 
được mở rộng thành 13 tỉnh, trong đó việt nam có 5 tỉnh (Bình phước, Đăk nông, Đăk lăk, gia lai, 
Kon Tum), lào có 4 tỉnh (Attapeu, champasak, Salavan, Sekong) và campuchia có 4 tỉnh (Mondulkiri, 
Stung Treng, nattanakiri, Kratie). Đây là vùng cao nguyên rộng lớn với diện tích 145.672 km2, dân số 
6,6 triệu người chiếm 19,2% diện tích và 6,1% dân số cả 3 nước. Trong đó việt nam có 51.740 km2 
và 4,9 triệu người, chiếm 35,5% diện tích và 75% dân số của khu vực; lào có 46.746 km2 và 1,1 triệu 
người, chiếm 32% diện tích và 16,9% dân số của khu vực; campuchia có 47.246 km2 và 0,47 triệu 
người, chiếm 32,4% diện tích và 7,1% dân số khu vực. Khu vực TgpT có tài nguyên phong phú, đa 
dạng chưa được khai thác và chế biến làm tăng giá trị, nơi đây còn là vị trí chiến lược về quốc phòng, 
an ninh và môi trường sinh thái cho vùng và 3 quốc gia. (xem bản đồ )
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về mặt kinh tế - xã hội, hiện nay (năm 2011 - 2012) 4 tỉnh của campuchia đạt tốc độ tăng trưởng 
bình quân trên 9%/năm; 4 tỉnh của lào tăng trưởng bình quân khoảng 11,4%, 5 tỉnh của việt nam đạt 
10%/năm. Tính chung cho cả khu vực TgpT của ba nước, tốc độ tăng trưởng gDp trung bình 10%/
năm. Đây là tốc độ tăng trưởng cao so với tốc độ tăng trưởng của 3 nước nhưng do điểm xuất phát 
thấp và quy mô kinh tế còn nhỏ bé so với mỗi nước nên thu nhập bình quân đầu người (gDp/người) 
năm 2012 chung cả 3 nước là 980 uSD. Trong đó 5 tỉnh của việt nam có gDp/người đạt 1.050 uSD, 
bằng 74,5% so với bình quân chung cả nước; con số tương ứng cho 4 tỉnh của lào là 902 uSD và 82%; 
cho 4 tỉnh của campuchia là 670 uSD và 72%. như vậy tỷ lệ gDp/người của khu vực TgpT so với 3 
nước còn thấp chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và mong muốn của khu vực.

nhận thức được vấn đề này, chính phủ 3 nước việt nam, lào, campuchia đã có chủ trương đẩy 
mạnh đầu tư phát triển khu vực TgpT với mục tiêu chung là: thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững, 
từng bước rút ngắn khoảng cách phát triển khu vực TgpT ba nước với các vùng của mỗi nước trên 
cơ sở khơi dậy và phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, các nguồn nội lực của từng tỉnh, tăng cường 
mối liên kết kinh tế trong nội bộ vùng và ngoài vùng; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, an ninh quốc 
phòng, bảo vệ môi trường sinh thái; đóng góp thiết thực vào việc tăng cường hợp tác giữa 3 nước 
campuchia, lào, việt nam.

Trên cơ sở đó, mục tiêu cụ thể là: tiếp tục phối hợp các kế hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng, cải 
tạo các trục giao thông quan trọng giữa các tỉnh trong TgpT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các 
ngành, lĩnh vực: đầu tư, du lịch, thương mại, nông nghiệp, công nghiệp thủy điện, chế biến và khai 
khoáng… hợp tác phát triển; hợp tác xúc tiến kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài (fDi) vào khu vực 
TgpT và các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (oDA) cho các mục tiêu xóa đói giảm nghèo, bảo 
vệ môi trường, phát triển kết cấu hạ tầng của khu vực TgpT; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho dòng 
lưu chuyển qua biên giới của hàng hóa, con người và vốn đầu tư trong phạm vi TgpT thông qua xây 
dựng các cơ chế, chính sách đặc thù cho TgpT.

3. Tình hình hoạt động đầu tư vào khu vực TGPT Campuchia, Lào, Việt Nam

Khu vực TgpT là khu vực có vị trí chiến lược quan trọng trong quan hệ hợp tác phát triển kinh tế 
giữa 3 nước campuchia, lào, việt nam - đây là khu vực đang được chính phủ 3 nước đặt nhiều quan 
tâm và có những hành động cụ thể để đẩy mạnh phát triển. việc tăng cường thu hút nguồn vốn đầu 
tư vào khu vực TgpT không những góp phần thúc đẩy kinh tế ở từng địa phương, mà còn góp phần 
thắt chặt và nâng cao hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế giữa các thành viên của khu vực TgpT nói 
riêng và của toàn khu vực với các đối tác nước ngoài nói chung.

Trong những năm qua, tình hình hợp tác đầu tư của 3 nước việt nam, lào, campuchia tại khu 
vực TgpT đã đạt được những thành tựu quan trọng đáng ghi nhận và hứa hẹn cho một tương lai phát 
triển. 

hiện việt nam có 342 dự án với số vốn 6,24 tỷ uSD đầu tư vào lào và campuchia, trong đó lào 
có 222 dự án với 3,6 tỷ uSD; campuchia có 120 dự án với 2,64 tỷ uSD. có thể nói, đây là con số khá 
cao so với tiềm năng, trình độ phát triển của việt nam, đồng thời qua đây cũng cho thấy sự đặc biệt 
quan tâm của chính phủ việt nam đối với các đối tác quan trọng trong khu vực.
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Bảng 1. Đầu tư của Việt Nam vào Lào, Campuchia ở khu vực TGPT

STT Nước
Cả nước Khu vực TGPT

Số dự án Vốn (tỷ USD) Số dự án Vốn (tỷ USD)
1 lào 222 3,60 50 1,65

2 campuchia 120 2,64 25 1,44

Cộng 342 6,24 75 3,09

(Nguồn: Tài liệu Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch lần thứ 7 khu vực TGPT 
Campuchia - Lào - Việt Nam, tại Kon Tum, Việt Nam ngày 5.12.2012).

riêng tại khu vực TgpT, việt nam đầu tư vào 2 nước lào và campuchia 75 dự án với số vốn 3,09 
tỷ uSD, trong đó đầu tư vào lào 50 dự án, với số vốn 1,65 triệu uSD chiếm 66,6% số dự án và 53,4% 
tổng số vốn; đầu tư vào campuchia 25 dự án với số vốn 1,44 tỷ uSD chiếm 33,3% tổng số dự án và 
46,6% tổng vốn. Số dự án đầu tư vào lào gấp đôi của campuchia nhưng số vốn thì gần tương đương. 
như vậy quy mô vốn của các dự án đầu tư ở lào nhỏ hơn ở campuchia, điều này liên quan đến lĩnh 
vực đầu tư, chẳng hạn đầu tư vào nông nghiệp hay các dịch vụ thiết yếu thường có quy mô vốn nhỏ 
hơn so với các lĩnh vực khác.

Sơ đồ 1. Cơ cấu lĩnh vực đầu tư của Việt Nam vào Lào, Campuchia  ở khu vực TGPT

về lĩnh vực đầu tư, các dự án đầu tư vào lào và campuchia ở khu vực TgpT có cơ cấu như sau: 
nông, lâm nghiệp (trồng cao su và cây lấy gỗ) có 25 dự án (chiếm 33,3%); khai khoáng có 10 dự án 
(chiếm 13,3%); công nghiệp chế biến, chế tạo có 7 dự án (chiếm 9,3%); còn lại là sản xuất, điện, xây 
dựng, tài chính ngân hàng, buôn bán lẻ, kinh doanh khách sạn… (chiếm 44,1%).

có thể nói số lượng vốn và số dự án của việt nam đầu tư vào khu vực TgpT được phân bố cho 
cả 4 tỉnh của lào và 4 tỉnh của campuchia.

Bảng 2. Đầu tư của Việt Nam vào các tỉnh của Lào, Campuchia ở khu vực TGPT

STT
campuchia lào

Tỉnh Số vốn (triệu uSD) Tỉnh Số vốn (triệu uSD)
1 Stung Treng 860 Attapeu 922
2 nattanakiri 327 Sekong 460
3 Kratie 156 champasak 270
4 Mondulkiri 99 Salavan 4

Cộng 1.442 Cộng 1.656

(Nguồn: Tài liệu Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch lần thứ 7 khu vực TGPT
Campuchia - Lào - Việt Nam, tại Kon Tum, Việt Nam ngày 5.12.2012)
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Đối với campuchia số vốn đầu tư bình quân cho một tỉnh là 360,5 triệu uSD, trong đó tỉnh có 
số vốn đầu tư cao nhất là Stung Treng (860 triệu uSD), thấp nhất là Mondulkiri (99 triệu uSD), chênh 
nhau hơn 8 lần. Đối với lào, số vốn đầu tư bình quân cho một tỉnh là 416,0 triệu uSD, trong đó tỉnh 
có số vốn đầu tư cao nhất là Attapeu (922 triệu uSD), thấp nhất là Salavan (4 triệu uSD), chênh nhau 
quá lớn hơn 200 lần. Sở dĩ số lượng vốn, số dự án đầu tư vào các tỉnh của khu vực TgpT không đều là 
do trình độ phát triển kinh tế, điều kiện tự nhiên, tài nguyên, cơ sở hạ tầng giữa các tỉnh còn có nhiều 
khoảng cách nên khả năng  thu hút đầu tư cũng khác nhau. Muốn tăng cường thu hút các dự án vào 
khu vực TgpT, nhất là các tỉnh hiện có số dự án đầu tư thấp thì phải đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, trong 
đó chú trọng phát triển toàn diện các mặt để tạo tiền đề, điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư mạnh 
dạn đầu tư các dự án; đồng thời khuyến khích những dự án mang tính chiến lược, có vai trò động lực 
tạo ra sức mạnh thúc đẩy thu hút đầu tư sôi động cả vùng và lan tỏa ra toàn bộ khu vực TgpT.

Bảng 3. Đầu tư của Lào, Campuchia vào Việt Nam ở khu vực TGPT

STT Nước Số dự án Vốn (Triệu USD)
1 lào 5 77,2
2 campuchia 2 18,2
3 các nước khác 122 904,6

Cộng 129 1.000,0

(Nguồn: Tài liệu Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch lần thứ 7 khu vực TGPT
Campuchia - Lào - Việt Nam, tại Kon Tum, Việt Nam ngày 5.12.2012)

Tại 5 tỉnh của việt nam thuộc khu vực TgpT, hiện có 129 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đến 
từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1 tỷ uSD. Trong đó, lào có 5 dự án 
đầu tư với số vốn 77,2 triệu uSD, campuchia có 2 dự án với số vốn đầu tư 18,2 triệu uSD. Tính chung 
cho cả lào và campuchia đã đầu tư 7 dự án (chiếm 5,4%) với số vốn 95,4 triệu uSD (chiếm 9,54%). 
Điều này chứng tỏ do khả năng và trình độ phát triển kinh tế của lào, campuchia còn hạn chế nên 
năng lực đầu tư ra nước ngoài nói chung, đầu tư vào việt nam ở khu vực TgpT nói riêng còn thấp. Tuy 
nhiên tại khu vực 5 tỉnh này số dự án và số vốn đầu tư của nhiều nước khác chiếm tỷ lệ cao nhờ thấy 
được vị trí chiến lược quan trọng của vực TgpT ở hiện tại cũng như trong tương lai.                                                               

Trong số các dự án của việt nam đầu tư vào khu vực TgpT nêu trên, số dự án của 9 tỉnh/thành 
DhMT chiếm tỷ lệ khoảng 20% và số vốn chiếm khoảng 22%. Mặc dù tỷ lệ này chưa cao nhưng so với 
các tỉnh/thành trong cả nước thì đây là một con số đáng ghi nhận để đánh giá quan điểm, tầm nhìn 
và xu hướng đầu tư vào khu vực TgpT của các tỉnh trong vùng. có thể nói ưu điểm và thuận lợi nổi 
bật để đầu tư vào đây là do vị trí địa lý của các tỉnh từ Thừa Thiên huế đến Khánh hòa đều có đường 
biên giới chung với khu vực TgpT. chính yếu tố địa lý là một trong những điều kiện quan trọng để 
liên kết, hợp tác phát triển kinh tế vùng thuận lợi. nhìn chung hầu hết các tỉnh trong vùng đều có dự 
án đầu tư vào khu vực TgpT với các lĩnh vực chủ yếu như: nông, lâm nghiệp (trồng cao su, trồng cây 
lấy gỗ, chế biến nông sản…); khai thác các loại khoáng sản; sản xuất điện, xây dựng, tài chính ngân 
hàng, buôn bán lẻ, kinh doanh khách sạn…

Bên cạnh những thành tựu đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế trong quá trình đầu tư vào khu 
vực TgpT cần khắc phục như: các dự án đầu tư hầu như tập trung vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp, khai 
khoáng và dịch vụ thiết yếu với số vốn đầu tư thấp; tốc độ đầu tư chậm; chưa có chiến lược đầu tư 
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phù hợp thể hiện mối quan hệ đầu tư 2 chiều và khai thác tốt tính đặc thù, tiềm năng, thế mạnh của 
vùng. Đặc biệt hoạt động đầu tư chưa gắn với hoạt động thương mại, du lịch, chưa thể hiện lợi thế, 
tầm quan trọng của biển trong phát triển kinh tế đối với khu vực TgpT. Điều đó đòi hỏi các tỉnh DhMT 
cần phải nhanh chóng có những định hướng đúng đắn, phù hợp để đẩy mạnh hoạt động đầu tư vào 
khu vực TgpT.

