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MỞ ðẦU 
 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Sự ra ñời của các Khu công nghiệp, Khu chế xuất (KCN, KCX) gắn liền với 

ñường lối ñổi mới, chính sách mở cửa do ðại hội ðảng lần thứ VI năm 1986 khởi 

xướng. Nghị quyết Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa VIII năm 1994 ñã ñề ra yêu cầu về 

“Quy hoạch các vùng, trước hết là các ñịa bàn trọng ñiểm, các khu chế xuất, khu 

kinh tế ñặc biệt, khu công nghiệp tập trung”. Chủ trương ñó tiếp tục ñược khẳng 

ñịnh qua các văn kiện về ñường lối phát triển kinh tế của ðảng qua các nhiệm kỳ. 

Nghị quyết ðại hội ñại biểu toàn quốc lần X của ðảng năm 2006 một lần nữa khẳng 

ñịnh chủ trương quy hoạch, phát triển các KCN và xác ñịnh phương hướng thời 

gian tới là “Hoàn chỉnh quy hoạch phát triển các khu, cụm, ñiểm công nghiệp trên 

cả nước; hình thành các vùng công nghiệp trọng ñiểm; gắn chặt việc phát triển sản 

xuất với ñảm bảo các ñiều kiện sinh hoạt cho người lao ñộng”. 

Hà Nội là trái tim của cả nước, ñầu não chính trị- hành chính quốc gia, là 

trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Thực 

hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị về phương hướng 

nhiệm vụ phát triển Thủ ñô Hà Nội trong thời kỳ 2001 – 2010, Hà Nội ñã triển khai 

nhiều giải pháp, trong ñó ñầu tư xây dựng các KCN là một trong những giải pháp 

quan trọng, tạo ñiều kiện thuận lợi thu hút ñầu tư nhất là nguồn vốn ñầu tư trực tiếp 

của nước ngoài, tạo ñà thúc ñẩy nhanh quá trình CNH, HðH Thủ ñô.  

ðến 30/06/2010 Hà Nội có 17 KCN tập trung trên ñịa bàn Hà Nội ñược 

Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập và phê duyệt danh mục quy hoạch với 

tổng diện tích gần 3500 ha (quy mô bình quân 206ha/KCN) và 01 khu công nghệ 

cao Hòa Lạc (1586 ha) do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý. Trước khi sát nhập 

ñịa giới hành chính với tỉnh Hà Tây vào ngày 01/08/2008, Hà Nội ñã xây dựng và 

ñưa vào hoạt ñộng 05 khu công nghiệp ñó là: KCN Bắc Thăng Long, KCN Nội Bài, 

KCN Nam Thăng Long, KCN Hà Nội-ðài Tư, KCN Sài ðồng B (sau ñây gọi là 5 

KCN Hà Nội) với tổng diện tích ñất tự nhiên khoảng 532,46 ha, trong ñó diện tích 
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ñất công nghiệp có thể cho thuê là 343,3 ha. Tính ñến ngày 31/12/2009, 05 KCN 

này ñã tiến hành cho thuê 316ha và thu hút ñược 218 dự án ñầu tư trong và ngoài 

nước với tổng vốn ñăng ký ñầu tư trên 03 tỷ USD, giải quyết ñược 70.568 lao ñộng; 

nộp ngân sách gần 1000 tỷ ñồng.  

05 KCN này ñã có nhiều ñóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ 

ñô. Tuy nhiên, phần lớn các KCN mới chỉ chú trọng tới việc thu hút ñầu tư, lấp ñầy, 

do vậy trong quá trình xây dựng và phát triển các KCN trên ñịa bàn Hà Nội cũng 

bộc lộ một số hạn chế cần ñược tiếp tục nghiên cứu và khắc phục như: 

- Công tác quy hoạch phát triển các KCN (quy hoạch dài hạn, xác ñịnh ñịa 

ñiểm, quy mô các KCN, sự ñồng bộ về hạ tầng trong và ngoài hàng rào…là những 

nhân tố quan trọng ảnh hưởng ñến sự thành công của việc phát triển KCN) còn 

nhiều bất cập;  

- Cơ cấu quy hoạch sử dụng ñất và phân khu chức năng trong KCN còn chưa 

phù hợp, tỷ lệ ñất dành cho thảm cỏ cây xanh và khu phụ trợ còn thấp. 

- Vấn ñề ñào tạo nguồn nhân lực; vấn ñề nhà ở, vấn ñề ñời sống văn hóa, tinh 

thần, giáo dục, chăm sóc y tế,… cho công nhân làm việc tại các KCN còn chưa 

ñược quan tâm thích ñáng ... 

- Hiệu quả kinh tế của các KCN và trình ñộ công nghệ của các doanh nghiệp 

áp dụng vào sản xuất chưa cao. Cơ cấu ngành nghề và sự liên kết kinh tế còn nhiều 

hạn chế. 

- Hệ thống chính sách phát triển KCN hiện hành của Việt Nam nói chung và 

Hà Nội nói riêng vẫn còn khá nhiều bất cập và hạn chế, ñặc biệt là những chính 

sách về lao ñộng việc làm, ñất ñai, huy ñộng vốn, công nghệ...; một số văn bản thể 

chế hóa chính sách còn bất cập, chưa thực sự thông thoáng ... Sự phối kết hợp của 

các cơ quan quản lý nhà nước chưa chặt chẽ, công tác thanh kiểm tra xử lý vi phạm 

và cải cách thủ tục hành chính chưa triệt ñể.  

 - Tình trạng ô nhiễm môi trường của các khu công nghiệp Hà Nội vẫn chưa 

ñược giải quyết kịp thời. 
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Vì vậy câu hỏi ñặt ra là làm thế nào ñể xây dựng các KCN ñồng bộ ñảm 

bảo giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế của KCN gắn với việc cải thiện các vấn ñề 

xã hội và bảo vệ môi trường? Việc nghiên cứu quá trình phát triển các KCN ñồng 

bộ trong quá trình CNH, HðH và hội nhập quốc tế của Hà Nội có ý nghĩa thiết 

thực cả về lý luận và thực tiễn: Về lý luận sẽ làm rõ sự cần thiết hình thành và 

phát triển các KCN ñồng bộ trong quá trình CNH, HðH; về thực tiễn, việc xây 

dựng và phát triển thành công các KCN ñồng bộ trên ñịa bàn Hà Nội sẽ ñóng góp 

tích cực vào tốc ñộ tăng trưởng kinh tế xã hội ñồng thời ñẩy nhanh quá trình CNH, 

HðH của Hà Nội, ñưa Hà Nội trở thành trở thành một trung tâm ngày càng có uy 

tín ở khu vực và trên thế giới.  

Xuất phát từ nhận thức về ý nghĩa của những vấn ñề trên, qua khảo sát và tìm 

hiểu tác giả lựa chọn ñề tài “Phát triển các khu công nghiệp ñồng bộ trên ñịa bàn 

Hà Nội” làm ñề tài luận án Tiến sĩ Kinh tế là rất cần thiết và có ý nghĩa thiết thực. 

2. Tổng quan nghiên cứu 

KCN tuy là mô hình kinh tế mới nhưng ñã ñược nhiều nhà khoa học trong và 

ngoài nước quan tâm nghiên cứu. Ngay từ những năm ñầu thập kỷ 90 của thế kỷ 20, 

trước xu thế coi việc xây dựng các KCN và KCX như một giải pháp quan trọng thu 

hút vốn ñầu tư nước ngoài ở các nước ñang phát triển, một số hội nghị, hội thảo, các 

công trình nghiên cứu về KCN ñã ñược phổ biến. 

- Sách và tài liệu chuyên khảo về xây dựng và phát triển KCN ñược tác giả 

nghiên cứu như sau: 

+ Cuốn "Kinh nghiệm thế giới về phát triển khu chế xuất và ñặc khu kinh tế", 

do Viện Kinh tế học xuất bản năm 1994, ñây là tài liệu giới thiệu về các ñặc khu 

kinh tế của Trung Quốc và các chính sách, ưu ñãi áp dụng trong các ñặc khu kinh tế 

Trung Quốc trước năm 1993;  

+ Cuốn “Quy hoạch KCN và lựa chọn ñịa ñiểm xây dựng Xí nghiệp công 

nghiệp”, do Tiến sĩ Phạm ðình Tuyển chủ biên, Nhà xuất bản xây dựng năm 2001. 

Nội dung chủ yếu của cuốn cuốn sách viết về việc lực chọn quy hoạch KCN và chủ 

yếu là vị trí ñặt KCN; 
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+ Cuốn "KCN, KCX ở các tỉnh phía Nam" do Bộ Kế hoạch và ðầu tư xuất 

bản năm 2001, ñây là tài liệu giới thiệu KCN, KCX ở các tỉnh phía Nam và các dự 

án ñầu tư trực tiếp nước ngoài ñã ñầu tư vào các KCN, KCX ở các tỉnh này; 

+ Cuốn “Giáo trình Kinh tế và quản lý công nghiệp” do GS.TS Nguyễn ðình 

Phan và GS.TS Nguyễn Kế Tuấn ñồng chủ biên, Nhà xuất bản ðại học Kinh tế 

Quốc dân năm 2007. Tại chương 10 các tác giả ñã ñề cập chuyên sâu ñến việc tập 

trung hóa, tổ chức sản xuất và quy hoạch phát triển công nghiệp trên vùng lãnh thổ 

và các loại hình khu vực công nghiệp trong ñó có KCN; 

Tiếp ñó hàng loạt các công trình nghiên cứu về KCN của các tác giả trong và 

ngoài nước:  

+ Luận án Tiến sĩ kiến trúc “Cải tạo và hoàn thiện các khu tập trung công 

nghiệp ở Hà Nội theo ñịnh hướng phát triển ñô thị ñến năm 2010” của nghiên cứu 

sinh Chế ðình Hoàng [1996], ñã ñánh giá thực trạng phát triển các KCN Hà Nội 

giai ñoạn trước năm 1996 và ñề xuất các giải pháp việc cải tạo và hoàn thiện các 

KCN tập trung của Hà Nội. Tuy nhiên, hiện nay sự phát triển của ñô thị Hà Nội ñã 

có nhiều thay ñổi so với ñịnh hướng phát triển tại thời ñiểm 1996; 

+ Luận án Tiến sĩ kiến trúc “Quy hoạch xây dựng và phát triển KCN Việt 

Nam trong thời kỳ ñổi mới” của Nguyễn Xuân Hinh [2003], ñã ñánh giá thực trạng 

phát triển các KCN Việt Nam và ñề xuất các giải pháp về quy hoạch xây dựng 

nhằm phát triển các KCN của Việt Nam trong thời kỳ ñổi mới; 

+ Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Các giải pháp hoàn thiện và phát triển KCN ở 

Việt Nam" của Trần Ngọc Hưng [2004], ñã ñề xuất một số giải pháp về cơ chế, 

chính sách nhằm phát triển hơn nữa các KCN ở nước ta. 

+ Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Hoàn thiện công tác xúc tiến ñầu tư nhằm phát 

triển các KCN ở Việt Nam" của Nguyễn Thị Thu Hương [2004], ñã ñề xuất một số 

giải pháp nhằm thúc ñẩy hoạt ñộng xúc tiến ñầu tư ñể thu hút và lấp ñầy các KCN 

của Việt Nam. 

+ Luận án Tiến sĩ Kiến trúc  “Tổ chức mối quan hệ giữa chức năng ở, phục 

vụ công cộng và sản suất trong quá trình quy hoạch xây dựng các KCN tại Hà 
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Nội” của Nguyễn ðình Thi [2005], ñã ñề xuất giải pháp quy hoạch các khu chức 

năng, khu nhà ở, khu phục vụ công cộng trong việc xây dựng và phát triển các 

KCN của Hà Nội. 

- Ngoài ra, còn kể ñến các ñề tài nghiên cứu khác về xây dựng và phát triển 

các KCN như ðề tài khoa học cấp Bộ “Giải quyết những vấn ñề xã hội nảy sinh ñối 

với người lao ñộng làm việc tại các KCN các tỉnh phía Bắc Việt Nam” do TS. Trần 

Việt Tiến chủ nhiệm ñề tài năm 2008; ðề tài khoa học cấp Bộ “Phát triển bền vững 

nông thôn vùng ñồng bằng Bắc Bộ trong quá trình xây dựng, phát triển các KCN: 

Thực trạng và giải pháp” do TS. ðỗ ðức Quân chủ nhiệm ñề tài năm 2008; ðề tài 

khoa học cấp Thành phố “Nghiên cứu ñổi mới mô hình quản lý và giải pháp phát 

triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ các KCN và chế xuất trên ñịa bàn Hà Nội” do TS. 

Nguyễn Văn Việt chủ nhiệm ñề tài năm 2004; ðề tài khoa học cấp Thành phố 

“Nghiên cứu và ñề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp 

trong các Khu (cụm) công nghiệp trên ñịa bàn Hà Nội” do TS. Nguyễn Văn Việt 

chủ nhiệm ñề tài năm 2006-2007 và hàng loạt các ñề tài nghiên cứu của các tác giả 

khác về xây dựng và phát triển các KCN. 

- Các tài liệu trong các Hội nghị, Hội thảo chuyên ñề về xây dựng và phát 

triển các KCN ñược nghiên cứu gồm: 

+ Hội thảo "Quan ñiểm, mục tiêu và ñịnh hướng phát triển các khu công 

nghiệp trên ñịa bàn Thủ ñô từ nay ñến năm 2010" do Thường trực Hội ñồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức tháng 12 năm 2002. Tại Hội thảo 

này các nhà nghiên cứu ñã ñề xuất một số quan ñiểm, mục tiêu, ñịnh hướng và giải 

pháp nhằm phát triển các KCN trên ñịa bàn Hà Nội ñến năm 2010; 

  + Hội nghị "Trao ñổi kinh nghiệm về công tác quản lý và xúc tiến ñầu tư 

giữa các Ban quản lý KCN và CX" do Ban quản lý các KCN & CX Hà nội tổ chức 

tháng 4 năm 2004. Tại Hội nghị này các nhà nghiên cứu tập trung thảo luận, trao 

ñổi về các kinh nghiệm quản lý và một số giải pháp tăng cường hoạt ñộng vận ñộng 

xúc tiến ñầu tư vào các KCN; 
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+ Hội thảo khoa học "Phát triển KCN, KCX ở các tỉnh phía Bắc, những vấn 

ñề lý luận và thực tiễn"  Tạp chí Cộng sản, Bộ Kế hoạch ðầu tư và UBND tỉnh 

Thanh hóa ñã tổ chức tháng 6 năm 2004. Tại Hội thảo này các nhà nghiên cứu tập 

trung trao ñổi kinh nghiệm phát triển các KCN và ñề xuất một số giải pháp tăng 

cường thu hút ñầu tư lấp ñầy KCN ở các tỉnh phía Bắc; 

+ Hội thảo khoa học “10 năm xây dựng các KCN Hà Nội (1995-2005)” do 

Ủy Ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức tháng 11 năm 2005, Hội thảo này có 15 

bài viết và  tham luận của các tác giả ñề cập ñến nhiều nội dung nhưng tập trung 

chủ yếu là ñề xuất một số phương hướng và giải pháp nâng cao năng lực công tác 

quản lý nhà nước trong các KCN Hà Nội, vai trò của ñầu tư trực tiếp nước ngoài 

trong việc phát triển các KCN ở Hà Nội và kinh nghiệm phát triển KCN của một số 

tỉnh phía Bắc; 

+ Hội nghị-Hội thảo Quốc gia “15 năm (1991-2006) xây dựng và phát triển 

các KCN, KCX ở Việt Nam” do Bộ Kế hoạch và ðầu tư tổ chức tháng 7 năm 2006. 

Hội thảo này ñã có 106 bài viết của nhiều tác giả trong ñó có 66 bài viết về những 

vấn ñề chung trong xây dựng và phát triển các KCN, KCX ở Việt Nam; 36 bài viết 

về thực tiễn hoạt ñộng KCN gắn với quy hoạch phát triển theo ñịa phương, vùng 

lãnh thổ; 04 bài viết về hoạt ñộng của các khu kinh tế; 

+ Hội nghị quốc tế về “Khu công nghiệp sinh thái ” tổ chức tại Hyderabad, 

Ấn ðộ ngày 6-8/07/2009 ñã thu hút sự tham gia của hơn 80 ñại biểu ñến từ các 

quốc gia như ðức, Tunisia, Ấn ðộ, Indonesia, Maroc, Bangladesh và Philippines. 

Mục ñích chính của Hội nghị là ñể tạo ñiều kiện trao ñổi kinh nghiệm trong lĩnh vực 

quản lý bền vững các khu công nghiệp và tăng cường hợp tác trong tương lai của 

các bên liên quan ở Châu Á, Châu Phi và Châu Âu. Tại Hội nghị này các nhà 

nghiên cứu tập trung vào khái niệm, các khía cạnh pháp lý và chính sách liên quan 

ñến khu công nghiệp và khu công nghiệp sinh thái,... 

Tóm lại, có khá nhiều công trình nghiên cứu về xây dựng và phát triển các 

khu công nghiệp trên những góc ñộ khác nhau, nhưng chưa có một công trình nào 

nghiên cứu một cách toàn diện, sâu sắc, hệ thống hóa lý luận và tổng kết thực tiễn 
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sự hình thành và phát triển KCN ñồng bộ. ðặc biệt việc nghiên cứu thực trạng phát 

triển các KCN ñồng bộ trên ñịa bàn Hà Nội, từ ñó ñề xuất các giải pháp nhằm phát 

triển các KCN ñồng bộ trên ñịa bàn Hà Nội trong thời gian tới thì chưa có một công 

trình nào nghiên cứu. Do vậy, nghiên cứu sinh ñã quyết ñịnh lựa chọn ñề tài này ñể 

nghiên cứu trong Luận án. 

3.  Mục ñích và nhiệm vụ nghiên cứu  

Mục ñích của luận án là luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn, thực trạng của 

việc phát triển các KCN ñồng bộ trên ñịa bàn Hà nội trong quá trình CNH, HðH và 

hội nhập quốc tế ở nước ta. Trên cơ sở ñó ñề xuất quan ñiểm, ñịnh hướng, giải pháp 

về việc phát triển các KCN ñồng bộ trên ñịa bàn Hà nội trong thời gian tới. 