4. Định hướng thúc đẩy hoạt động đầu tư của các tỉnh DHMT vào khu vực TGPT Campuchia, 
Lào, Việt Nam trong thời gian tới

Để có định hướng đúng cho hoạt động đầu tư của các tỉnh DhMT vào khu vực TgpT trong thời 
gian tới cần phải căn cứ vào số liệu dự báo về tình hình tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu 
người, cơ cấu kinh tế; các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của khu vực TgpT với tầm nhìn đến năm 
2020.

Bảng 4. Dự báo tình hình kinh tế của khu vực TGPT năm 2015, 2020

STT Tiêu chí Năm 2012 Năm 2015 Năm 2020
1 Tăng trưởng kinh tế (%) 10 12 14
2 Thu nhập bình quân (uSD) 980 1.300 2.000
3 cơ cấu kinh tế (%) 100 100 100
3.1 nông lâm ngư nghiệp (%) 48,4 41,7 33,6
3.2 công nghiệp xây dựng (%) 22,2 26,7 32,2

3.3 Dịch vụ (%) 29,4 31,6 34,2

(Nguồn: Báo cáo tổng hợp rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội khu 
vực TGPT Campuchia - Lào - Việt Nam  đến năm 2020 và số liệu của tác giả )

về các lĩnh vực ưu tiên phát triển và hợp tác trong TgpT bao gồm: kết cấu hạ tầng, trong đó 
có mạng lưới giao thông, cấp điện, bưu chính viễn thông, thủy lợi và cấp nước; nông, lâm, nghiệp; 
dịch vụ gồm: du lịch, thương mại và dịch vụ khác. các lĩnh vực bổ trợ và ưu tiên tiếp theo gồm: công 
nghiệp; các lĩnh vực xã hội và khoa học - công nghệ bao gồm: giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, lao 
động, khoa học công nghệ và các lĩnh vực xã hội khác; bảo vệ môi trường và quản lý đất đai hiệu quả; 
an ninh - quốc phòng; thuận lợi hóa thương mại và đầu tư.

Trên cơ sở thực tiễn hoạt động đầu tư trong thời gian qua, kết quả dự báo và định hướng thu 
hút đầu tư vào khu vực TgpT có thể đưa ra những định hướng để các tỉnh/thành trong vùng đầu tư 
vào khu vực TgpT trong thời gian tới như sau:

Một là, trên cơ sở nhận thức tầm quan trọng, vị trí chiến lược của khu vực TGPT và thế mạnh của 
mình, các tỉnh trong vùng cần tiến hành xây dựng chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy đầu tư vào khu 
vực TGPT, trong đó chú trọng đầu tư vào các tỉnh của Lào và Campuchia. nội dung chiến lược phải đảm 
bảo sự phát triển nhanh, bền vững và hiệu quả nhiều mặt; phải xác định được các lĩnh vực đầu tư phù 
hợp với hướng ưu tiên của khu vực, đặc biệt trước mắt cần tập trung hình thành các vùng nguyên 
liệu có quy mô lớn, bám theo các trục giao thông liên tỉnh hướng ra biển nhằm khuyến khích công 
nghiệp chế biến và xuất khẩu.

chiến lược còn phải thấy được vai trò của đầu tư cơ sở hạ tầng đi trước một bước, bao gồm: hệ 
thống giao thông vận tải, nhất là đường bộ và hàng không; hệ thống chợ, đại lý tiêu thụ hàng hóa; hệ 
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thống điện, nước, thông tin liên lạc, dịch vụ tài chính, bệnh viện, cơ cở dạy nghề… Trong đó phải thấy 
được tầm quan trọng của Khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum) trong hợp tác kinh tế vùng, liên vùng 
và đóng vai trò động lực cho sự phát triển của vùng. Khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y có diện tích 70.438 
ha là trung tâm trong khu vực TgpT 3 nước campuchia, lào, việt nam, trong tương lai sẽ phát triển 
thành đô thị loại ii vùng biên giới gắn kết với hành lang kinh tế Đông - Tây của khu vực.

Bên cạnh đó các tỉnh trong vùng cần phối hợp ban hành các cơ chế, chính sách để tạo ra sự 
hợp tác đồng bộ trong khuyến khích đầu tư, trước mắt cần phối hợp với các nước lào, campuchia 
ban hành các quy định ưu đãi về thuế, thuê đất, thuận lợi hóa thủ tục hải quan, vận chuyển người và 
hàng hóa qua biên giới… Đồng thời có cơ chế, chính sách thu hút các dự án của lào, campuchia và 
các tỉnh trong khu vực TgpT đầu tư vào vùng. 

Hai là, với vị trí địa lý của mình các tỉnh trong Vùng cần phát huy lợi thế và tầm quan trọng của 
biển trong phát triển kinh tế đối với khu vực TGPT. có thể nói các tỉnh  trong khu vực TgpT đều là tỉnh 
biên giới và miền núi của 3 nước, do đó tuy có nhiều thuận lợi của miền núi, nhưng lại không có điều 
kiện phát triển kinh tế dựa vào biển để tăng trưởng nhanh, nhất là khi kinh tế biển đang trở thành xu 
hướng chung ở nhiều nước hiện nay trên thế giới. Trong khi đó các tỉnh trong vùng lại có không gian 
biển rộng lớn, có khả năng phát triển cá ngành kinh tế liên quan đến biển để thu được nhiều nguồn 
lợi lớn. Đó là thế mạnh của vùng trong hợp tác kinh tế vùng, liên vùng theo hướng khai thác hành 
lang kinh tế Đông - Tây;  núi - Biển.

vì vậy các tỉnh trong vùng và các tỉnh khu vực TgpT cần hợp tác đầu tư phát triển những ngành, 
lĩnh vực phát huy được lợi thế của biển. các tỉnh DhMT nói chung, vùng nói riêng phải trở thành 
động lực phát triển kinh tế phía đông, miền biển cho các tỉnh khu vực TgpT, trong đó chú trọng vận 
tải hàng hải, các cảng biển nơi đây phải trở thành trung tâm vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của khu 
vực TgpT; phát triển và xây dựng trung tâm thủy sản của vùng gắn với hệ thống phân phối cung cấp 
cho khu vực TgpT; hình thành hệ thống khách sạn, nhà hàng, dịch vụ du lịch sinh thái, tham quan, 
nghỉ dưỡng gắn với biển để phục vụ cho du khách phía tây, miền núi nói chung, khu vực TgpT nói 
riêng… qua đó tạo ra nguồn thu lớn cho mỗi bên và công ăn việc làm cho xã hội.

Ba là, trong quá trình thúc đẩy đầu tư vào khu vực TGPT cần gắn kết với hoạt động thương mại, du 
lịch. cùng hoạt động đầu tư, các tỉnh trong vùng cần có chính sách thúc đẩy hoạt động thương mại 
với khu vực TgpT theo hướng: xây dựng chiến lược buôn bán với nhau về một số sản phẩm ổn định, 
có thế mạnh của mỗi tỉnh; xây dựng danh mục các loại hàng hóa có xuất xứ từ các tỉnh trong vùng 
và khu vực TgpT được hưởng chính sách ưu đãi đặc biệt; sớm xóa bỏ bảo hộ và các hạn chế về hành 
chính còn lại đối với buôn bán giữa 3 nước khác nhau như quy định giá tối thiểu, các hạn ngạch, giấy 
phép nhập khẩu, kiểm soát ngoại hối; trên cơ sở chiến lược hợp tác chung, các tỉnh chuẩn bị chương 
trình đẩy mạnh hoạt động thương mại trong khu vực TgpT thông qua cải tiến việc đảm bảo cơ sở hạ 
tầng thương mại, thành lập cơ quan chuyên nghiệp về thương mại.

Đối với hoạt động du lịch, ngoài phát triển du lịch dựa vào biển - là thế mạnh của vùng DhMT 
cần lựa chọn lĩnh vực đột phá làm nền tảng cho hợp tác trên các lĩnh vực khác; mặt khác cần tăng 
cường liên kết giữa các tỉnh, khai thác các tuyến du lịch theo phương châm “Ba quốc gia - một điểm 
đến”; đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên du lịch có năng lực về chuyên môn, ngoại ngữ, am hiểu sâu về 
văn hóa 3 nước để phục vụ cho khách du lịch quốc tế theo phương châm nói trên. 
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The cambodia - laos - vietnam Development Triangle (clvDT) plays such an important 
strategic position in the economic cooperation development between the three 
countries of cambodia, laos and vietnam. Strengthening investment attraction 
toward this area will contribute not only to promote the economy of each nation, but 

also to tighten and enhance economic cooperation among the member countries and cooperation 
with the outside world.

The Development Triangle was established in 2004, till now comprising 13 provinces - Binh 
phuoc, Dak nong, Dak lak, gia lai, Kon Tum of vietnam, Attapeu, champasak, Salavan, Sekong of 
laos and Mondulkiri, Stung Treng, nattanakiri, Kratie of cambodia. 

in recent years, the situation of investment cooperation of the three countries of vietnam, 
laos, and cambodia in the clvDT has gained important achievements. vietnamese businesses have 
poured 3.09 billion uSD in 75 projects in lao and cambodian provinces in the clvDT, of which 1.65 
million uSD in 50 projects in laos, and 25 projects with a capital of 1.44 billion uSD in cambodia. 
conversely, investment from both of laos and cambodia toward vietnam in the clvDT has reached 
the total investment capital of 95.4 million uSD in 7 projects. 

Among the investment projects of vietnam toward the clvD, the number of projects invested 
from nine provinces/cities of the central coastal region made up about 20% and the investment 
capital about 22% of the total capital. That requires a need for the provinces/cities of the central 
coastal region to build appropriate orientation for promoting investment toward the clvDT. 

 Based on the investment practical situation, forecasts and orientation of investment attraction 
into the clvDT, follows are some proper directions for the provinces of the central coastal region to 
promote investment toward the clvDT:

- perceiving the importance and the strategic location of the clvDT and own strengths, it is 
essential for the provinces to develop their strategies, mechanisms and policies to promote investment 

ORIENTATION FOR STRENGTHENING INVESTMENT OF CENTRAL
COASTAL REGION TOWARD CAMbODIA - LAOS - VIETNAM

DEVELOPMENT TRIANGLE

? ph.D nguYen Dinh hien*

* Deputy Head of Quy Nhon University.
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into the clvDT, especially focusing investment into laos and cambodia provinces in the clvDT.

- Based on advantageously geographical location, the provinces need to make use of the 
advantages and the importance of the sea in economic development of the clvDT. 

- The process of promoting investment into the clvDT should be combined with commercial 
and tourism activities. 
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1. Giới thiệu

việc thu hút đầu tư phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau như cơ chế chính sách thuận lợi 
cho nhà đầu tư, vị trí địa lý thuận lợi, cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu, môi trường kinh doanh thuận lợi, 
nguồn nhân lực dồi dào để dễ dàng tuyển dụng,… Trong các yếu tố đó, việc sẵn sàng về nguồn nhân 
lực chất lượng cao đóng một vai trò quan trọng trong việc thu hút đầu tư, đặc biệt là những đầu tư 
trong lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế, dịch vụ,...

Trên địa bàn các tỉnh duyên hải miền Trung hiện có nhiều trường đại học lớn, có uy tín về chất 
lượng đào tạo như Đại học Đà nẵng, Đại học huế, trường Đại học Quy nhơn,… với quy mô tuyển sinh 
mỗi năm hàng chục ngàn sinh viên cho nhiều bậc học, nhiều ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, tỷ lệ 
sinh viên, đặc biệt là sinh viên giỏi sau khi tốt nghiệp vào các tỉnh phía nam như Thành phố hồ chí 
Minh, Bình Dương, Đồng nai,… làm việc chiếm tỷ lệ khá cao. 