ðể ñạt ñược mục ñích trên, luận án thực hiện các nhiệm vụ sau ñây: 

- Luận giải một số vấn ñề lý luận về KCN ñồng bộ và phát triển KCN ñồng 

bộ trong quá trình CNH, HðH; 

- Trên cơ sở lý luận về KCN ñồng bộ, làm rõ các nhân tố ảnh hưởng ñến việc 

phát triển ñồng bộ của các KCN; 

- Trên cơ sở nguyên lý phát triển KCN ñồng bộ ñể phân tích và ñánh giá thực 

trạng phát triển KCN tại Hà Nội thời gian qua, từ ñó chỉ rõ ra những tồn tại, nguyên 

nhân và những vấn ñề cần giải quyết trong thòi gian tới; 

 - ðề xuất các quan ñiểm, ñịnh hướng và các giải pháp cơ bản phát triển 

KCN ñồng bộ trên ñịa bàn Hà Nội trong thời gian tới; 

- ðề xuất nội dung quy hoạch và một số hạng mục công trình thiết yếu nhằm 

xây dựng mô hình thí ñiểm một KCN ñồng bộ phù hợp với ñặc thù của thủ ñô Hà Nội. 

4.  ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 

       ðối tượng nghiên cứu: phát triển KCN ñồng bộ là một ñề tài rộng và có 

nhiều nhân tố ảnh hưởng ñến sự hình thành và phát triển của KCN ñồng bộ. ðối 

tượng nghiên cứu chính của Luận án chỉ giới hạn trong phạm vi nghiên cứu phát 

triển các KCN ñồng bộ ở sự ñồng bộ giữa việc hình thành và khai thác sử dụng KCN 

với việc hoàn thiện cấu trúc hạ tầng kỹ thuật-xã hội trong và ngoài hàng rào.  
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Phạm vi nghiên cứu: ñề tài khái quát tình hình 17 KCN trên ñịa bàn Hà Nội 

và KCNC Hòa Lạc sau khi sát nhập ñịa giới hành chính, tập trung trọng tâm phân 

tích thực trạng xây dựng và phát triển của 5 KCN Hà Nội trước ngày 01/08/2008 

(KCN Bắc Thăng Long, KCN Nội Bài, KCN Nam Thăng Long, KCN Hà Nội-ðài 

Tư, KCN Sài ðồng B) làm cơ sở cho việc ñề xuất các giải pháp.  

Giới hạn nội dung nghiên cứu: phát triển các KCN ñồng bộ bao gồm rất 

nhiều nội dung và ñược tiếp cận trên nhiều góc ñộ khác nhau. Trong ñiều kiện thời 

gian và dung lượng của Luận án, nghiên cứu sinh chỉ tập trung nghiên cứu sự phát 

triển các KCN ñồng bộ trên ñịa bàn Hà Nội ñến năm 2015 tầm nhìn 2020 và ở góc 

ñộ kinh tế-xã hội là chủ yếu. 

Thời gian: luận án tiến hành thu thập tài liệu cho việc ñánh giá thực trạng từ 

năm 2002 ñến năm 2008 và có cập nhật một số thông tin ñến ngày 31/12/2009, làm 

cơ sở ñề xuất giải pháp ñến năm 2015 và tầm nhìn 2020. 

5.  Phương pháp nghiên cứu 

ðể ñạt ñược mục tiêu nghiên cứu, Luận án sử dụng phương pháp luận duy 

vật biện chứng và duy vật lịch sử. Ngoài ra, nghiên cứu sinh còn sử dụng các 

phương pháp nghiên cứu cụ thể là: 

Phương pháp thu thập thông tin:  

+ Phương pháp phân loại, sao chụp tài liệu dùng ñể thu thập các tài liệu 

trong và ngoài nước có liên quan ñể xây dựng cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu. 

+ Phương pháp thống kê theo mẫu, biểu ñược sử dụng ñể thu thập thông tin về 

xây dựng và phát triển các KCN trên ñịa bàn Hà Nội. 

+ Phương pháp phỏng vấn trực tiếp ñược sử dụng ñể trao ñổi với các nhà 

ñầu tư trong các KCN, các cán bộ quản lý của các công ty phát triển hạ tầng KCN, 

các cán bộ quản lý ở các sở, ban, ngành; các quận, huyện nơi có KCN ñể có thông 

tin thành tựu và hạn chế của xây dựng và phát triển các KCN Hà Nội thời gian qua. 

+ Phương pháp trao ñổi dưới dạng khung hay câu hỏi bán ñịnh hướng với 

các nhà hoạch ñịnh chính sách của Bộ Kế hoạch và ðầu tư, Văn phòng Chính phủ, 

Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên Môi trường...; các Giáo sư, Phó Giáo sư của trường 
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ðại học Kinh tế Quốc dân, ðại học Xây dựng, ðại học Kiến trúc ... ñể thu thập 

thông tin chuyên sâu phục vụ nghiên cứu. 

Phương pháp xử lý thông tin: 

+ Phương pháp phân tích thông kê, ñược sử dụng ñể nghiên cứu, phân tích 

các thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Hà Nội. Phương pháp này 

cũng ñược dùng ñể ñánh giá về tình hình 17 KCN Hà Nội,  trong ñó tập trung phân 

tích 5 KCN Hà Nội theo các tiêu chí cơ bản và nêu rõ những kết quả ñạt ñược cùng 

như hạn chế của việc phát triển các KCN ñồng bộ trên ñịa bàn Hà Nội trong trong 

thời gian qua. 

+ Phương pháp phân tích tổng hợp, ñược sử dụng ñể nghiên cứu nhằm mục 

ñích ñưa ra những luận cứ khoa học và thực tiễn mới trong việc phát triển KCN 

ñồng bộ trên ñịa bàn Hà Nội; 

+ Phương pháp phân tích so sánh, ñược dùng ñể ñánh giá, so sánh dựa trên 

những tiêu chuẩn, ñịnh mức, quy phạm về tình hình xây dựng và phát triển các 

KCN trên ñịa bàn Hà Nội, trọng tâm là 5 KCN; 

+ Phương pháp mô hình, ñược sử dụng ñể xây dựng thí ñiểm một KCN ñồng 

bộ phục vụ mục tiêu nghiên cứu.  

6.  Những ñóng góp khoa học của luận án 

- ðưa ra lý luận về phát triển KCN, KCN ñồng bộ làm cơ sở lý luận ñể phát 

triển KCN ñồng bộ trong quá trình CNH, HðH và hội nhập kinh tế quốc tế của Thủ 

ñô Hà Nội.  

- Nghiên cứu những kinh nghiệm phát triển các KCN của ðài Loan và thành 

công của KCN Tô Châu, Trung Quốc trong xây dựng khu công nghiệp ñể qua ñó rút 

ra bài học cho Hà Nội trong việc xây dựng KCN ñồng bộ. 

 - Phân tích và ñánh giá thực trạng xây dựng và phát triển các KCN trên ñịa bàn 

Hà Nội thời gian qua (thành tựu, mặt hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế). 

- Xác lập các quan ñiểm, mục tiêu, phương hướng và ñề xuất 05 nhóm giải 

pháp nhằm phát triển các KCN ñồng bộ trên ñịa bàn Hà Nội ñến năm 2015 và tầm 

nhìn 2020. 
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- ðề xuất một số nội dung quy hoạch và hạng mục công trình thiết yếu ñể xây 

dựng mô hình thí ñiểm một KCN ñồng bộ phù hợp với ñặc thù của Thủ ñô Hà Nội. 

7.  Kết cấu của luận án 

Tên luận án:  “Phát triển các khu công nghiệp ñồng bộ trên ñịa bàn Hà Nội ” 

Ngoài phần mở ñầu và kết luận, nội dung luận án ñược chia làm 3 chương, 

cụ thể như sau: 

Chương 1:  Những lý luận cơ bản về phát triển khu công nghiệp ñồng bộ 

Chương 2: Thực trạng ñồng bộ và phát triển các khu công nghiệp trên ñịa 

bàn Hà Nội thời gian qua 

Chương 3: Các quan ñiểm, giải pháp phát triển khu công nghiệp ñồng bộ trên 

ñịa bàn Hà Nội 
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CHƯƠNG 1 

NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN 

 VỀ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP ðỒNG BỘ 

 

1.1. Tổng quan về Khu công nghiệp (Industrial Zone) 

1.1.1. Khái niệm về Khu công nghiệp 

Trên thế giới loại hình Khu công nghiệp (KCN) ñã có một quá trình lịch sử 

phát triển hơn 100 năm nay bắt ñầu từ những nước công nghiệp phát triển như Anh, 

Mỹ cho ñến những nước có nền kinh tế công nghiệp mới như Hàn Quốc, ðài Loan, 

Singapore,…và hiện nay vẫn ñang ñược các quốc gia học tập và kế thừa kinh 

nghiệm ñể tiến hành công nghiệp hóa. Tùy ñiều kiện từng nước mà KCN có những 

nội dung hoạt ñộng kinh tế khác nhau và có những tên gọi khác nhau nhưng chúng 

ñều mang tính chất và ñặc trưng của KCN. Hiện nay trên thế giới có hai mô hình 

phát triển KCN, cũng từ ñó hình thành hai ñịnh nghĩa khác nhau về KCN. 

- ðịnh nghĩa 1: Khu công nghiệp là khu vực lãnh thổ rộng lớn, có ranh giới 

ñịa lý xác ñịnh, trong ñó chủ yếu là phát triển các hoạt ñộng sản xuất công nghiệp 

và có ñan xen với nhiều hoạt ñộng dịch vụ ña dạng; có dân cư sinh sống trong khu. 

Ngoài chức năng quản lý kinh tế, bộ máy quản lý các khu này còn có chức năng 

quản lý hành chính, quản lý lãnh thổ. KCN theo quan ñiểm này về thực chất là khu 

hành chính - kinh tế ñặc biệt như các công viên công nghiệp ở ðài Loan, Thái Lan 

và một số nước Tây Âu. 