Trong khi đó, một số các doanh nghiệp nước ngoài sau khi khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại 
miền Trung đã bỏ đi nơi khác vì lo ngại không có đủ nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của họ. Đặc 
biệt, tại miền Trung đang thiếu hụt nhân lực trình độ cao, có khả năng quản lý, điều hành doanh 
nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế.   

chính vì vậy, việc phát triển nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt 
nhằm tạo ra nguồn lực phù hợp, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu 
tư vào các tỉnh duyên hải miền Trung trong tương lai.

Trong báo cáo tham luận này, chúng tôi xin trình bày một số nội dung chính gồm: đánh giá 
thực trạng về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại khu vực, năng lực của Đại học Đà nẵng và 
đề xuất một số giải pháp để đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao nhằm thu hút đầu tư vào khu vực 
duyên hải miền Trung.

2. Thực trạng đào tạo nhân lực tại các tỉnh duyên hải miền Trung

vùng duyên hải miền Trung có khoảng 5,8 triệu người trong độ tuổi từ 15 tuổi trở lên, chiếm 
71,3% dân số. Đây là một lợi thế, nhưng lại tạo ra áp lực về giải quyết việc làm, giáo dục đào tạo, nhất 

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO
ĐỂ THU HÚT ĐẦU TƯ CHO kHU VỰC DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

? pgs.ts. Trần văn nam*
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là đào tạo nghề phù hợp với định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế. phần lớn đội ngũ lao động tại 
các địa phương trong vùng có trình độ học vấn thấp, lao động mới tốt nghiệp trung học cơ sở chiếm 
tỷ lệ cao, gây khó khăn cho việc nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật.

hệ thống đào tạo tại vùng duyên hải miền Trung phát triển tương đối tốt với 27 trường đại học, 
36 trường cao đẳng và 21 trường trung cấp chuyên nghiệp, 242 cơ sở đào tạo nghề. Tuy nhiên, hiện 
nay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu nhân lực, đặc biệt là nhân lực có chất lượng cao để phát triển 
kinh tế - xã hội khu vực và tạo sự an tâm cho các nhà đầu tư.

Tình trạng “chảy máu chất xám” vẫn diễn ra phổ biến tại các tỉnh duyên hải miền Trung. Điều 
này thể hiện ở một số hiện tượng phổ biến như có một số lượng khá lớn học sinh giỏi không theo 
học tại các trường đại học ở địa phương mà chọn các trường lớn ở hà nội, Thành phố hồ chí Minh; tỷ 
lệ sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học vào các tỉnh phía nam làm việc khá lớn (ví dụ, một số ngành ở 
trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà nẵng có tới hơn 60% sinh viên sau khi tốt nghiệp vào các tỉnh 
phía nam làm việc); nhiều chuyên gia giỏi người miền Trung làm việc tại các thành phố lớn và không 
muốn quay về miền Trung… lý do của các hiện tượng trên là do chất lượng đào tạo của các trường tại 
địa phương chưa bằng các trường lớn tại hà nội, Thành phố hồ chí Minh; kinh tế tại miền Trung phát 
triển chậm hơn nên sinh viên ra trường khó tìm việc làm tại địa phương và buộc phải vào nam tìm 
việc; mức thu nhập bình quân tại miền Trung cũng thấp hơn so với hà nội, Thành phố hồ chí Minh…

nếu chúng ta có những giải pháp để thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực có trình độ 
cao xuất thân từ miền Trung thì có thể bổ sung được một nguồn nhân lực với số lượng lớn, có trình 
độ và kinh nghiệm.

3. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Đại học Đà Nẵng

Đại học Đà nẵng (ĐhĐn) được thành lập theo nghị định số 32/cp ngày 04 tháng 4 năm 1994 
của chính phủ trên cơ sở tổ chức và sắp xếp lại các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng và trung học 
chuyên nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Đà nẵng. Đây là một đại học vùng trọng điểm quốc 
gia, đa ngành, đa cấp và đóng vai trò trọng yếu trong đào tạo đội ngũ nhân lực và nghiên cứu khoa 
học phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực miền Trung - Tây nguyên nói riêng và 
cho cả nước nói chung. 

hiện nay ĐhĐn có 1.460 giảng viên (trên tổng số 2.197 cán bộ); mỗi năm tuyển mới khoảng 
12.000 sinh viên hệ chính qui, hơn 8.000 sinh viện hệ vừa học vừa làm và từ xa; hiện đang đào tạo 
cho 20 chuyên ngành ở bậc tiến sĩ, 30 chuyên ngành bậc thạc sĩ, 75 chuyên ngành bậc đại học và 22 
chuyên ngành bậc cao đẳng. ngoài ra, mỗi năm ĐhĐn còn đào tạo khoảng 1.000 học sinh trình độ 
trung cấp và 10.000 chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ các loại. Đội ngũ cán bộ tốt nghiệp 
từ ĐhĐn luôn được các đơn vị tiếp nhận đánh giá rất cao về chất lượng.

Trong những năm qua, ĐhĐn đã chủ động mở ngành và tăng quy mô đào tạo cho một số 
ngành nghề quan trọng. Ở bậc đại học có nhiều ngành nghề như: cơ khí chế tạo máy, Điện Kỹ thuật, 
Điện tử - viễn thông, Xây dựng công trình thủy, Xây dựng cầu - đường, cơ khí động lực, công nghệ 
thông tin, cơ - Điện tử, công nghệ môi trường, Kỹ thuật tàu thủy, Kỹ thuật năng lượng và môi trường, 
Quản lý môi trường, công nghệ thực phẩm, công nghệ hóa dầu và khí, công nghệ vật liệu, công 
nghệ sinh học (tại Trường Đại học Bách khoa); cử nhân hóa - dược, cử nhân khoa học môi trường, 
Sư phạm sinh học, cử nhân sinh - môi trường (tại trường Đại học Sư phạm); Quản trị kinh doanh du 
lịch và dịch vụ, Kinh doanh thương mại, ngoại thương, Kinh tế phát triển (tại trường Đại học Kinh tế). 
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Ở bậc sau đại học (thạc sĩ và tiến sĩ), ĐhĐn có các chuyên ngành như: Kỹ thuật động cơ nhiệt, công 
nghệ chế tạo máy, công nghệ và thiết bị nhiệt, công nghệ và thiết bị lạnh, công nghệ thực phẩm 
và đồ uống, công nghệ sinh học thực phẩm, Mạng và hệ thống điện, chỉnh trị sông và bờ biển, phát 
triển nguồn nước, Khoa học máy tính, Tự động hóa, cơ học kỹ thuật, hóa hữu cơ, Tưới tiêu cho cây 
trồng, Xây dựng công trình thủy, công nghệ môi trường, Sinh thái học và kinh tế nông nghiệp. Mỗi 
năm, số lượng sinh viên tốt nghiệp từ các chuyên ngành này khoảng 6.000 kỹ sư/cử nhân, hàng chục 
tiến sĩ và hàng trăm thạc sĩ. Đây là nguồn nhân lực quan trọng góp phần vào phát triển kinh tế - xã 
hội của thành phố Đà nẵng, các tỉnh miền Trung nói riêng và của cả nước nói chung.

Đặc biệt, ĐhĐn đã tiên phong trong việc mở các chuyên ngành mới để đón trước nhu cầu 
nguồn nhân lực. ví dụ thứ nhất, cách đây hơn 10 năm chúng tôi đã phối hợp với các Trường Đại học 
của cộng hòa pháp (Đại học Toulon du var, Đại học paris 6, viện công nghệ Dầu và Khí paris) để mở 
chuyên ngành công nghệ lọc và hóa dầu và số sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này hiện nay 
đóng vai trò chủ lực tại nhà máy lọc và hóa dầu Dung Quất (Quảng ngãi), Tập đoàn Dầu khí việt 
nam. ví dụ thứ hai, ĐhĐn là nơi đầu tiên ở việt nam đào tạo thạc sĩ chuyên ngành logistic khi hợp 
tác với Đại học liège của vương quốc Bỉ (bằng thạc sĩ do Đại học liège cấp) và đội ngũ này đang phát 
huy hiệu quả kiến thức học được tại các công ty cảng biển, công ty kho vận tại miền Trung và cả nước. 
ngoài ra, ĐhĐn cũng đã mạnh dạn mở các chuyên ngành đào tạo mới như công trình thủy, phát 
triển nguồn nước, Sinh thái học,... đáp ứng kịp thời nhu cầu nguồn nhân lực cho đất nước. 

Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và sự thay đổi nhanh chóng của nhu 
cầu thực tiễn đã tạo ra các nhu cầu mới đa dạng hơn về ngành nghề và yêu cầu về chất lượng ngày 
càng cao hơn. Điều này đòi hỏi chúng tôi phải tiếp tục mở rộng các ngành nghề và quy mô đào tạo 
để có thể đáp ứng được nhu cầu về nguồn nhân lực.

Một số giải pháp tiêu biểu đã triển khai hiệu quả tại ĐhĐn để tạo ra nguồn nhân lực chất lượng 
cao trong thời gian qua là:

1) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để nâng tầm các chương trình đào tạo ngang với các tiêu chuẩn quốc 
tế. Do sự toàn cầu hóa về kinh tế nên dẫn đến toàn cầu hóa về nguồn nhân lực và sinh viên tốt nghiệp 
không chỉ làm việc cho các tổ chức, doanh nghiệp trong nước mà còn làm việc ở nước ngoài hoặc cho 
các công ty nước ngoài đầu tư vào việt nam. chúng tôi đã triển khai nhiều chương trình quốc tế như 
3 chương trình Kỹ sư chất lượng cao pfiev hợp tác với các đại học pháp (Tự động hóa, Tin học công 
nghiệp, công nghệ thông tin); 2 chương trình tiên tiến (hệ thống số và hệ thống nhúng hợp tác với 
các đại học hàng đầu của hoa Kỳ); 1 chương trình với Đại học nagaoka nhật Bản (Kỹ thuật xây dựng); 
10 chương trình liên thông với các đại học úc, Anh, Mỹ, Đài loan...; hàng chục chương trình đào tạo 
thạc sĩ liên kết với Anh, pháp, Mỹ, Đài loan,… và hàng chục chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ theo 
mô hình đồng hướng dẫn. các chương trình này đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới 
chương trình, bồi dưỡng giảng viên,… và tạo ra sự lan tỏa lớn trong toàn Đại học Đà nẵng.

2) Đào tạo đội ngũ giảng viên giỏi là khâu đột phá quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo 
nguồn nhân lực. Để có thể đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao thì trước hết phải có đội ngũ 
thầy cô giỏi và từ 7 năm nay, chúng tôi đã quy định rõ trong hợp đồng tuyển dụng giảng viên về việc 
phải chuẩn bị ngoại ngữ để đi học sau đại học ở nước ngoài, tuyệt đối không cho giảng viên trẻ học 
sau đại học trong nước. Trong chương trình này, chúng tôi đã có hơn 150 giảng viên tốt nghiệp thạc 
sĩ và tiến sĩ ở nước ngoài về công tác và hiện có 345 cán bộ đang học tập, nghiên cứu ở nhiều nước 
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trên thế giới, trong đó hơn 50% là đào tạo tiến sĩ. ngoài ra, mỗi năm chúng tôi cử hàng trăm lượt cán 
bộ đi tham dự hội nghị/hội thảo, tham quan, nghiên cứu ở nước ngoài.

3) Không ngừng đổi mới, cải thiện cơ sở vật chất để phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu. Trung 
bình mỗi năm, ĐhĐn được đầu tư từ các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, dự án hỗ trợ của 
WorldBank, ADB, nhà nước và các tổ chức khác hàng trăm tỷ đồng để cải tạo, xây mới hệ thống 
phòng học, phòng thí nghiệm và các trung tâm nghiên cứu. hiện nay, ĐhĐn đã có các trung tâm 
nghiên cứu với trang thiết bị đạt chuẩn quốc tế như phòng thí nghiệm Avl, pfiev, cơ điện tử, Môi 
trường, công nghệ Sinh học, công nghệ vật liệu,…

4) Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo gắn với nhu cầu 
xã hội, đẩy mạnh quan hệ với doanh nghiệp. chúng tôi xác định môi trường đại học phải là nơi truyền 
bá những tri thức hiện đại nhất cho người học và sáng tạo ra các tri thức mới để phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội. vì vậy, hoạt động nghiên cứu được quan tâm và trở thành hoạt động bắt buộc đối với 
mọi cán bộ giảng viên. Kết quả nghiên cứu sẽ được áp dụng vào thực tế sản xuất và đồng thời được 
lồng ghép vào bài giảng để nâng cao chất lượng giảng dạy. Mỗi năm chúng tôi triển khai hàng trăm 
đề tài nghiên cứu khoa học, thực hiện nhiều hợp đồng sản xuất/chuyển giao với giá trị khoảng 30 tỷ 
đồng, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp, các địa phương để nắm bắt và giải quyết kịp thời 
các yêu cầu đặt ra trong thực tế và công bố hơn 300 bài báo khoa học, trong đó có ¼  trên các tạp chí 
uy tín và hội nghị khoa học quốc tế của thế giới. 