- ðịnh nghĩa 2: Khu công nghiệp là khu vực lãnh thổ có giới hạn nhất ñịnh, ở 

ñó tập trung các doanh nghiệp công nghệp và dịch vụ sản xuất công nghiệp, không có 

dân cư sinh sống và ñược tổ chức hoạt ñộng theo cơ chế ưu ñãi cao hơn so với các 

khu vực lãnh thổ khác Theo quan ñiểm này, ở một số nước và vùng lãnh thổ như 

Malaysia, Indonesia, ....ñã hình thành nhiều KCN với qui mô khác nhau và ñây cũng 

là loại hình KCN nước ta ñang áp dụng hiện nay. 

    Những khái niệm về KCN còn ñang gây nhiều tranh luận, chưa có sự 

thống nhất và còn những quan niệm khác nhau về KCN.Ở Việt Nam khái niệm về 
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KCN ñã ñược trình bày tại nhiều văn bản pháp luật như Quy chế Khu công nghiệp 

ban hành theo Nghị ñịnh số 192-CP ngày 28 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ; 

Luật ðầu tư nước ngoài năm 1996; Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu 

công nghệ cao ban hành theo Nghị ñịnh số 36/CP ngày 24 tháng 2 năm 1997 của 

Chính phủ, Luật ñầu tư năm 2005.  

ðịnh nghĩa ban ñầu về KCN ñược nêu trong Quy chế Khu công nghiệp ban 

hành theo Nghị ñịnh số 192-CP ngày 28 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ thì KCN 

ñược hiểu là KCN tập trung do Chính phủ quyết ñịnh thành lập, có ranh giới ñịa lý 

xác ñịnh, chuyên sản xuất công nghiệp và thực hiện các dịch vụ hỗ trợ sản xuất 

công nghiệp, không có dân cư sinh sống.  

Nghị ñịnh của Chính phủ số 29/2008/Nð-CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 quy 

ñịnh về KCN, KCX và KKT thì khái niệm về khu công nghiệp ñược hiểu như sau: 

Khu công nghiệp là khu chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện các 

dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, có ranh giới ñịa lý xác ñịnh, ñược thành lập theo 

ñiều kiện, trình tự và thủ tục quy ñịnh của Chính phủ. 

Khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện 

dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt ñộng xuất khẩu, có ranh giới ñịa lý xác 

ñịnh, ñược thành lập theo ñiều kiện, trình tự và thủ tục áp dụng ñối với khu công 

nghiệp theo quy ñịnh của Chính phủ.. 

Khu công nghiệp, khu chế xuất ñược gọi chung là khu công nghiệp, trừ 

trường hợp quy ñịnh cụ thể. 

Tóm lại, KCN là ñối tượng ñặc thù của quản lý nhà nước về kinh tế trong 

các giai ñoạn phát triển với các ñặc ñiểm về mục tiêu thành lập, giới hạn hoạt 

ñộng tập trung vào công nghiệp, ranh giới ñịa lý và thẩm quyền ra quyết ñịnh 

thành lập. 

1.1.2. Vai trò của khu công nghiệp 

Kinh nghiệm thực tế cho thấy, các KCN có vai trò ñặc biệt quan trọng ñối với 

sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, nhất là các nước ñang phát triển thì việc hình 

thành các Khu công nghiệp ñã tạo ra ñược cơ hội phát triển công nghiệp và thực hiện 
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công nghiệp hóa rút ngắn bởi có thể kết hợp và học tập ñược những thành tựu mới 

nhất về khoa học công nghệ, về tổ chức và quản lý doanh nghiệp, ñồng thời tranh thủ 

ñược nguồn vốn ñầu tư từ nước ngoài ñể phát triển, cụ thể: 

1.1.2.1. Thu hút vốn ñầu tư trong và ngoài nước ñể phát triển nền kinh tế 

- KCN với ñặc ñiểm là nơi ñược ñầu tư cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, ñồng bộ, 

hiện ñại và thu hút các nhà ñầu tư cùng ñầu tư trên một vùng không gian lãnh thổ do 

vậy ñó là nơi tập trung và kết hợp sức mạnh nguồn vốn trong và ngoài nước. Với quy 

chế quản lý thống nhất và các chính sách ưu ñãi, các KCN ñã tạo ra một môi trường 

ñầu tư kinh doanh thuận lợi, có sức hấp dẫn ñối với các nhà ñầu tư nước ngoài; hơn 

nữa việc phát triển các KCN cũng phù hợp với chiến lược kinh doanh của các tập 

ñoàn, công ty ña quốc gia trong việc mở rộng phạm vi hoạt ñộng trên cơ sở tranh 

thủ ưu ñãi thuế quan từ phía nước chủ nhà, tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận và khai 

thác thị trường mới ở các nước ñang phát triển. Do vậy, KCN giúp cho việc tăng 

cường huy ñộng vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho phát triển kinh tế xã hội 

và là ñầu mối quan trọng trong việc thu hút nguồn vốn ñầu tư trong nước và là giải 

pháp hữu hiệu nhằm thu hút vốn ñầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Vốn ñầu tư trực tiếp 

từ nước ngoài là một trong những nhân tố quan trọng giúp quốc gia thực hiện và 

ñẩy nhanh sự nghiệp CNH-HðH ñất nước, thúc ñẩy tăng trưởng kinh tế. Mặt khác 

sự hoạt ñộng của ñồng vốn có nguồn gốc từ ñầu tư trực tiếp từ nước ngoài ñã tác 

ñộng tích cực thúc ñẩy sự lưu thông và hoạt ñộng của ñồng vốn trong nước.  

- Việc khuyến khích các thành phần kinh tế trong nước ñầu tư vào KCN bằng 

nhiều hình thức, ña dạng sẽ thu hút ñược một nguồn vốn lớn trong nước tham gia ñầu 

tư vào các KCN. ðây là nguồn vốn tiềm tàng rất lớn trong xã hội chưa ñược khai thác 

và sử dụng hữu ích. Nguồn vốn ñầu tư của các doanh nghiệp trong nước tham gia xây 

dựng hạ tầng KCN và ñầu tư sản xuất trong KCN sẽ tạo sự tin tưởng và là ñộng lực 

thu hút các nhà ñầu tư nước ngoài ñầu tư vào KCN. Thực tế trong thời gian vừa qua, 

các KCN ñã thu hút ñược khá nhiều các nguồn vốn cho mục tiêu ñầu tư phát triển 

kinh tế xã hội của quốc gia nói chung và từng ñịa phương nói riêng. 
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1.1.2.2. ðẩy mạnh xuất khẩu, tăng thu và giảm chi ngoại tệ và góp phần tăng 

nguồn thu ngân sách 

Sự phát triển các KCN có tác ñộng rất lớn ñến quá trình chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu. Hàng hóa sản xuất ra từ các 

KCN chiếm tỷ trọng ñáng kể trong tổng số lượng hàng hóa xuất khẩu của ñịa phương 

và của cả nước. Khi các KCN mới bắt ñầu ñi vào hoạt ñộng, lúc này nguồn thu ngoại tệ 

của các KCN chưa ñảm bảo vì các doanh nghiệp phải dùng số ngoại tệ thu ñược ñể 

nhập khẩu công nghệ, dây chuyền, máy móc thiết bị ... nhưng cái lợi thu ñược là nhập 

khẩu nhưng không mất ngoại tệ. Khi các doanh nghiệp ñi vào sản xuất ổn ñịnh, có hiệu 

quả thì lúc ñó nguồn thu ngoại tệ bắt ñầu tăng lên nhờ hoạt ñộng xuất khẩu của các 

doanh nghiệp KCN. Ngoài ra, hình thức xuất khẩu tại chỗ thông qua việc cung ứng 

nguyên vật liệu của các doanh nghiệp trong nước cho các doanh nghiệp chế xuất hoạt 

ñộng trong KCN và việc một số doanh nghiệp chế xuất tổ chức gia công một số chi 

tiết, phụ tùng, một số công ñoạn tại các doanh nghiệp trong nước góp phần vào quá 

trình nội ñịa hóa trong cơ cấu giá trị sản phẩm của các doanh nghiệp. Ngoài ra, các 

KCN cũng ñóng góp ñáng kể vào việc tăng nguồn thu ngân sách cho các ñịa phương và 

ñóng góp chung cho nguồn thu của quốc gia 

1.1.2.3. Tiếp nhận kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, phương pháp quản lý hiện ñại và 

kích thích sự phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ và doanh nghiệp trong nước 

- Kinh nghiệm phát triển của nhiều nước trên thế giới cho thấy việc áp dụng 

tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến của các nước ñi trước là một trong những bí 

quyết ñể phát triển và ñẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa. Việc tiếp cận và vận 

dụng linh hoạt kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào ñiều kiện cụ thể của từng quốc gia 

là một trong những giải pháp mà các nước ñang phát triển áp dụng nhằm rút ngắn 

thời gian của quá trình công nghiệp hóa. Cùng với sự hoạt ñộng của các KCN một 

lượng không nhỏ các kỹ thuật công nghệ tiên tiến, dây chuyền sản xuất ñồng bộ, kỹ 

năng quản lý hiện ñại…ñã ñược chuyển giao và áp dụng thành công trong các 

ngành công nghiệp; Việc chuyển giao công nghệ của khu vực FDI tới các doanh 

nghiệp trong nước ñã góp phần thúc ñẩy vào việc tăng năng suất, mang lại hiệu quả 
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kinh tế cao trong các ngành công nghiệp. KCN thúc ñẩy sự phát triển năng lực khoa 

học công nghệ góp phần tạo ra những năng lực sản xuất mới, ngành nghề mới, công 

nghệ mới, sản phẩm mới, phương thức sản xuất, kinh doanh mới... giúp cho nền 

kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng kinh tế thị trường hiện ñại và hội nhập 

kinh tế quốc tế và phục vụ cho sự nghiệp CNH-HðH của quốc gia.  

- KCN là nơi tập trung hóa sản xuất cao và từ việc ñược tổ chức sản xuất 

khoa học, trang bị công nghệ kỹ thuật tiên tiến của các doanh nghiệp FDI, các cán 

bộ quản lý, công nhân kỹ thuật làm việc tại các KCN sẽ ñược ñào tạo và ñào tạo lại 

về kinh nghiệm quản lý, phưong pháp làm việc với công nghệ hiện ñại, tác phong 

công nghiệp …. Những kết quả này có ảnh hưởng gián tiếp và tác ñộng mạnh ñến 

các doanh nghiệp trong nước trong việc ñổi mới công nghệ, trang thiết bị, nâng cao 

chất lượng sản phẩm, thay ñổi phương pháp quản lý ... ñể nâng cao năng lực cạnh 

tranh nhằm ñạt hiệu quả kinh tế cao. Sự có mặt của các tập ñoàn công nghiệp, các 

tập ñoàn ña quốc gia, các công ty có uy tín trên thế giới trong các KCN cũng là một 

tác nhân thúc ñẩy phát triển công nghiệp phụ trợ theo hướng liên doanh, liên kết. 

Thông qua ñó cho phép các công ty trong nước có thể vươn lên trở thành các nhà 

cung cấp ñạt tiêu chuẩn quốc tế và trở thành những tập ñoàn kinh tế mạnh, các công 

ty ña quốc gia 

1.1.2.4.  Tạo công ăn việc làm, xoá ñói giảm nghèo và phát triển nguồn nhân lực 

Xây dựng và phát triển KCN ñã thu hút một lượng lớn lao ñộng vào làm việc 

tại các KCN và ñã có tác ñộng tích cực tới việc xóa ñói giảm nghèo và giảm tỷ lệ 

thất nghiệp trong cộng ñồng dân cư ñồng thời góp phần làm giảm các tệ nạn xã hội 

do thất nghiệp gây nên. Phát triển KCN góp phần quan trọng trong việc phân công 

lại lực lượng lao ñộng trong xã hội, ñồng thời thúc ñẩy sự hình thành và phát triển 

thị trường lao ñộng có trình ñộ và hàm lượng chất xám cao. Quan hệ cung cầu lao 

ñộng diễn ra ở thị trường này diễn ra gay gắt chính là ñộng lực thúc ñẩy người sử 

dụng lao ñộng, người lao ñộng phải rèn luyện và không ngừng học tập, nâng cao 

trình ñộ tay nghề. Như vậy, KCN ñóng góp rất lớn vào việc ñào tạo nguồn nhân lực 

có trình ñộ chuyên môn kỹ thuật phù hợp với công nghệ mới áp dụng vào sản xuất 
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ñạt trình ñộ khu vực và quốc tế và hình thành ñội ngũ lao ñộng của nền công nghiệp 

hiện ñại thông qua việc xây dựng các cơ sở ñào tạo nghề, liên kết gắn ñào tạo nghề 

với giải quyết việc làm giữa các doanh nghiệp KCN với nhà trường. 

1.1.2.5. Thúc ñẩy việc hiện ñại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng và là hạt nhân hình 

thành ñô thị mới 

Xây dựng và phát triển các KCN trong phạm vi từng tỉnh, thành phố, vùng 

kinh tế và quốc gia là hạt nhân thúc ñẩy nhanh tốc ñộ ñô thị hóa và hiện ñại hóa kết 

cấu hạ tầng trong và ngoài KCN tại các ñịa phương, cụ thể:  

  - Cùng với quá trình hình thành và phát triển KCN, kết cấu hạ tầng của các 

KCN ñược hoàn thiện; kích thích phát triển kinh tế ñịa phương thông qua việc cải 

thiện các ñiều kiện về kỹ thuật hạ tầng trong khu vực, gia tăng nhu cầu về các dịch 

vụ phụ trợ, góp phần thúc ñẩy hoạt ñộng kinh doanh cho các cơ sở kinh doanh, dịch 

vụ trong khu vực; góp phần rút ngắn khoảng cách chênh lệch phát triển giữa nông 

thôn và thành thị, nâng cao ñời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; 

- Việc ñầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trong KCN không những thu hút 

các dự án ñầu tư mới mà còn tạo ñiều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng quy mô 

ñể tăng năng lực sản xuất và cạnh tranh, hoặc di chuyển ra khỏi các khu ñông dân 

cư, tạo ñiều kiện ñể các ñịa phương giải quyết các vấn ñề ô nhiễm, bảo vệ môi 

trường ñô thị, tái tạo và hình thành quỹ ñất mới phục vụ các mục ñích khác của 

cộng ñồng trong khu vực; 

- Quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng trong và ngoài hàng rào KCN còn ñảm 

bảo sự liên thông giữa các vùng, ñịnh hướng cho quy hoạch phát triển các khu dân cư 

mới, các khu ñô thị vệ tinh, hình thành các ngành công nghiệp phụ trợ, dịch vụ… các 

công trình hạ tầng xã hội phục vụ ñời sống người lao ñộng và cư dân trong khu vực 

như: nhà ở, trường học, bệnh viện, khu giải trí…; 

- Tạo ñiều kiện cho các doanh nghiệp ñón bắt và thu hút ñầu tư vào các 

ngành như ñiện, giao thông vận tải, hệ thống thông tin liên lạc, cảng biển, các hoạt 

ñộng dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, phát triển thị trường ñịa ốc… ñáp 

ứng nhu cầu hoạt ñộng và phát triển của các KCN[123]; 
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- Phát triển KCN là hạt nhân hình thành ñô thị mới, mang lại văn minh ñô thị góp 

phần cải thiện ñời sống kinh tế, văn hóa, xã hội cho khu vực rộng lớn ñược ñô thị hóa. 

1.1.2.6. Phát triển KCN gắn với bảo vệ môi trường sinh thái 

Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần phải khai thác và sử dụng 

hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Do vậy ñể một doanh 

nghiệp ñơn lẻ xây dựng các công trình xử lý chất thải rất tốn kém, khó có thể ñảm 

bảo ñược chất lượng nhất là trong ñiều kiện hiện nay ở nước ta phần lớn là doanh 

nghiệp vừa và nhỏ. KCN là nơi tập trung số lượng lớn nhà máy công nghiệp, do 

vậy có ñiều kiện ñầu tư tập trung trong việc quản lý, kiểm soát, xử lý chất thải và 

bảo vệ môi trường. Chính vì vậy việc xây dựng các KCN là tạo thuận lợi ñể di dời 

các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm từ nội thành, khu dân cư ñông ñúc, hạn chế một 

phần mức ñộ gia tăng ô nhiễm, cải thiện môi trường theo hướng thân thiện với môi 

trường phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.  

Ngoài ra, KCN còn là ñộng lực thúc ñẩy việc ñổi mới, hoàn thiện thể chế kinh 

tế, hệ thống pháp luật, thủ tục hành chính, góp phần cơ cấu lại lĩnh vực phân phối, lưu 

thông và dịch vụ xã hội; tạo ñiều kiện cho các ñịa phương phát huy thế mạnh ñặc thù 

của mình, ñồng thời hình thành mối liên kết, hỗ trợ phát triển sản xuất trong từng 

vùng, miền và cả nước; từ ñó tạo ra những năng lực sản xuất, ngành nghề và công 

nghệ mới, làm cho cơ cấu kinh tế của nhiều tỉnh, thành phố và khu vực toàn tuyến 

hành lang kinh tế nói chung từng bước chuyển biến theo hướng một nền kinh tế 

CNH, thị trường, hiện ñại[123]. 

1.2. Cơ sở lý luận phát triển khu công nghiệp ñồng bộ 

1.2.1. Cơ sở lý thuyết cho việc phát triển các KCN ñồng bộ 

1.2.1.1. Lý thuyết ñịnh vị công nghiệp 

- Lý thuyết này do nhà kinh tế Alfred Weber có nhiều ñóng góp xây dựng 

ñưa ra những mô hình không gian về phân bố công nghiệp trên cơ sở nguyên tắc tối 

thiểu hoá chi phí và tối ña hoá lợi nhuận. Mục tiêu là giảm tối ña chi phí vận chuyển 

ñể hạn chế tổng chi phí sản xuất, tiếp thu, tăng lợi nhuận cho nhà ñầu tư. Chi phí 

vận chuyển một phần liên quan ñến những chi phí chuyên chở nguồn lực ñầu vào 
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cho doanh nghiệp, mặt khác còn liên quan ñến chi phí chuyên chở sản phẩm từ 

doanh nghiệp ñến thị trường tiêu thụ. 