 5) Tăng cường phân tầng trong công tác đào tạo. Để tạo ra các chương trình có chất lượng cao 
thì cần có đồng thời 4 yếu tố là người học giỏi (nguồn tuyển sinh vào phải có chất lượng cao), người 
dạy giỏi (đội ngũ cán bộ, giảng viên), môi trường học tập (không khí học thuật, tinh thần sáng tạo, 
tính cạnh tranh, môi trường giao lưu, cơ sở vật chất phục vụ,…) và một quy trình đào tạo đúng đắn 
(khung chương trình, phương pháp giảng dạy, đánh giá,…). Trong điều kiện quy mô đào tạo lớn hiện 
nay thì không thể đảm bảo cả 4 yếu tố trên cho tất cả các chương trình đào tạo nên phải phân tầng 
để có những chương trình tốt nhất dành cho những sinh viên và những giảng viên giỏi nhất. Một số 
chương trình quốc tế, chương trình chất lượng cao tại ĐhĐn là một ví dụ thành công cho mô hình 
phân tầng này.

4. Một số biện pháp đề xuất

việc đề ra các biện pháp để thu hút đầu tư, tăng cường hợp tác giữa các tỉnh trong khu vực là 
rất quan trọng, tuy nhiên để thực hiện thành công và đưa được những giải pháp này vào thực tế lại là 
vấn đề khác. chúng ta cần có những hoạt động, chính sách, cơ chế phù hợp để quá trình phát triển 
nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt hiệu quả. 

nhằm phát triển nguồn nhân lực đáp ứng đòi hỏi nhà đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội trong 
vùng duyên hải, chúng tôi đề xuất:

1) Đẩy mạnh công tác thống kê, dự báo về nhu cầu nguồn nhân lực. Để có một chiến lược phát 
triển nguồn nhân lực đúng đắn, điều quan trọng nhất là phải dự báo đúng nhu cầu của xã hội. công 
tác dự báo phải dựa trên các số liệu tin cậy, có phương pháp phân tích, đánh giá số liệu tốt để từ đó 
đưa ra những dự báo chính xác nhằm định hướng phát triển cho hoạt động đào tạo nguồn nhân lực. 
Trong dự báo, cần phải chỉ ra nhu cầu nguồn nhân lực của từng ngành với số lượng cụ thể, yêu cầu 
bằng cấp, trình độ tương ứng để từ đó có một kế hoạch đào tạo rõ ràng nhằm đáp ứng nhu cầu. Đa 
số các dự báo hiện nay thiên về cảm tính, không xác thực và chưa phản ảnh đúng hiện thực. chính vì 
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công tác dự báo kém nên ở nước ta tình trạng thừa và thiếu nhân lực rất phổ biến và gây lãng phí lớn.

2) Đòi hỏi sự phối hợp tổ chức đào tạo theo ngành nghề phù hợp. Do sự phát triển rất nhanh 
của kinh tế - xã hội nên khi đào tạo nguồn nhân lực cần xác định ngành nghề hoặc nhóm ngành nghề 
cho đúng để tạo điều kiện thuận lợi cho người học và người tuyển dụng. cần có sự quy hoạch và 
phân công trong mạng lưới các trường đại học tại khu vực miền Trung để công tác đào tạo hiệu quả 
hơn. Tập trung đào tạo đối với các ngành mà vùng đang có nhu cầu cao như du lịch, tài chính - ngân 
hàng, hóa dầu, cơ điện tử, chế tạo máy, công nghệ thông tin, y - dược - kỹ thuật y tế, xã hội - nhân 
văn, văn hóa - nghệ thuật... Để các tỉnh/thành vùng duyên hải miền Trung có thể nhanh chóng bắt 
nhịp với nền kinh tế tri thức đang ngày một phát triển mạnh mẽ, cần tập trung đầu tư, nâng cấp các 
trường đại học và các cơ sở đào tạo khác trong vùng nhằm hình thành nên một hệ thống đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao ổn định, bền vững cho toàn vùng nói riêng và cả nước nói chung. 

3) Cập nhật liên tục thông tin về phát triển kinh tế - xã hội và định hướng thu hút đầu tư để 
trên cơ sở đó mở ngay những ngành mới có nhu cầu cao. hiện nay, một số ngành và lĩnh vực rất cần 
nhưng chưa có chuyên ngành đào tạo như: quản lý tổng hợp vùng bờ, quản lý rủi ro, khai thác vật liệu 
hóa phẩm trong nước biển, công nghệ hóa lý trong khai thác nước ngọt từ biển, công nghệ khai thác 
năng lượng biển (sóng biển, thủy triều, thủy nhiệt), công nghệ y sinh… Đây là những lĩnh vực rất cần 
cho vùng duyên hải miền Trung trong tương lai. 

4) Đa dạng hóa phương thức đào tạo. Theo mô hình đào tạo truyền thống thì nguồn cung ứng 
nhân lực chủ yếu đến từ các trường đào tạo nghề hoặc các trường đại học và bao gồm các bậc học 
phổ biến như trung học nghề, cao đẳng, cử nhân/kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ. Tuy nhiên, do đặc thù của 
thị trường lao động thay đổi liên tục nên việc đào tạo lại là rất cần thiết. Trong mô hình đào tạo mới, 
người lao động được đào tạo những kiến thức cơ bản về lĩnh vực chuyên môn và liên quan thông qua 
các chương trình đào tạo chính thức và sau khi đi làm nếu cần thêm kiến thức gì thì đi học bồi dưỡng 
bổ sung thông qua các chương trình ngắn hạn.

5) Tăng cường khả năng sử dụng tiếng Anh. Do sự toàn cầu hóa về thị trường lao động và đặc 
biệt các tỉnh miền Trung đang muốn thu hút các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào nên trình độ 
tiếng Anh là rất cần cho người lao động. Đa số các nhà tuyển dụng đều đánh giá sinh viên việt nam 
cần cù, sáng tạo và có kiến thức cơ bản tốt nhưng có một hạn chế rất lớn về việc sử dụng tiếng Anh 
trong công việc bên cạnh những kỹ năng nghề nghiệp còn hạn chế.

5. Kết luận

Trong tham luận này, chúng tôi đã chỉ ra vai trò của nguồn nhân lực trong thu hút đầu tư; phân 
tích một số vấn đề liên quan đến việc phát triển nguồn nhân lực trình độ cao; hiện tượng “chảy máu 
chất xám” tại khu vực. ngoài ra, chúng tôi đã đề xuất một số biện pháp để phát triển và nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực trong tình hình mới.

cùng với những chủ trương đúng đắn của Đảng và nhà nước, sự quyết tâm của lãnh đạo các 
địa phương tại khu vực các tỉnh/thành vùng duyên hải miền Trung, sự cố gắng của tất cả các trường 
đại học - cao đẳng trên địa bàn và sự hỗ trợ, tham gia của tất cả các tổ chức, doanh nghiệp trên địa 
bàn, chúng ta tin tưởng sẽ đào tạo ra được một nguồn nhân lực dồi dào về số lượng, tốt về chất lượng 
để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của khu vực nói riêng và cả nước nói chung. 
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To attract investment is to depend on many elements, in which, the availability of high 
level human resource plays an important role in that, especially for investments into 
high tech sectors, service economy…

central coastal region has a population of approximately 5.8 million people above 15 
years old, accounting for 71.3% of the whole population. Training system in central coastal region 
develops relatively well with 27 universities, 36 colleges and 21 professionally secondary schools, 242 
vocational centers. however, it does not still meet the human resource requirement, especially high 
level human resource to socio-economic development in the region and making a safety feeling for 
investors.

The circumstance of bleeding one's rain is happening popularly in central coastal region. 
This is shown in some popular events like: there is a quite amount of excellent students who do not 
study at local universities but other large ones in ha noi, ho chi Minh city; the ratio of graduates 
from universities moving to work at southern provinces is quite large (for example, some sectors in 
poly-technique university, Da nang university, 60% of graduates move into southern provinces for 
working); there are many good specialists from central region who work at many large cities and do 
not expect to come back, etc…

Therefore, the proposition of approach to attract investment, enhancement of cooperation 
between provinces in the region is very important; however, to carry out successfully and apply these 
approaches into the real situation is to necessarily have the activities, policies, mechanisms that are 
appropriate to conduct effectively the process of development of human resource for economy 
development. 

To develop human resource meeting the requirement of investor and socio-economic 
development in central coastal region, we shall propose:

- To push the activity of statistics, prediction on the need of human resource. regarding to 
prediction, it is necessarily to point out the human resource need of every sector with a specific 

THE DEVELOPMENT OF HIGH QUALITY HUMAN RESOURCE
TO ATTRACT INVESTMENT INTO CENTRAL COASTAL REGION

? associate profesor Dr.Tran van nam*

* Da Nang University.
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figure, certificate requirement, appropriate skill from which it has a clear training scheme to meet 
such need.

- To require the cooperation on training arrangement according to appropriate sector, career. it 
is necessarily to plan and assign in the network of universities in central coastal region to effectively 
carry out the current training.

- To update information on socio-economic development an orientation to attract investment 
on which it is based to open new sector with high demand. 

- To diversify the format of training 

- To enhance the ability of using english

Along with the right guidelines of party and State, the determination of leaders of provinces 
in the central coastal region, the exertion of all universities – colleges in the region, the support, 
participation of all organizations, enterprises in the region, we believe to train a huge amount of 
human resource in the term of good quality, to contribute into socio-economic development of the 
region for specific and the whole nation for general.
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1. Đặt vấn đề

cùng với sự chuyển mình của cả nước, khu vực nam miền Trung - Tây nguyên đã và đang trong 
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đây là khu vực có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển và đang 
gặp không ít những khó khăn, đầu tư của các doanh nghiệp vào thị trường này còn thấp so với tiềm 
năng phát triển. vì vậy, cần tiếp tục có sự hỗ trợ lớn của nhà nước và đầu tư của cộng đồng doanh 
nghiệp. vấn đề đặt ra là khẩn trương rà soát và điều chỉnh lại quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 
xã hội, các quy hoạch phát triển ngành, nghề, sản phẩm chủ yếu. Trên cơ sở đó cụ thể hóa thành các 
chương trình, dự án và kế hoạch đầu tư nhằm phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế của khu vực theo 
phương hướng phát triển nhanh và bền vững.

hội nghị xúc tiến đầu tư được tổ chức trong điều kiện kinh tế thế giới đang gặp những khó 
khăn nhất định, kinh tế khu vực nam miền Trung - Tây nguyên có những dấu hiệu tích cực bước đầu. 
Đây là cơ hội nhằm đón đầu làn sóng đầu tư trong và ngoài nước, là điều kiện để khu vực quảng bá, 
giới thiệu về những tiềm năng phát triển, lợi thế, cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và 
cung cấp các dự án đầu tư trọng điểm; thu hút vốn đến từ các nhà đầu tư tiềm năng, đồng thời góp 
phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp tại thị trường trong nước. Đây là hội nghị 
khởi động cho một chương trình xúc tiến đầu tư bền bỉ, liên tục của Đà nẵng nói riêng, khu vực nam 
miền Trung - Tây nguyên nói chung, vì mục tiêu trở thành một trong những điểm thu hút đầu tư và 
phát triển kinh tế. 

Khu vực nam miền Trung - Tây nguyên có tiềm năng lao động rất lớn. vì vậy, cần quan tâm 
nhiều hơn trong công tác đào tạo, dạy nghề theo hướng chuyên môn hóa, nhằm thúc đẩy phát triển 
tỷ lệ lao động qua đào tạo và đây thực sự là một thách thức rất lớn, trong đó nguồn nhân lực giữ vị 
trí then chốt, quyết định cho sự phát triển kinh tế -xã hội của khu vực.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ Xi của Đảng đã khẳng định: “phát triển nhanh nguồn 
nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao”1 là một trong ba khâu đột phá chiến lược thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020. việc đào tạo nguồn lực chất lượng cao đáp 

NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH XÂY DỰNG - MỘT TRONG NHỮNG YẾU TỐ 
QUAN TRọNG ĐỂ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ CHO SỰ PHÁT TRIỂN

CỦA kHU VỰC NAM MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN

? TS. Trần xuân Thực*

* Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng miền Trung.
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ứng với nhu cầu phát triển khu vực nam miền Trung - Tây nguyên là hết sức có ý nghĩa, phát huy tiềm 
năng lao động nhằm tạo động lực của sự phát triển kinh tế vùng.

Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi nhiều nhân tố quan trọng 
như: nguồn vốn, kỹ thuật khoa học công nghệ, tài nguyên thiên nhiên, song yếu tố quan trọng và 
quyết định nhất là con người. nếu so sánh các nguồn lực với nhau thì nguồn nhân lực có ưu thế hơn 
cả. Do vậy, hơn bất cứ nguồn lực nào khác, nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao 
luôn chiếm vị trí trung tâm và đóng một vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước, nhất là trong giai đoạn đổi mới phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Mục tiêu của bài viết này hướng đến: “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên môn hóa 
cho ngành, nghề trọng điểm khu vực Nam miền Trung - Tây Nguyên trong đó có ngành xây dựng”.

2. Cơ sở lý luận và thực tiễn

2.1. Vai trò nhận thức đối với nguồn nhân lực 

nguồn nhân lực của mỗi địa phương, đất nước có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự 
phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Một trong những yếu tố quyết 
định là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xã hội, từ sử 
dụng lao động thủ công là phổ biến sang sử dụng lao động được đào tạo cùng với công nghệ tiên 
tiến, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao. Đối 
với nước ta đó là một quá trình tất yếu để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Khu vực nam miền Trung - Tây nguyên có lực lượng lao động khá dồi dào, tuy nhiên lực lượng 
lao động chủ yếu là lao động phổ thông, trình độ chuyên môn kỹ thuật chưa cao, có sự chênh lệch 
rõ về chất lượng lao động nam và nữ, khu vực thành thị và khu vực nông thôn, đặc biệt là có sự thiếu 
hụt về lao động trong các lĩnh vực yêu cầu trình độ cao. hơn nữa, việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân 
lực ở nước ta nói chung, khu vực nam miền Trung - Tây nguyên nói riêng còn rất nhiều hạn chế, bất 
cập cần phải có giải pháp kịp thời trong thời gian đến, trong đó có vấn đề nâng cao chất lượng đào 
tạo và đào tạo đáp ứng với nhu cầu xã hội, giải quyết tốt bài toán việc làm cho con người lao động. 
ngoài ra, tính mất cân đối trong đào tạo nguồn nhân lực cũng đang là vấn đề cấp bách chung trong 
khu vực hiện nay.

2.2. Thực trạng về đầu tư và lực lượng lao động ở khu vực 

Theo kết quả thống kê, từ 1.1.2012 đến 15.12.2012 số dự án đầu tư vào khu vực rất khiêm tốn: 
Khánh hòa (số dự án là 6, số vốn đăng ký 190,3 triệu uSD), ninh Thuận (số dự án là 3, số vốn đăng ký 
79,7 triệu uSD).

 Trong những năm gần đây, mặc dù đã có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực, song 
phần lớn lao động có việc làm ổn định ở các đơn vị doanh nghiệp có tay nghề chưa cao hoặc chưa 
qua đào tạo; việc sử dụng lao động ở các doanh nghiệp còn mang tính thời vụ; chế độ bảo hiểm 
không rõ ràng, nhiều doanh nghiệp không đóng bảo hiểm cho người lao động; sự chuyển dịch các 
thành phần lao động - dịch vụ không có tính bền vững, dễ dẫn đến sự xáo trộn và thiếu an toàn, 
đặc biệt nghiêm trọng hơn trong trường hợp gặp phải các cú sốc bất thường như khủng hoảng 
kinh tế.

Theo kết quả thống kê và dự báo về lực lượng lao động (Trần Xuân Thực và cộng sự, 2011), thì 
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tỷ lệ lực lượng lao động của dân số và tổng cung lao động (kể cả nam và nữ) ở các tỉnh khu vực nam 
miền Trung - Tây nguyên đến năm 2020 được thể hiện ở Bảng 1 dưới đây:

Bảng 1. Kết quả dự báo cung lao động 2009 - 2020 khu vực Nam miền Trung - Tây Nguyên

Năm Dân số  
(Người)

Tỷ lệ LLLĐ 
của dân số (%)

Tổng cung lao động (người)

Tổng Nam Nữ

2009 11.525.381 63.38 7.304.501 3.964.419 3.340.082

2011 11.772.028 64.88 7.637.542 3.827.331 3.810.211

2012 11.894.386 65.22 7.758.001 4.296.974 3.461.027

2013 12.014.831 65.60 7.881.876 4.788.461 3.093.415

2014 12.132.384 65.88 7.992.235 4.024.409 3.967.826

2015 12.266.413 66.72 8.184.251 4.108.184 4.076.067

2016 12.383.119 66.08 8.182.640 4.125.462 4.057.178

2017 12.512.204 66.02 8.260.762 4.158.737 4.102.025

2018 12.633.550 65.97 8.334.184 4.207.895 4.126.289

2019 12.777.019 65.78 8.404.813 4.247.190 4.157.623

2020 12.903.546 65.64 8.470.239 4.283.567 4.186.672

Biểu đồ 1. Mô phỏng sự biến động lực lượng lao động đến năm 2020 ở các tỉnh khu vực 
Nam miền Trung - Tây Nguyên4

Từ đồ thị trên cho thấy: nhu cầu cung lao động ở tỉnh Đắk lắk tăng nhanh trong thời gian tới và 
lớn nhất trong vùng; nhu cầu cung lao động ở các tỉnh Bình Định, Quảng nam, gia lai tăng ở mức độ 
trung bình; riêng tỉnh gia lai từ năm 2015 trở đi có cung lao động tăng nhanh hơn; ngoài ra, sự biến 
động về cung lao động ở các tỉnh còn lại tăng với tốc độ vừa phải.

Kết quả dự báo nhu cầu lao động của dân số ở các tỉnh khu vực nam miền Trung - Tây nguyên 
đến năm 2020 dựa trên 2 phương án: tốc độ tăng gDp là 7% và 8% (theo định hưởng của chính phủ) 
được thể hiện ở Bảng 2. 
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Bảng 2. Nhu cầu lao động của một số tỉnh ở khu vực Nam miền Trung - Tây Nguyên đến 
năm 20205

Tỉnh Năm
Tốc độ tăng lao 
động (%) so với 

năm 2009

Tổng số lao động

(Phương án 1)

Tổng số lao động

(Phương án 2)

phú Yên
2015 8,2 597469 594507
2020 13,3 624173 619486

Khánh hòa 2015 8,0 818006 814503
2020 12,0 846967 840751

ninh Thuận
2015 12,0 410507 406890
2020 18,0 422743 418336

Đắc nông 2015 18,9 357398 353878
2020 30,5 391407 385690

Đăk lăk
2015 16,0 1182574 1176620
2020 23,0 1229622 1220629

gia lai
2015 28,0 873124 866251
2020 27,0 899699 891110

Kon Tum
2015 18,0 306285 303079
2020 29,0 339395 334051

Quảng nam 2015 7,0 953333 949947
2020 8,0 971208 966668

Quảng ngãi
2015 7,0 814270 811162
2020 8,0 833791 829421

Bình Định 2015 7,0 991172 987577
2020 10,0 1017737 1012426

Đà nẵng
2015 10,0 667733 664355
2020 14,0 695257 690101

Tổng cộng 16243870 16137438

Từ thực trạng và kết quả dự báo cho thấy: nhu cầu lao động ở khu vực nam miền Trung - Tây 
nguyên trong thời gian đến là rất lớn để phù hợp với định hướng phát triển của chính phủ đã đề ra; 
nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao là rất cần thiết trong thời gian đến. Tuy nhiên, hiện nay 
cả nước nói chung, ở khu vực nói riêng đang trong tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ”, do vậy, đặc biệt 

Biểu đồ 2. Mô phỏng sự biến động nhu cầu đào tạo nghề xây dựng đến năm 2020 ở các tỉnh 
Khu vực Nam miền Trung - Tây Nguyên7
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cần quan tâm tới công tác đào tạo lao động nghề bậc cao, có tính chuyên môn hóa là nhu cầu cấp 
thiết trong quá trình phát triển kinh tế vùng. Biểu đồ 2 mô phỏng nhu cầu đào tạo nghề bậc Trung 
cấp, cao đẳng của khu vực nam miền Trung - Tây nguyên đến năm 2020.6

Kết quả biểu đồ cho thấy nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển của toàn khu vực 
nam miền Trung - Tây nguyên ở bậc cao đẳng tăng nhanh, ở bậc trung cấp thì từ năm 2015 trở đi sẽ 
có xu hướng tăng nhanh. vấn đề này dễ nhận thấy, một khi nhà đầu tư sử dụng công nghệ tiên tiến 
trong sản xuất, khoa học kỹ thuật phát triển thì việc sử dụng lực lượng lao động có trình độ chuyên 
môn hóa với tay nghề cao là một nhu cầu thiết yếu cho sự phát triển.

2.3. Trường Đại học xây dựng miền Trung đào tạo nguồn nhân lực ngành xây dựng cho sự 
phát triển kinh tế - xã hội khu vực Nam miền Trung - Tây nguyên 

ngành xây dựng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, tác động trực tiếp đến phát 
triển kinh tế - xã hội. ngay sau khi nước nhà độc lập chủ tịch hồ chí Minh ký Sắc lệnh số 50 ngày 
13.4.1946, nêu nhiệm vụ của kiến thiết đô thị và kiến trúc: “Tu chỉnh và kiến thiết các đô thị và thôn 
quê: lập bản đồ và chương trình tu chỉnh và mở mang các đô thị, lập bản đồ và tu chỉnh các vùng 
thôn quê. Kiểm soát công việc xây dựng công thự, công viên hay tư thất các thành phố… nghiên cứu 
khởi thảo các luật lệ về kiến trúc”. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ iX đã định hướng phát triển ngành 
xây dựng là: “Tăng cường quản lý nhà nước về kiến trúc và quy hoạch… chú trọng doanh nghiệp 
mạnh theo từng lĩnh vực”.

có thể nói việc xúc tiến đầu tư để thu hút vốn đầu tư vào phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh 
nam miền Trung và Tây nguyên có vai trò đóng góp của ngành xây dựng nói chung và nguồn nhân 
lực của ngành xây dựng nói riêng. Bởi lẽ nếu không có nguồn nhân lực ngành xây dựng thì sẽ không 
biến nguồn lực tài chính thành nguồn lực vật chất ban đầu phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trường Đại học Xây dựng miền Trung thuộc Bộ Xây dựng, tiền thân là Trường cao đẳng Xây 
dựng số 3. Sau 37 năm xây dựng và trưởng thành nhà trường đã đào tạo, liên kết đào tạo được:

 - Kiến trúc sư: 151 người;

 - Kỹ sư xây dựng: 1080 người;

 - Kỹ sư cấp thoát nước: 96 người;

 - Kỹ sư xây dựng dân dụng: 52 người;

 - Kỹ sư quản lý đô thị: 150 người;

 - cử nhân kế toán: 105 người;

 - cao đẳng và trung cấp: 15.345 người;

 - công nhân kỹ thuật: 392 người.

như vậy Trường Đại học Xây dựng miền Trung trong những năm qua đã đào tạo và cung cấp 
nguồn nhân lực ngành xây dựng đáng kể góp phần chung trong sự phát triển kinh tế - xã hội của 
khu vực. Sinh viên, học sinh của trường giữ những cương vị chủ chốt trong bộ máy quản lý nhà nước, 
quản lý ngành và quản lý các doanh nghiệp xây dựng.

Để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực ngành xây dựng giai đoạn 2013 - 2020 cho khu vực nam 
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miền Trung và Tây nguyên nhà trường xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng 
cao tập trung vào những ngành kỹ thuật mà các cơ sở đào tạo đại học khác trong vùng không đào 
tạo hoặc đào tạo số lượng ít, như: Kiến trúc công trình; Kiến trúc quy hoạch; cấp thoát nước; Kỹ thuật 
hạ tầng đô thị; Quản lý đô thị; Kinh tế xây dựng; công trình ngầm; Kỹ thuật cảng biển. Đồng thời tổ 
chức bồi dưỡng trình độ quản lý ngành, quản lý đô thị cho cán bộ quản lý ở các tỉnh trong khu vực.

Để làm tốt định hướng trên nhà trường luôn chú trọng và làm tốt công tác quy hoạch; xây 
dựng, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên có năng lực giỏi, phẩm chất đạo đức tốt; 
tăng cường công tác đãi ngộ cán bộ có trình độ cao, học vị tiến sĩ về phục vụ cho trường. có thể nói 
đây là một trong những nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách, kế thừa, vừa có tầm chiến lược nhằm tạo 
ra lực lượng có ý nghĩa đầu tàu quan trọng trong đội ngũ cán bộ giảng dạy, góp phần tạo ra nguồn 
nhân lực cao cho sự phát triển của nhà trường, nhất là trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế.