- Cùng với lý thuyết ñịnh vị công nghiệp (lựa chọn vị trí phân bố công 

nghiệp) của mình, A.Weber còn ñề cập những ưu ñiểm và hạn chế của việc tập 

trung các doanh nghiệp tại một ñịa ñiểm, kinh tế học hiện ñại chúng ñược gọi là các 

“lợi ích ngoại ứng” và “phi kinh tế ngoại ứng” của lãnh thổ trong phạm vi quyết 

ñịnh ñầu tư. Sự tập trung phát triển của công nghiệp dẫn tới tăng cường tiềm lực 

kinh tế cho những vùng hội tụ ñược nhiều yếu tố thuận lợi cho sự phát triển. Việc 

tập trung nhiều doanh nghiệp tại một ñịa bàn không gian  hẹp tạo ra các cơ hội cho 

các nhà ñầu tư có thể chia sẻ chi phí ñầu tư ñầu tư do sử dụng chung kết cấu hạ tầng 

kỹ thuật (ñường giao thông, mạng lưới cung cấp ñiện, nước, dịch vụ thông tin liên 

lạc,....), tăng cường phân công chuyên môn hoá và liên kết sản xuất.  

- Bên cạnh những mặt tích cực, lý thuyết này cũng có một số hạn chế như khi 

tập trung nhiều doanh nghiệp quá mức vào một không gian hẹp sẽ gây nên sự cạnh 

tranh, chèn ép và khó khăn trong xử lý tác ñộng môi trường; tạo nên sự mất cân ñối 

về ñảm bảo các nguồn lực hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực trên từng ñịa bàn lãnh 

thổ hẹp. Chi phí vận chuyển tăng nhanh khi phải ñảm bảo cung ứng một khối lượng 

nguyên liệu ñầu vào lớn ñể ñáp ứng yêu cầu cho các doanh nghiệp có tốc ñộ tăng 

trưởng không ñều nhau. 

- Về mặt thực tiễn, lý thuyết ñịnh vị công nghiệp làm sáng tỏ lý do hình 

thành và phát triển các KCN, ñó là quá trình tích tụ và tập trung hóa sản xuất công 

nghiệp theo lãnh thổ, thúc ñẩy việc chuyển từ bố trí các doanh nghiệp công nghiệp 

tại những ñịa ñiểm riêng rẽ sang bố trí tập trung vào những khu vực nhất ñịnh.  

1.2.1.2. Lý thuyết vị trí trung tâm 

- Lý thuyết này ñược hai nhà khoa học người ðức là W.Christaller và 

A.Losch ñưa ra vào năm 1933 ñã góp phần to lớn vào việc tìm kiếm những quy luật 

về không gian của sự phát triển lực lượng sản xuất và lĩnh vực phi sản xuất.  

- Lý thuyết vị trí trung tâm thừa nhận những ưu thế của tập trung hoá theo lãnh 

thổ theo các lợi ích ngoại ứng, tạo cho các doanh nghiệp sản xuất ñối với quy mô thị 
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trường tương tự sẽ tập trung, phân bố gần nhau tại vị trí trung tâm thị trường. Sự tập 

trung như vậy giúp các doanh nghiệp có thể chia sẻ gánh nặng, sử dụng chung hệ 

thống kết cấu hạ tầng (trong ñó ñặc biệt là sử dụng ñường giao thông, công trình cung 

cấp ñiện, nước, hệ thống thông tin....) và có thể liên kết, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt 

ñộng của mình, tăng năng suất lao ñộng, thực hiện chuyên môn hoá, hợp tác hoá, hạ 

giá thành sản phẩm, sử dụng tiết kiệm các nguồn nguyên liệu, năng lượng. Lý thuyết 

này là cơ sở ñể hình thành và xây dựng các KCN. 

 - Việc phân chia các ñịa ñiểm không gian của các nhà sản xuất khác nhau sẽ 

tạo nên một trật tự thứ bậc của các vị trí trung tâm. ðiểm ñáng lưu ý của lý thuyết vị 

trí trung tâm là xác ñịnh quy luật phân bố không gian tương quan giữa các ñiểm dân 

cư, từ ñó có thể áp dụng quy hoạch các ñiểm dân cư và các vùng mới khai thác. Về 

ý nghĩa thực tiễn, lý thuyết này là cơ sở cho việc bố trí và xây dựng các KCN, tạo 

hạt nhân hình thành các khu dân cư, khu ñô thị mới tại những khu ñất còn trống 

vắng cần phát triển.  

1.2.1.3. Lý thuyết cực phát triển 

- Lý thuyết này do nhà kinh tế học người Pháp Francois Peroux ñưa ra vào 

năm 1950 và sau ñó ñược Albert Hirshman, Myrdal, Fridman và Harry Richardson 

tiếp tục nghiên cứu và phát triển. 

- Lý thuyết này cho rằng một vùng không thể phát triển kinh tế ñồng ñều ở  

tất cả các khu vực trên lãnh thổ của nó theo cùng một thời gian mà luôn có xu 

hướng phát triển mạnh nhất ở một vài khu vực trong khi các vùng khác lại phát triển 

chậm chạp, hoặc kém phát triển. Lý thuyết này còn cho rằng công nghiệp và dịch vụ 

có vai trò to lớn ñối với sự tăng trưởng và phát triển của vùng. Chính tập trung công 

nghiệp và dịch vụ tại các ñô thị tạo ra hạt nhân phát triển của vùng. ði kèm với cực 

phát triển là “ hạt nhân” công nghiệp, ñiều này ñược hiểu chính là sự phát triển của 

một tập hợp các ngành công nghiệp có khả năng tạo ra ñộng lực tăng trưởng kinh tế, 

có quan hệ tương tác chặt chẽ với nhau thông qua các mối liên hệ ñầu vào - ñầu ra 

xung quanh một ngành công nghiệp dẫn ñầu hay công nghiệp mũi nhọn. Ngành 

công nghiệp này nhờ những ưu thế về công nghệ hiện ñại, tốc ñộ ñổi mới cao, sản 
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phẩm có ñộ co giãn theo thu nhập cao và có phạm vi thị trường rộng lớn nên sẽ phát 

triển nhanh và kéo theo các ngành liên quan ñến nó tăng trưởng nhanh hơn, tạo ra 

tác ñộng ảnh hưởng lan tỏa theo cấp số nhân ñối với các bộ phận khác của vùng và 

nền kinh tế. Xét về mặt lãnh thổ, sự phát triển của một ngành công nghiệp mũi nhọn 

như vậy làm cho lãnh thổ nơi nó phân bố sẽ phát triển hưng thịnh và theo ñó số 

lượng việc làm tăng lên, thu nhập tăng dẫn ñến sức mua tăng. Theo ñó, các ngành 

công nghiệp mới, các hoạt ñộng dịch vụ và các hoạt ñộng phát triển mới ñược thu 

hút vào nơi ñó ngày một nhiều hơn. Sự tập trung hoá về lãnh thổ ñạt tới mức ñộ 

nhất ñịnh và sau ñó hiệu ứng lan toả sẽ làm cho các cơ hội phát triển của một cực 

như làm một lãnh thổ trọng ñiểm sẽ có tác dụng như những “ñầu tàu” lôi kéo theo 

sự phát triển của các vùng khác, tạo ra ñiều kiện cho nền kinh tế cả nước phát triển 

mạnh và mạnh hơn[76]. 

Theo quan ñiểm nghiên cứu của Harry Richardson (1976, 1979), Salvatore 

(1972) Myrdal (1957), Hirshman (1958), tác ñộng của sự phát triển tại một ñiểm 

cực ñược xác ñịnh bởi cả những hiệu ứng lan toả (ảnh hưởng tích cực) và hiệu ứng 

thu hút hay hiệu ứng phân cực tới tăng trưởng kinh tế, gia tăng thu nhập bình quân 

ñầu người và tạo ra cơ hội phát triển kinh tế của vùng xung quanh nó. Có thể nhận 

thấy tác ñộng lan tỏa của một cực phát triển như sau:  

 - Tạo nên một môi trường trao ñổi hàng hoá sôi ñộng với tư cách là nguồn 

cung cấp lớn nhất hay thị trường tiêu thụ lớn nhất;  

 - Tạo sự hấp dẫn về ñầu tư thông qua việc thiết lập những hoạt ñộng mới trên cơ 

sở ñó thúc ñẩy ñầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và xã hội, ñầu tư phát triển ñô thị, ...;  

 - Chuyển giao và ñổi mới kỹ thuật, vật chất và thúc ñầy các nghiên cứu triển 

khai khoa học công nghệ;  

 - Tạo sự thay ñổi về nhận thức, về văn hoá, giáo dục, thể chế, những ñổi mới 

về tư tưởng và tâm lý của người sản xuất và tiêu dùng.... 

 Như vậy, lý thuyết cực phát triển là lý thuyết phục vụ trực tiếp cho việc lựa 

chọn các lãnh thổ trọng ñiểm ñể phát triển. Sự hình thành các lãnh thổ phát triển 

như là các cực phát triển sẽ tạo ñộng lực cho toàn bộ nền kinh tế phát triển và là 
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phương thức phát triển phù hợp với ñiều kiện hạn chế về nguồn lực của các nước 

ñang phát triển. Tuy nhiên hạn chế của lý thuyết này là nó kéo theo sự chênh lệch 

GDP bình quân ñầu người của những vùng phát triển và các vùng lãnh thổ khác còn 

chưa phát triển. 

1.2.1.4. Lý thuyết về cụm tương hỗ (cluster) 

Từ những năm 1990 của thế kỷ 20, nhiều nhà nghiên cứu và ñặc biệt ở Mỹ 

ñã thúc ñẩy nghiên cứu Cluster, trong ñó có một số học giả nổi tiếng như Andy 

Field (2000), Michael Porter (2008), Torget Reve (2009),.v.v. Theo ñó cụm tương 

hỗ ñược hiểu là sự tập trung hòa hợp của các bên, ñặc biệt là là các công ty về 

những thích ứng, những tài năng và các cơ chế hỗ trợ. Chúng có cùng một nơi liền 

kề ñể kinh doanh, sử dụng hiệu quả, hài hòa các nguồn lực và tạo ra thành quả cao. 