3. Kết luận

Để thu hút vốn đầu tư, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên môn hóa là công 
việc lớn quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước nói chung, cho phát triển khu vực nói riêng, 
trong đó có nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành xây dựng.

Đáp ứng được yêu cầu đó nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đặt trên vai các 
trường đại học có đào tạo các ngành trong lĩnh vực xây dựng, trong đó có Trường Đại học Xây dựng 
miền Trung. Trường chúng tôi cam kết sẽ làm hết sức mình để đào tạo nguồn nhân lực ngành xây 
dựng đủ về số lượng và yêu cầu về chất lượng. chúng tôi mong nhận được sư tin tưởng và hỗ trợ của 
lãnh đạo các tỉnh trong khu vực để nhà trường hoàn thành nhiệm vụ góp phần vào sự nghiệp hóa, 
hiện đại hóa khu vực nam miền Trung và Tây nguyên.
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Southern central - highland area has been doing the process of industrialization, 
urbanization. This is an area of which has many potentialities and development 
opportunities, in which, the labor potentiality is very large. The training of high level 
human resource to meet the need of development in Southern central - highland area 

is very meaningful, making a motive for the development of regional economy.

Southern central - highland area has a plentiful human resource, but, it is mainly for general 
with not yet being highly skilled labor, which has a clear difference between male and female labor, 
urban and rural area and especially lacking of labor in sectors requiring high skill. Besides, the 
training and using of human resource in our country for general, Southern central - highland area for 
specific has many limitations, insufficiencies that need to have timely approaches in coming time, in 
which, the issue of improving labors’ skills and training to meet the need of society, well resolving the 
employment for people are raising. 

Besides, the imbalance between the training of human resource is to become a generally 
urgent issue in the region at the current time.

it is said that the promotion investment to attract investment capital into socio-economic 
development in Southern central - highland area plays an important role in construction sector for 
general and human resource of this sector for specific. if there is none of human resource in construction 
sector, then, there will not transfer financial resource into physical resource that firstly serving for 
socio-economic development. And central construction university under Ministry of construction 
is a training center that considerably contributes to supply human resource of construction sector in 
this area. 

To meet the requirement of human resource in the period of 2013 and 2020 in Southern central 
- highland area, the school builds the strategy of high level human resource training that focuses on 
technique sectors of which are neither trained or with a little amount by other universities in the region, 
such as: building architecture; plan architecture; water drainage and supply; urban infrastructure 

HUMAN RESOURCE IN CONSTRUCTION SECTOR - ONE
OF THE IMPORTANT ELEMENTS TO INVESTMENT ATTRACTION

FOR THE DEVELOPMENT OF SOUTHERN CENTRAL - HIGHLAND AREA

? ph.D Tran xuan Thuc*

* Principal of Central Construction University.
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technique; urban management; construction economy; underground buildings; seaport technique. 
Meanwhile, it holds to enhance the skill of sectoral management, urban management for leader staff 
in provinces in the region.

To well conduct above orientation, the school always considers and well carries out the activity 
of plan, building, cultivation, using the management staff, lecturers with excellent skills, good virtuous 
characters, enhancing the treating mechanism for high skilled staff, doctor certificate to serve for the 
school.
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phát triển kinh tế bao gồm việc chuyển dịch đất đai, lao động và vốn từ những hoạt 
động năng suất thấp sang những hoạt động có năng suất cao. Ở mức thu nhập rất 
thấp, tăng trưởng có thể đạt được thông qua huy động những nguồn lực chưa được 
sử dụng hay chưa khai thác đầy đủ, ví dụ như đưa những vùng đất trống và lao động 

nhàn rỗi trong nông nghiệp vào sản xuất cây trồng mới cho xuất khẩu. Khi thu nhập tăng lên, việc gia 
tăng năng suất đòi hỏi phải ứng dụng nhiều công nghệ phức tạp hơn, thường trong những doanh 
nghiệp có quy mô lớn hơn và sản xuất nhiều hàng hóa, dịch vụ tinh tế hơn.

Trong một thập niên qua, nhiều tỉnh ven biển của việt nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng 
nhanh, nhưng chủ yếu trên cơ sở tăng trưởng theo chiều rộng, tức là đưa nguồn lực chưa được sử 
dụng vào sản xuất. hai phần ba kim ngạch xuất khẩu là hàng nông sản, thủy sản và sản phẩm của các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thách thức đối với nền kinh tế quốc gia, đặc biệt là kinh tế 
các địa phương ven biển là đa dạng hóa sản xuất và hàng xuất khẩu để có được những hàng hóa và 
dịch vụ với giá trị gia tăng cao hơn trên cơ sở thu hút đầu tư vào các khu kinh tế và khu công nghiệp.

căn cứ vào kinh nghiệm quốc tế, bài viết này tập trung phân tích hai yếu tố quan trọng quyết 
định thành công trong thu hút đầu tư địa phương: (1) thu hút đầu tư gắn vào cụm ngành và (2) phát 
triển cơ sở hạ tầng và khu công nghiệp.1

1. Thu hút đầu tư gắn vào cụm ngành

cụm ngành là một nhóm các doanh nghiệp và định chế hỗ trợ cùng tập trung gần nhau tại 
một vùng địa lý, được kết nối với nhau bởi các giá trị chung và sự tương hỗ. cấu thành của một cụm 
ngành bao gồm các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cuối cùng; các ngành khâu trước - khâu sau, 
các doanh nghiệp cung ứng chuyên biệt, các đơn vị cung cấp dịch vụ, các ngành khác có chia sẻ về 
hoạt động sản xuất, công nghệ và quan hệ khách hàng và các định chế tài chính, giáo dục, nghiên 
cứu và cơ sở hạ tầng. ví dụ về những cụm ngành phát triển thành công trong một nền kinh tế địa 
phương là công nghệ thông tin ở Bangalore, ấn Độ, cụm ngành vận tải - hậu cần ở Singapore, cụm 
ngành đồ chơi trẻ em ở Quảng châu.

việc thu hút đầu tư phải vào đúng cụm ngành có lợi thế cạnh tranh ở địa phương còn nếu nằm 

THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO NỀN kINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG:
kINH NGHIỆM QUỐC TẾ

? nguYễn xuân Thành*

* Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright - Thành viên Nhóm Tư vấn hợp tác phát triển Vùng.
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ngoài thì cơ hội thành công sẽ giảm xuống đáng kể. Đó là vì đầu tư trong cụm ngành sẽ tạo ngay 
được động lực thúc đẩy năng suất và hiệu quả, thúc đẩy đổi mới và gia tăng thương mại hóa, từ đó 
làm cho việc đầu tư nằm ngoài cụm ngành sẽ không thể có tính cạnh tranh.2

Xét về năng suất, đầu tư trong cụm ngành tăng khả năng tiếp cận với thông tin, dịch vụ và 
nguyên liệu chuyên biệt, tăng tốc độ và giảm chi phí điều phối cũng như giao dịch giữa các doanh 
nghiệp trong cụm ngành, tăng khả năng truyền bá các thông lệ và kinh nghiệm có kinh doanh hiệu 
quả, và tăng cạnh tranh trong đó tập trung vào việc cải thiện chất lượng trên cơ sở so sánh với các đối 
thủ trong cụm ngành. về thúc đẩy đổi mới, cụm ngành tăng khả năng nhận diện cơ hội đổi mới công 
nghệ với sự có mặt của nhiều luồng thông tin, giảm chi phí và rủi ro thử nghiệm công nghệ mới trước 
sự sẵn có của nguồn lực tài chính và kỹ năng, dịch vụ hỗ trợ và các doanh nghiệp khâu trước - khâu 
sau. về thúc đẩy thương mại hóa, các doanh nghiệp trong cụm ngành có thể mở rộng cơ hội phát 
triển sản phẩm mới và/hoặc thành lập doanh nghiệp mới và giảm chi phí thương mại hóa khi có sẵn 
nguồn lực về tài chính và kỹ năng.

hình 1 minh họa cụm ngành dệt may ở Quảng châu, Trung Quốc. việc thu hút đầu tư vào cụm 
ngành này được bắt đầu với một (hoặc một số) công ty lớn đại diện cho hoạt động cốt lõi của cụm 
ngành, sau đó tìm kiếm các công ty/tổ chức thượng nguồn và hạ nguồn trong chuỗi theo chiều dọc. 
hoạt động cốt lõi không chỉ là may mà cả dệt. Tiếp theo, việc thu hút đầu tư được hướng theo chiều 
dọc, bao gồm các công ty thượng nguồn (ví dụ như thiết kế, cung cấp nguyên liệu thô) và các công ty 
hạ nguồn (ví dụ như hậu cần xuất khẩu, thương hiệu, bán buôn, bán lẻ). Bước tiếp theo là nhìn theo 
chiều ngang để xác định các ngành công nghiệp liên quan. Tính “liên quan” có thể trên cơ sản xuất 
các sản phẩm và dịch vụ có tính chất bổ sung cho ngành dệt may (như thời trang, da giày, hay đồ gỗ), 
hoặc sử dụng chung một số nhân tố đầu vào chuyên biệt (như thời trang, da giày), hoặc sử dụng các 
kênh phân phối và truyền thông tương tự nhau (như da giày).

Hình 1. Sơ đồ cụm ngành dệt may

Nguồn: Dựa vào cụm ngành dệt may ở Quảng Châu, Trung Quốc.



xúc tiến đầu tư vùng DuYÊn HẢi MiỀn tRung

319

hoạt động thu hút đầu tư không chỉ dừng lại ở doanh nghiệp theo liên kết dọc và liên kết 
ngang, mà còn bao gồm cả các tổ chức cung cấp cho các thành viên của cụm ngành những kỹ năng 
chuyên môn, công nghệ, thông tin, vốn, hoặc cơ sở hạ tầng hoặc những đầu vào thiết yếu khác. 
Trong trường hợp của ngành dệt may, những tổ chức này có thể là các các kênh đầu tư và tài chính, 
trường thiết kế thời trang, trường đào tạo công nhân kỹ thuật, các tổ chức cung cấp hạ tầng giao 
thông, xuất nhập khẩu, và thương mại. những tổ chức này cũng có thể là các cụm ngành có liên quan 
khác. chẳng hạn như sự phát triển của mạng lưới nguyên phụ liệu dệt tổng hợp phụ thuộc vào cụm 
ngành hóa chất. Tương tự như vậy, hoạt động của các doanh nghiệp dệt may cần có sự hỗ trợ của 
cụm ngành máy móc, thiết bị dệt may. 

các tỉnh ven biển miền Trung đều có chiến lược phát triển du lịch. hình 2 minh họa một cụm 
ngành du lịch. nhưng chiến lược thu hút đầu tư không chỉ dừng lại ở một cấp độ quá chung chung 
này. Kinh nghiệm của Bangkok, Thái lan cho thấy hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh cho cụm 
ngành du lịch chữa bệnh ra đời từ sự thành công của cụm ngành du lịch.

Hình 2. Sơ đồ cụm ngành du lịch

Cụm ngành du lịch dưỡng sinh, chữa bệnh

Nguồn: Dựa vào cụm ngành du lịch ở Thái Lan.



Kỷ yếu Hội nghị

320

Một tình huống điển hình nữa là cụm ngành công nghệ thông tin. Đây là một chiến lược thu 
hút đầu tư quan trọng của Đà nẵng. hình 3 minh họa sơ đồ của cụm ngành này. Trên thế giới, ai cũng 
biết đến sự thành công của hai cụm ngành công nghệ thông tin gắn với kinh tế địa phương là Thung 
lũng Silicon ở hoa Kỳ và Bangalore ở ấn Độ. Tuy nhiên, hai cụm ngành thành công gần đây dựa vào 
sự mở rộng và chuyên biệt hóa của công nghệ thông tin là cụm ngành thiết bị phân tích (analytical 
instruments) ở Đài loan và cụm ngành trò chơi và hoạt động giải trí trên mạng ở Seoul, hàn Quốc. 
như vậy, hướng thu hút đầu tư của Đà nẵng vào công nghệ thông tin cần được tiếp tục điều chỉnh 
để lựa chọn lĩnh vực chiến lược như viết phần mềm chuyên biệt hay đồ họa hay hệ thống thông tin 
quản lý,… trước khi phát triển một cách toàn diện.

Hình 3. Sơ đồ cụm ngành công nghệ thông tin

cụm ngành hóa dầu mang tính khép kín vì bản chất của nó là công nghiệp nặng. Thách thức 
đặt ra trong thu hút đầu tư tại một địa phương (như Quảng ngãi) là tạo tính lan tỏa và góp phần 
thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương ngoài những lợi ích về thu ngân sách. hình 4 minh họa kinh 
nghiệm của việc thu hút đầu tư vào cụm ngành hóa dầu ở rotterdam, hà lan. Để phá vỡ tính khép 
kín của các nhà máy lọc hóa dầu, các hoạt động công nghiệp liên kết như vật liệu nông nghiệp, bao 
bì, vật liệu xây dựng, nhựa được thúc đẩy. nhưng để tạo lợi thế cạnh tranh cho các hoạt động này, lợi 
thế của hóa dầu là không đủ. Đầu tư được định hướng vào các dịch vụ hỗ trợ như logistics, phân phối 
thương mại và sửa chữa máy móc thiết bị.

việc thu hút đầu tư trong cụm ngành đòi hỏi vai trò hết sức quan trọng của nhà nước. nhìn từ 
góc độ lý thuyết, cơ sở để nhà nước can thiệp xuất phát từ các thất bại của thị trường - chẳng hạn 
như nhu cầu yếu ớt (nhất là trong giai đoạn đầu), rủi ro cao (đặc biệt là với công nghệ tiên phong), thị 
trường không đầy đủ (chưa có quỹ đầu tư mạo hiểm và cơ chế phòng ngừa rủi ro tài chính), người ăn 
theo (do tính chất hàng hóa công của khoa học và công nghệ), ngoại tác tiêu cực (đặc biệt liên quan 
đến tiêu chuẩn về an toàn sản phẩm và vệ sinh môi trường)...

Từ góc độ thực tiễn chính sách và kinh nghiệm quốc tế, sự thành công của các doanh nghiệp 



xúc tiến đầu tư vùng DuYÊn HẢi MiỀn tRung

321

nói riêng và của cụm ngành nói chung là một thắng lợi về kinh tế cho địa phương. Sự phát triển 
của cụm ngành góp phần tạo ra môi trường kinh doanh năng động và hấp dẫn. Đến lượt mình, môi 
trường này thu hút thêm các doanh nghiệp và nhà đầu tư, nhờ vậy tạo ra công ăn việc làm, tăng 
trưởng kinh tế, và mở rộng cơ sở thuế cho địa phương. chính vì vậy, chính quyền địa phương có động 
cơ mạnh mẽ để đóng vai trò tích cực trong việc hỗ trợ, giúp cho cụm ngành ở địa phương mình trở 
nên phát đạt. 

Hình 4. Sơ đồ cụm ngành hóa dầu

vai trò của nhà nước có thể được thực hiện bằng nhiều cách và trên nhiều phương diện. nhà 
nước có thể chủ động nhận diện những cụm ngành mới manh nha hay đang trỗi dậy để có chính 
sách hỗ trợ thích hợp. Đối với những cụm ngành hiện hữu, nhà nước cần đảm bảo các điều kiện cần 
thiết yếu, đồng thời giải quyết những trở ngại để chúng có thể tiếp tục phát triển - chẳng hạn như 
thông qua việc đảm bảo khả năng tiếp cận các nguồn lực và nhân tố sản xuất, tích cực thu hút đầu tư 
(trong và ngoài nước) vào các hoạt động nòng cốt và phụ trợ của cụm ngành.

2. Phát triển cơ sở hạ tầng

các nước muốn thành công phải cung cấp được cơ sở hạ tầng cần thiết cho nền kinh tế và cho 
xã hội để duy trì tăng trưởng. Kinh nghiệm phát triển cho thấy đầu tư khoảng 7% gDp vào cơ sở hạ 
tầng là quy mô vừa đúng để duy trì tăng trưởng cao và bền vững.3 Đài loan và hàn Quốc từng đầu tư 
rất mạnh vào cơ sở hạ tầng trong thời kỳ công nghiệp hóa nhanh chóng. (Đài loan là 9,5% gDp trong 
giai đoạn 1970 - 19904 và hàn Quốc là 8,7% trong giai đoạn 1960 - 19905). Trung Quốc bình quân đầu 
tư 8% gDp vào cơ sở hạ tầng giai đoạn 2003 - 2004.6 cả ba nước đều xây dựng được những hệ thống 
cơ sở hạ tầng kết nối với các cụm ngành. Đây là một kinh nghiệm quốc tế có giá trị lớn: nhưng địa 
điểm thu hút đầu tư phải được kết nối với các hệ thống hạ tầng trục quốc gia. nói một cách khác, nếu 
nhà nước không cam kết phát triển cơ sở hạ tầng kết nối, thì việc thu hút đầu tư của doanh nghiệp 
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sẽ không thành công.

Sự thành công trong thu hút đầu tư của Trung Quốc cho thấy tầm quan trọng của việc kết nối 
khu công nghiệp - khu kinh tế (Kcn - KKT) với hệ thống cơ sở hạ tầng quốc gia. vào nửa cuối thập 
niên 1990 và đầu 2000, việc phát triển Kcn - KKT, đặc biệt là ở những vùng có mức độ công nghiệp 
hóa thấp và xa trung tâm đô thị, đứng trước một thách thức lớn là kết nối với các hệ thống/mạng lưới 
cơ sở hạ tầng (cShT) quốc gia. hình 5 trình bày bản đồ vị trí các KKT của Trung Quốc tại thời điểm 
năm 2010.

Hình 5. Bản đồ KCN - KKT ở Trung Quốc

Nguồn: Douglas Zhihua Zeng, “How Do Special Economic Zones and Industrial Clusters Drive China’s 
Rapid Development?”, Bài viết nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, Tháng3/2011.

Để hỗ trợ cho các KKT này, hệ thống đường bộ cao tốc, đường sắt, sân bay và cảng biển được 
phát triển ở quy mô quốc gia được phát triển và kết nối với tất cả các KKT đã được quy hoạch. nếu 
một KKT được đề xuất, nhưng tại vị trí không thể kết nối với hệ thống cơ sở hạ tầng quốc gia thì sẽ 
không được phê duyệt. ngược lại, nếu một KKT được phê duyệt thì bắt buộc phải đầu tư cơ sở hạ 
tầng kết nối: nếu khu vực tư nhân không đầu tư thì thực hiện theo hình thức hợp tác công - tư (ppp); 
nếu ppp không được thì ngân sách địa phương được huy động để đầu tư; nếu ngân sách địa phương 
không đáp ứng được thì ngân sách trung ương hỗ trợ. Điểm đáng chú ý ở đây là các khu kinh tế 
không cần có sân bay riêng hay cảng biển riêng, nhưng đều tiếp cận với các cơ sở hạ tầng này thông 
qua hệ thống giao thông cao tốc với chi phí cạnh tranh. Kinh nghiệm thu hút đầu tư phát  triển công 
nghiệp ở vùng bờ Đông của Thái lan cũng cho thấy việc kết nối từng địa phương với hệ thống đường 
bộ, đường thủy và đường sắt là động lực chính để tăng được vốn đầu tư thực hiện, chứ không phải là 
các địa phương tự xây dựng cơ sở hạ tầng lớn.7
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Hình 5. Bản đồ hệ thống giao thông trục quốc gia của Trung Quốc

Nguồn: Economist, “China’s infrastructure splurge: Rushing on by road, rail and air”, 14.2.2008.

Trong phạm vi của nền kinh tế địa phương, việc phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ gặp phải 
thách thức là nhu cầu đầu tư lớn trong khi chính quyền địa phương không có khả năng tài trợ và 
nhiều dự án cũng không có khả năng hoàn vốn. Ở đây, kinh nghiệm phát triển cơ sở hạ tầng từng 
bước ở Batam, indonesia có thể là bài học cho các địa phương ở việt nam.8 Đảo Batam, indonesia có 
diện tích 715 km2 và dân số 950 nghìn người (năm 2010). Trước khi thành lập khu kinh tế, hoạt động 
kinh tế truyền thống của Batam là thủy sản và lâm nghiệp. Tuy nhiên, địa phương này có một lợi thế 
là nằm trong tam giác tăng trưởng Sijori (indonesia - Malaysia - Singapore), chỉ cách Singapore 20 km 
và có chi phí lao động và đất đai thấp.

Trong toàn khu kinh tế được quy hoạch, chỉ có Khu công nghiệp Batam (Batamindo) với diện 
tích 320 ha được chọn để đầu tư làm bàn đạp phát triển trước khi phát triển cShT đồng bộ. Dự án 
khu công nghiệp được triển khai trên cơ sở liên doanh với Singapore (năm 1989), nhưng đối tác 
Singapore đảm nhiệm việc xây dựng cShT nội khu, tiếp thị và quản lý hoạt động. chiến lược của khu 
là thu hút công ty đa quốc gia có trụ sở ở Singapore chuyển hoạt động công nghiệp chế tạo sang 
Batam, nhưng vẫn giữ trụ sở ở Singapore. cơ sở hạ tầng phát triển tại Batam hoàn toàn mang tính 
nội khu công nghiệp, bao gồm điện, nước sạch, nước thải, viễn thông, trung tâm thương mại và nhà 
ở cho công nhân. cảng có quy mô khiêm tốn, chỉ phục vụ vận chuyển hàng tới và từ Singapore đi.

cho đến giữa thập niên 2000, 15 khu công nghiệp trong khu kinh tế mới được đầu tư phát triển 
sau Batamindo. việc hoạt động sản xuất công nghiệp phát triển theo cả chiều rộng và chiều sâu đặt 
ra yêu cầu phải phát triển cShT đồng bộ. hiện nay, Batam mới tiến hành thu hút đầu tư vào cảng 
container mới, mở rộng sân bay, xây dựng trường kỹ thuật, bệnh viện quốc tế và trung tâm hội nghị 
quốc tế.

nhìn vào các tỉnh ven biển miền Trung, chúng ta có thể thấy xét về mặt quy hoạch tất cả các 
Kcn và KKT sẽ được kết nối với cơ sở hạ tầng quốc gia. Tuy nhiên, chính sách dàn trải nguồn vốn khan 
hiếm hiện nay của nhà nước cho nhiều tỉnh để phát triển các tiện ích giao thông giống nhau và việc 
lên kế hoạch cho những dự án nhiều triệu đô-la không cần thiết sẽ đẩy chi phí tài trợ lên cao trong 
khi không cải thiện được tình hình. Ở cấp trung ương, một kế hoạch chiến lược quốc gia cần được xác 
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định để đặt ưu tiên cho một số dự án quy mô lớn nhưng khả thi như đường cao tốc Bắc nam, đi qua 
các tỉnh quan trọng ở vùng duyên hải, một tuyến đường sắt Bắc nam tốc độ trung bình (120 km/h) 
để vận chuyển hiệu quả cho cả hành khách lẫn hàng hóa, và một sân bay quốc tế và một cảng biển 
nước sâu để phục vụ cho cả vùng. Đối với các đề xuất cơ sở hạ tầng khác, chỉ nên hỗ trợ vốn nhà nước 
nếu có sự tham gia của khu vực tư nhân trên cơ sở thẩm định về nhu cầu

Đối với từng địa phương, việc phát triển cơ sở hạ tầng để tạo lợi thế cho các Kcn - KTT trong 
thu hút đầu tư cần được thực hiện từng bước. nhiều quy hoạch hiện nay thể hiện ý chí đầu tư nhiều 
dự án cơ sở hạ tầng khác nhau ngay từ đầu. Một điểm bất hợp lý nữa là định hướng phát triển ồ ạt các 
khu đô thị mới song song với phát triển công nghiệp trong khu kinh tế. Trong một môi trường kinh 
tế thuận lợi với nguồn vốn dồi dào thì việc phát triển song hành công nghiệp với đô thị là đúng đắn. 
nhưng sẽ là không hiệu quả nếu đổ vốn vào những khu đô thị mới với các tiêu chí quy hoạch “quá 
hiện đại”, trong khi nhu cầu thực tế là nhà ở và dịch vụ thương mại, cơ sở hạ tầng xã hội với chi phí 
thấp cho công nhân thì không được đáp ứng. Kinh nghiệm ở indonesia, cũng như nhiều nước Đông 
nam á khác cho thấy đối với các nền kinh tế địa phương có vị trí địa lý thuận lợi, nhưng là người đi 
sau, thì một chiến lược thu hút đầu tư theo hướng công nghiệp đi trước đô thị là hợp lý để không bị 
đầu tư dàn trải và đẩy nhanh được phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất kinh tế.