Một vài ñối tác có thể tồn tại ñộc lập và cạnh tranh nhưng có ñủ tính cộng ñồng, 

cùng nhau liên kết ñể có ñược kết quả lớn hơn và ñầu ra tốt hơn (theo World Bank). 

Cụm tương hỗ trong thời kỳ toàn cầu hóa khác với tổ hợp cụm công nghiệp và 

doanh nghiệp thời kỳ kế hoạch hóa tập trung ở ðông Âu trước ñây. ðiểm khác biệt 

cơ bản là sự tương tác, liên kết ở trình ñộ cao, tổ chức hiện ñại và cạnh tranh toàn cầu 

dự vào tiềm năng lợi thế, ñặc biệt ñối với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất ñể tạo 

ra các sản phẩm thương hiệu quốc tế và thu ñược giá trị gia tăng cao[51]. 

 Lý thuyết cụm tương hỗ ñã ñược nhà kinh tế học M. Porter phát triển và 

ñược sử dụng  khá phổ biến trong việc hoạch ñịnh các chính sách cạnh tranh kinh 

tế. Trong những năm gần ñây, lý thuyết cụm tương hỗ ñược một số nhà khoa học 

nước ngoài vận dụng sáng tạo trong việc phát triển các mô hình cụm tương hỗ (cụm 

hàng hải, dầu khí ở Na Uy, công nghệ thông tin ở thung lũng Silicon của Mỹ,...) với 

mục ñích tạo ra sức mạnh cạnh tranh của một khu vực ñịa lý trên bản ñồ cạnh tranh 

toàn cầu và nhằm tìm kiếm các lợi thế cạnh tranh bên ngoài ñể tạo ra giá trị lợi 

nhuận cao. Ban ñầu M. Porter cung cấp các nguyên lý cho các cụm tương hỗ mang 

tính quốc gia, quốc tế và lý thuyết này có thể thích ứng cho tổ hợp các KCN trong 

nội bộ quốc gia. Một tổ hợp công nghiệp, KCN này giống như chuỗi giá trị trong 

sản xuất hàng hóa thương hiệu, trong ñó các ngành công nghiệp ñược liên kết với 
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nhau bởi dòng hàng hóa thương hiệu, mạnh hơn dòng liên kết chúng với phần còn 

lại của nền kinh tế [54].  

Vận dụng mô hình kim cương của M. Porter [113], bốn yếu tố quyết ñịnh 

khả năng cạnh tranh ñược kết hợp một cách sáng tạo trong việc phát triển và ñể gia 

tăng tính cạnh tranh tính cạnh tranh cho sự ñịnh hình tổ hợp các KCN, bao gồm: (1) 

Chiến lược công nghiệp, cơ cấu và khả năng cạnh tranh; (2) Các ñiều kiện về cầu; 

(3) Các ngành công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp liên quan; (4) Các ñiều kiện ñầu 

vào (cơ sở sản xuất công nghiệp) (xem Hình 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1: Áp dụng lý thuyết “lợi thế cạnh tranh vùng” của  

Michael Porter ñể xây dựng mô hình cụm tương hỗ công nghiệp 

M. Porter ñặc biệt lưu ý tới sự cần thiết phải tạo ra một môi trường kinh 

doanh tốt nhất cho các doanh nghiệp trong vùng. Các doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ 

hội thuận lợi khi tham gia vào dây chuyền công nghiệp khi có tương tác mạnh mẽ 

với nhau và với các ngành liên quan. Sự gần gũi về không gian giữa những ngành 

công nghiệp ñang phát triển theo chiều hướng ñi lên hoặc ñi xuống hỗ trợ cho việc 

trao ñổi thông tin và thúc ñẩy sự liên tục trao ñổi ý kiến và các sáng kiến ñổi mới. 

Chiến lược công 
nghiệp, cơ cấu và 
khả năng cạnh 

tranh  

Các ñiều kiện  
ñầu vào  

(cơ sở SXCN) 

Các ngành công 
nghiệp hỗ trợ và 
công nghiệp có liên 

quan  

 

Các ñiều kiện 
về cầu (ñầu ra) 

ðiều kiện ở ñịa 
phương khuyến 

khích ñầu tư phù hợp 
và nâng cấp bền 

vững 
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M. Porter ñặc biệt nhấn mạnh tới các ñịa ñiểm cụ thể của các doanh nghiệp vì khoảng 

cách ñịa lý có ảnh hưởng ñến khả năng chia sẻ thông tin, nguồn lực, sự hiểu biết và 

các công nghệ tiên tiến. ðồng thời ông cũng khẳng ñịnh rằng các ngành công nghiệp 

không nên né tránh cạnh tranh quốc tế và khả năng cạnh tranh của một quốc gia hay 

một vùng dựa trên khả năng của nền công nghiệp[76],[112]. 

Theo ñó, cụm tương hỗ ñược tạo thành khi các lợi thế cạnh tranh ở trình ñộ cao 

kéo theo sự gia tăng, sự bố trí lại, sự phát triển các ngành công nghiệp tương tự vào 

trong một vùng. Cụm tương hỗ là tập hợp về mặt không gian của các doanh nghiệp 

trong ñó tổ hợp KCN ñược hình thành dựa trên sự hợp tác ñể tạo ra lợi thế cạnh tranh. 

Các cụm tương hỗ thường có ñiều kiện thuận lợi hơn trong quan hệ với thị trường trong 

nước và quốc tế, có liên quan ñến các doanh nghiệp trong mạng sản xuất. ðến lượt 

mình, các cụm tương hỗ sẽ tăng khả năng cạnh tranh bằng việc tăng năng suất, khuyến 

khích các công ty mới cải tiến, thậm chí giữa các ñối thủ cạnh tranh, tạo ra những cơ 

hội cho các hoạt ñộng kinh doanh. 

Hiện nay, về bản chất cụm tương hỗ là sự tập trung về vị trí ñịa lý của các 

lĩnh vực nhằm tận dụng các cơ hội qua tương tác, phản ánh hiện tượng xuất hiện 

một quá trình tập trung lớn với chất lượng cao, cạnh tranh của các ngành sản xuất 

hay kinh doanh của một quốc gia trong một khu vực ñịa lý mà các doanh nghiệp 

trong các ngành ñó có mối quan hệ dọc hoặc ngang với nhau. Cụm tương hỗ ñược 

phân biệt theo 4 yếu tố: (1) Sự giới hạn về ñịa lý; (2) Số lượng các ngành; (3) Mối 

liên hệ; (4) Lợi thế cạnh tranh [54]. 

Hoạt ñộng của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên cơ sở các mối 

tương tác, tương hỗ làm tăng khả năng sản xuất sản phẩm chủ yếu, ñồng thời sự 

sẵn có hay sự thiếu hụt của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh này có thể tác 

ñộng ñáng kể ñến việc mở rộng hay duy trì doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 

khác. Sự thành công của cụm tương tác ñược thể hiện ở mức ñộ hiệu năng cao của 

các doanh nghiệp với những lợi thế từ việc chia sẻ thông tin nhanh chóng tạo ra 

lợi thế trong cạnh tranh và sự dồi dào, tập trung các yếu tố ñầu vào ñáp ứng nhu 

cầu cao của thị trường.  
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ðối với phát triển công nghiệp, cụm tương hỗ của các KCN ñược hình thành 

sẽ tạo ra những yếu tố nền tảng nâng cao khả năng cạnh tranh dựa trên lợi thế cạnh 

tranh bằng các nhân tố sau: 

 - Các KCN tham gia tạo thành các cụm tương hỗ sẽ giúp các doanh nghiệp 

có cơ hội tăng năng suất. Họ có khả năng tiếp cận các yếu tố ñầu vào, thông tin, 

công nghệ, nguồn nhân lực và nhà cung cấp dễ dàng hơn, có ñược các hỗ trợ tốt hơn 

do mức ñộ tập trung quy mô của một lĩnh vực, nhận ñược sự hỗ trợ tốt hơn từ phía 

chính phủ và thụ hưởng các dịch vụ công do hiệu quả tập trung của nhu cầu;  

- Việc hình thành các cụm tương hỗ các KCN sẽ thúc ñẩy quá trình sáng tạo 

và cải tiến vì áp lực phải tạo ra những sản phẩm thương hiệu có khả năng cạnh tranh 

cao dựa trên tiềm năng, lợi thế cạnh tranh và buộc các doanh nghiệp phải liên tục 

cải tiến, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; 

- Cụm tương hỗ các KCN có tác ñộng quan trọng ñến việc hình thành các doanh 

nghiệp mới có năng lực cạnh trang cao trong sự tương hỗ tích cực của một ngành hoặc 

trong các ngành có liên quan. Sự tập trung cao của nhu cầu các doanh nghiệp luôn tạo ra 

những cơ hội ñể thu hút những tài năng, tạo ra những ý tưởng mới, tạo nên sự ñộc ñáo, 

sáng tạo.[54] 

ðể ñánh giá ñiểm mạnh, ñiểm yếu và cơ hội, thách thức, ưu tiên trong việc 

phát hiện tiềm năng phát triển các cụm tương hỗ (cluster) mang tính tương tác có 

thể sử dụng công cụ phân tích SWOT.  