3. Thay lời kết

Bài viết này tổng kết kinh nghiệm thu hút đầu tư lấy cụm ngành làm trung tâm. Một điểm 
thuận lợi là các cụm ngành du lịch, công nghiệp cơ khí, hóa dầu, đồ gỗ ngoài trời, chế biến thủy sản, 
chế biến thức ăn gia súc,… đã hình thành tại các tỉnh ven biển miền Trung. việc thu hút đầu tư trong 
thời gian tới cần phải gắn vào những cụm ngành mà các địa phương có lợi thế cạnh tranh, thay vì xúc 
tiến đầu tư theo hướng bóp méo thị trường. nội dung thứ hai được đề cập là kinh nghiệm phát triển 
cơ sở hạ tầng để làm nền tảng cho việc thu hút đầu tư và các hoạt động sản xuất. Ở cấp độ Trung 
ương, một nguyên tắc cần được áp dụng là nếu đồng ý phê duyệt việc xây dựng Kcn - KKT nào thì 
cũng đồng thời phải quyết định đầu tư cơ sở hạ tầng kết nối tới Kcn - KKT đó và loại bỏ mọi đề xuất 
xây dựng cơ sở hạ tầng trùng lắp. Ở cấp độ địa phương, việc phát triển cần mang tính chiến lược từng 
bước với thứ tự ưu tiên bám theo nhu cầu thực tế của nhà đầu tư.
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challenging to the national economy and the economies of seaside areas is to 
diversify manufacture and export commodity in order to obtain higher value added 
commodities and services based on investment attraction into economic zones 
and industrial zones. Based on international experience, there are two important 

determining successes in the activity of investment attraction into the region: (1) investment 
attraction into sectoral cluster and (2) development of infrastructure and industrial zone.

- Investment attraction into sectoral cluster 

Sectoral cluster is a group of enterprises and support guidelines which focus closely in a 
geographical area, being connected by general values and mutuality. investment attraction regarding 
to sectoral cluster will make a quick motivation to enhance the productivity and effectiveness, 
promoting the innovation and increasing commercialization from which it must have be competitive 
for out of sectoral cluster.

Some successful sectoral clusters in the world are referred to: garment sectoral cluster in Quang 
chau, china; general tourism and tourism for health caring sectoral cluster in Bangkok, Thailand, two 
information technology sectoral clusters connecting to regional economy are Silicon valley in united 
State and Bangalore in india (which are appropriate to Da nang), petrochemical sectoral cluster in 
rotterdam, netherland (which is able to be applicable to Quang ngai).

one advantage is that the tourism, mechanics industry, petrochemical, outside wood stuff, 
aquatic processing, processing food for cattle, etc… sectoral clusters have established in seaside 
provinces in central region. Therefore, in coming time, it is necessarily to research to provide policies 
of developing more these sectoral clusters.

- Infrastructure development 

Based on international experience, the investment attraction points must have been connected 
with the national infrastructure system (the system of highway, railway, airport, seaport, etc…). in 
particular, china has been successful in investment attraction due to connection industrial zones – 
economic zones with national infrastructure system; experiences on investment attraction into the 

INVESTMENT ATTRACTION INTO THE REGIONAL ECONOMY:
INTERNATIONAL EXPERIENCE

? nguYen xuan Thanh*

* Lecturing program of Economy major – Fulbright.
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development of industry in east sea area of Thailand and experiences on step by step infrastructure 
development in Batam, indonesia.

given above experiences on infrastructure development, it provides some lessons in term 
of investment attraction: at the central level, one applicable principle is that if it agrees to approve 
the construction of any economic and industrial zone, then, it shall determine investment into 
infrastructure to connect with that economic and industrial zone and remove all repeated construction 
propositions. At the regional level, the development should be strategic, step by step with priority 
order following the actual needs of investors.
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PHỤ LỤC / APPENDIX

I. Chính sách của Trung ương

- nghị định 69/2008/nĐ-cp  về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, chính sách ưu đãi đối với hoạt động 
xã hội hóa.

- nghị định 45/2011/nĐ-cp về lệ phí trước bạ thay thế khoản 1 Điều 7 nghị định số 69/2008/
nĐ-cp.

- nghị định 124/2008/nĐ-cp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Thuế 
thu nhập doanh nghiệp

- nghị định 122/2011/nĐ-cp về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 124/2008/nĐ-cp

- nghị định 87/2010/nĐ-cp quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Thuế xuất khẩu, 
Thuế nhập khẩu

- nghị định 198/2004/nĐ-cp về thu tiền sử dụng đất

- nghị định 120/2010/nĐ-cp về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 198/2004/nĐ-cp 

- nghị định 69/2009/nĐ-cp về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư

- nghị định số 142/2005/nĐ-cp về việc thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

- nghị định 121/2010/nĐ-cp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều thuộc nghị định 142/2005/
nĐ-cp 

- nghị định số 151/2006/nĐ-cp về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước

- nghị định số 106/2008/nĐ-cp sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 151/2006/nĐ-cp

- nghị định số 41/2010/nĐ-cp ngày 12/4/2010 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông 
nghiệp, nông thôn

DANH MụC MỘT SỐ VĂN bẢN CHÍNH SÁCH
CÓ LIÊN QUAN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
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- văn bản số 1231/TTg-KhTh ngày 17/8/2012 của Thủ tướng chính phủ về việc Đề án ra soát, 
xây dựng tiêu chí lựa chọn một số Khu kinh tế ven biển để tập trung đầu tư giai đoạn 2013-2015

- Thông tư số 119/2005/TT-BTc ngày 22/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính 
áp dụng tại Khu kinh tế Dung Quất và Thông tư số 33/2008/TT-BTc ngày 23/4/2008 sửa đổi bổ sung 
Thông tư số 119/2005/TT-BTc

II. Chính sách riêng của các địa phương

1. Thừa Thiên Huế

- Quyết định 01/2013/QĐ-uBnD ngày 5 tháng 1 năm 2013 của uBnD tỉnh Thừa Thiên huế về 
Ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên huế

(http://congbao.thuathienhue.gov.vn/webpages/newdoc/info.faces?docid=134489) 

- Quyết định 33/2012/QĐ-uBnD ngày12/10/2012 Ban hành Quy trình thủ tục thực hiện, giám 
sát, quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên huế

http://congbao.thuathienhue.gov.vn/webpages/newdoc/dailycontent.faces?docid=134367 

2. Đà Nẵng

- Quyết định số 19/2012/QĐ-uBnD ngày 25/4/2012 Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu 
tư vào Khu công nghệ cao Đà nẵng

http://congbao.danang.gov.vn/webpages/newdoc/info.faces?docid=9281&year=2012 

- Quyết định 7825/QĐ-uBnD ngày 25/9/2012 phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế 1 cửa liên 
thông TThc đối với DA fDi (ngoài Kcn) trên địa bàn thành phố Đà nẵng (http://www.dngcustoms.
gov.vn/haiquandng/Default.aspx?tabid=8cb976e7-4c78-4a73-89fd-4a38f3cd9ba6&mid=c22d5506-
649e-4ed2-89b1-d201054cd35a&itemid=1269&page=Detail)

3. Quảng Nam

- Quyết định số 06/2012/QĐ-uBnD về quy chế quản lý và ưu đãi đầu tư cụm công nghiệp trên 
địa bàn tỉnh

h t t p : / / c o n g b a o . v p u b n d . q u a n g n a m . v n / w e b p a g e s / n e w d o c / i n f o . 
faces?docid=34240&year=2012 

- Quyết định 1874/2012/QĐ-uBnD về việc đính chính Quyết định số 06/2012/QĐ-uBnD ngày 
17/4/2012 của uBnD tỉnh ban hành Quy chế quản lý và ưu đãi đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Quảng nam. 

h t t p : / / c o n g b a o . v p u b n d . q u a n g n a m . v n / w e b p a g e s / n e w d o c / i n f o .
faces?docid=34266&year=2012 

- Quyết định 3926/QĐ-uBnD ngày 3/12/2012 của uBnD tỉnh về Quy định trình tự, thủ tục hành 
chính thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng nam

http://tuphaptamky.gov.vn/wp/?p=8771 

4. Quảng Ngãi

- Quyết định 50/2012/QĐ-uBnD ngày 27/12/2012 về ban hành quy định về một số chính sách 
khuyến khích thực hiện xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục 
thể thao và môi trường của tỉnh Quảng ngãi.

http://congbao.quangngai.gov.vn/webpages/newdoc/info.faces?docid=27060&year=2013 

- Quyết định 40/2009/QĐ-uBnD ngày 18/8/2009 Ban hành Quy định về quy trình, thủ tục cấp 
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gcnĐT trên địa bàn tỉnh Quảng ngãi

http://congbao.quangngai.gov.vn/webpages/newdoc/info.faces?docid=26428&year=2009 

- Quyết định số 69/2008/QĐ-uBnD ngày 02/5/2008 của uBnD tỉnh Quảng ngãi qui định chính 
sách đầu tư vào Kcn Tịnh phong, Kcn Quảng phú

5. Bình Định

- Quyết định 12/2011/QĐ-uBnD ngày 02 tháng 6 năm 2011 v/v ban hành Quy định về trình tự 
và cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng ngoài khu công nghiệp và 
khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định

- Quyết định 39/2011/QĐ-uBnD ngày 13 tháng 12 năm 2011 về việc quy định một số chính 
sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất thuộc làng nghề trên địa bàn tỉnh tham dự hội 
chợ, triển lãm trong nước và ngoài nước. 

- Quyết định số 24/2005/QĐ-uB ngày 04/02/2005 quy định một số chính sách khuyến khích 
đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

6. Phú Yên

- Quyết định số 02/2013/QĐ-uBnD, ngày 22/01/2013  v/v ban hành Quy chế phối hợp thực 
hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông hiện đại trong lĩnh vực đầu tư, đăng ký kinh doanh trên địa bàn 
Tỉnh

http://congbao.phuyen.gov.vn/webpages/newdoc/info.faces?docid=4410031&year=2013 

- Quyết định số 07/2012/QĐ-uBnD ngày 12/04/2012v/v ban hành xây dựng, quản lý và thực 
hiện chương trình XTTM tỉnh phú Yên.

http://congbao.phuyen.gov.vn/webpages/newdoc/info.faces?docid=4339843&year=2012 

- Quyết định số 1755/2010/QĐ-uBnD ngày 01/11/2010 của uBnD tỉnh phú Yên v/v Ban hành 
Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, gia hạn sử dụng đất trên địa bàn tỉnh 
phú Yên.

http://congbao.phuyen.gov.vn/webpages/newdoc/info.faces?docid=4338772&year=2010 

 - Quyết định số 2159/2008/QĐ-uBnD ngày 24/12/2008 của uBnD tỉnh phú Yên v/v Quy định 
một số ưu đãi và hỗ trợ đầu tư áp dụng tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh phú Yên.

http://congbao.phuyen.gov.vn/webpages/newdoc/info.faces?docid=4338370&year=2009 

 - nghị quyết số 51/2012/nQ-hĐnD ngày 14/9/2012 v/v chính sách đào tạo sau Đại học trong 
nước và đào tạo sau Đại học ở nước ngoài và chính sách thu hút sử dụng trí thức của tỉnh phú Yên.

http://congbao.phuyen.gov.vn/webpages/newdoc/info.faces?docid=4375375&year=2012  

7. Khánh Hòa

- Quyết định 73/2009/QĐ-uBnD ban hành quy chế một cửa liên thông thực hiện thủ tục cấp 
giấy cnĐT

http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-73-2009-QD-uBnD-Quy-che-mot-
cua-lien-thong-cap-giay-chung-nhan-dau-tu-vb131487t17.aspx 

- Quyết định số 29/2011/QĐ-uBnD ngày 25/10/2011 của uBnD ban hành Quy chế xây dựng 
quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_
page=27&mode=detail&document_id=153549 
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8. Ninh Thuận

- Quyết định 29/2012/QĐ-uBnD ngày 26/6/2012 về mô hình “một cửa liên thông” tại văn phòng 
phát triển kinh tế

http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh-29-2012-QD-uBnD-Quy-dinh-co-che-phoi-
hop-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chin-vb144761.aspx 

- Quyết định 45/2011/QĐ-uBnD ngày 14 tháng 9 năm 2011 về phê duyệt Đề án Đào tạo nghề 
cho lao động nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh

- Quyết định số 546/QĐ-uBnD ngày  13/12/2011 phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh 
ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2020

- Quyết định số 32/2011/QĐ-uBnD ngày 29/7/2011ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực 
hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh ninh Thuận

9. Bình Thuận

- Quyết định số 29/2012/QĐ-uBnD ngày 27/7/2012 ban hành quy chế phối hợp thực hiện cơ 
chế một cửa liên thông trong cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng 
ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã và giấy chứng nhận đủ điều kiện, 
giấy phép kinh doanh đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận. 

- Quyết định số 06/2012/QĐ-uBnD ngày 12/3/2012 về xây dựng nhà ở cho người thu nhập 
thấp tại khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê trên địa bàn tỉnh 
Bình Thuận

-  QĐ 64 /2009/QĐ-uBnD ngày 18/9/2009 về việc ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng 
hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận
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