ðể ñánh giá rõ hơn tiềm năng vị trí, quy mô và tương tác qua lại trong phát 

triển vùng và phát triển các cụm tương hỗ các KCN có thể sử dụng hệ thống thông 

tin ñịa lý  (GIS) và phân tích thống kê ñể làm rõ hiệu quả của sự tương tác[51]. 

1.2.2. Khái niệm về phát triển khu công nghiệp ñồng bộ 

- Khái niệm về phát triển “Phát triển là một phạm trù Triết học dùng ñể 

khái quát quá trình vận ñộng tiến lên từ thấp ñến cao, từ ñơn giản ñến phức tạp, 

từ chưa hoàn thiện ñến hoàn thiện của các sự vật trong thế giới khách quan”[58]. 

Theo ñó, phát triển là một khái niệm về sự tồn tại và vận ñộng không ngừng, sự 

thay ñổi về quy mô và chất lượng của một sự vật, một hiện tượng trong thời gian 
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và không gian nhất ñịnh. Lịch sử phát triển của nhân loại cho thấy nhận thức của 

con người và thực tế về sự phát triển ñã trải qua nhiều giai ñoạn, cũng ñược nâng 

cao và hoàn thiện hơn.  

- Tổ chức sản xuất trên lãnh thổ là một trong các hình thức tổ chức sản xuất 

xã hội trong công nghiệp. ðó là quá trình thực hiện phân công lao ñộng giữa các 

lãnh thổ của ñất nước, tổ chức mối liên hệ sản xuất nội vùng và liên vùng ñể hình 

thành cơ cấu công nghiệp hợp lý trên mỗi vùng, luận chứng việc lựa chọn ñịa 

ñiểm phân bố các doanh nghiệp công nghiệp. Quá trình này thúc ñẩy việc chuyển 

từ bố trí các doanh nghiệp công nghiệp tại những ñịa ñiểm riêng rẽ sang bố trí tập 

trung vào những khu vực nhất ñịnh. Khu công nghiệp ra ñời phù hợp với xu 

hướng phát triển hiện ñại của công nghiệp, về bản chất chính là tổ chức sản xuất 

công nghiệp trên lãnh thổ ñược thực hiện gắn liền với quá trình tăng cường tích tụ, 

tập trung sản xuất theo lãnh thổ.  

- Dựa trên những lý thuyết kinh tế học và thực tiễn, theo ý kiến của nghiên cứu 

sinh, bản chất của việc phát triển KCN ñồng bộ chính là giải quyết ñồng bộ giữa mục 

tiêu tăng trưởng kinh tế của KCN gắn với việc cải thiện các vấn ñề xã hội và bảo vệ 

môi trường ở ñịa bàn phân bố khu công nghiệp. Do vậy, KCN ñồng bộ không những 

phải ñảm bảo yêu cầu kinh tế - kỹ thuật mà việc lựa chọn ñịa ñiểm ñể bố trí các 

KCN cần ñảm bảo các yêu cầu về xã hội và môi trường theo yêu cầu phát triển bền 

vững công nghiệp của ñịa phương nơi ñặt KCN, của vùng và toàn bộ nền kinh tế 

quốc dân. Suy rộng ra có thể hiểu trên các mặt chủ yếu như sau: 

Thứ nhất, việc xây dựng KCN phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển 

KCN của cả nước và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng ñịa phương ñể 

tạo sự thống nhất trong hệ thống quy hoạch tổng thể phát triển theo ngành và theo 

vùng lãnh thổ. Quy hoạch vị trí KCN hợp lý nhằm khai thác lợi thế vùng và phát 

huy sử dụng có hiệu quả các nguồn lực sẵn có của ñịa phương ñồng thời tranh thủ 

các nguồn lực bên ngoài góp phần thúc ñẩy phát triển KCN. 

Thứ hai, cần lựa chọn những cơ sở công nghiệp thuộc nhóm ngành nghề mũi 

nhọn, có tính ñịnh hướng, dẫn dắt các ngành công nghiệp hoặc dịch vụ khác phát 
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triển; các ngành công nghiệp có công nghệ cao, công nghệ sạch thân thiện với môi 

trường, ñồng thời tạo sự liên kết sản xuất giữa các cơ sở công nghiệp và sự liên kết 

với các cụm công nghiệp khác trong vùng. 

Thứ ba, phát triển KCN ñồng bộ tức là phải ñảm bảo ñồng bộ trên tất cả các 

lĩnh vực từ việc thu hút ñầu tư, tổ chức sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất ñến 

hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội trong và ngoài hàng rào, chăm lo ñời 

sống người lao ñộng và bảo vệ môi trường cụ thể:  

- Ở góc ñộ vĩ mô (tác ñộng tích cực của KCN ñến hoạt ñộng kinh tế, xã hội, 

môi trường của ñịa phương, khu vực có KCN và phạm vi quốc gia), ñược thể hiện 

trên các mặt: 

+ Về kinh tế-kỹ thuật: tạo sự chuyển dịch tích cực trong cơ cấu ngành kinh tế 

theo xu hướng CNH, HðH và hướng vào xuất khẩu. Tác ñộng của KCN ñối với 

việc phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật-xã hội của ñịa phương có KCN, là hạt nhân 

hình thành ñô thị mới. 

+ Về xã hội: tác ñộng tích cực giải quyết các vấn ñề xã hội, tập trung chủ yếu là 

khả năng giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho dân cư trong vùng. 

+ Về môi trường: hoạt ñộng của các KCN luôn gắn liền với các phương án 

bảo vệ môi trường trong khu vực có KCN, giảm thiểu tác ñộng tiêu cực của ô nhiễm 

môi trường trong quá trình phát triển KCN.[41] 

- Ở góc ñộ vi mô (phát triển nội tại KCN): bảo ñảm duy trì hiệu quả trong 

hoạt ñộng của KCN, thể hiện ở việc ñạt các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế cao trong hoạt 

ñộng sản xuất kinh doanh của KCN. Duy trì và nâng cao khả năng cạnh tranh của 

KCN (chất vượt trội trong quan hệ so sánh với các ñối thủ cạnh tranh khác có cùng 

tiêu chí so sánh); 

 Thứ tư, phải ñồng bộ từ việc xây dựng phương án ñến triển khai thực hiện 

phương án, nên vừa mang tính chất ñịnh hướng vĩ mô, vừa mang tính chất ñiều 

hành vi mô trong quá trình triển khai thực hiện phương án ñảm bảo sự ñồng bộ.[89] 

 - Xây dựng phương án là quá trình xem xét, nghiên cứu KCN trên cơ sở 

quan ñiểm và phương pháp tiếp cận cùng tham gia nhằm xây dựng một số phương 
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án tốt nhất ñể xây dựng KCN ñồng bộ. Phương án này làm ñịnh hướng cho quá 

trình thực hiện. 

- Thực hiện phương án là quá trình triển khai phương án ñã chọn trên cơ sở 

thực hiện một loạt các biện pháp cụ thể, các kế hoạch triển khai cụ thể, chi tiết trong 

quá trình xây dựng KCN ñồng bộ.[70] 

Ngoài ra, công tác quản lý nhà nước ñối với KCN cần có sự ñồng bộ về tổ 

chức bộ máy, phương thức ñiều hành, cơ chế phân công, phối hợp giữa các cơ quan 

chức năng của Trung ương và ñịa phương. Việc xây dựng và ban hành các cơ chế 

chính sách nhằm khuyến khích, phát triển KCN cần phải ñược nghiên cứu kỹ lưỡng, 

ñảm bảo tính khách quan, khoa học, công khai, minh bạch và phù hợp với thực tiễn 

và dự báo phát triển. 

 Tuy nhiên, trong phạm vi nghiên cứu, luận án chủ yếu tập trung ñề cập tới việc 

phát triển KCN ñồng bộ ở góc ñộ ñồng bộ từ khâu quy hoạch xây dựng KCN ñến 

việc thu hút ñầu tư, khai thác sử dụng, xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật-

xã hội ñồng bộ trong và ngoài hàng rào KCN và lấy 5 KCN gồm: KCN Thăng Long, 

KCN Sài ðồng B, KCN Hà Nội ðài tư, KCN Nam Thăng Long, KCN Nội Bài của 

thành phố Hà Nội làm ñối tượng nghiên cứu.    

1.2.3. Một số tiêu chí chủ yếu phản ánh tính ñồng bộ của KCN 

1.2.3.1. ðồng bộ về quy hoạch 

KCN ñồng bộ cần phải ñược ñồng bộ ngay từ khâu quy hoạch, từ quy 

hoạch tổng thể, quy hoạch ngành nghề chung, trong ñó có quy hoạch công 

nghiệp, KCN. Quy hoạch phát triển KCN cần ñược thực hiện nhằm ñảm bảo cơ 

cấu kinh tế và phương hướng phát triển theo ñúng ñường lối của ðảng và ñặc thù 

KT-XH của từng vùng, từng ñịa phương, ñể thống nhất trong hệ thống các loại 

hình quy hoạch trên ñịa bàn. Quy hoạch và phân bố KCN hợp lý sẽ khai thác tốt 

hơn lợi thế vùng và phát huy sử dụng có hiệu quả các nguồn lực sẵn có của ñịa 

phương ñồng thời tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, góp phần thúc ñẩy phát 

triển công nghiệp. Do vậy, khi xem xét tính phù hợp của quy hoạch một KCN 

ñồng bộ cần chú ý tới một số yếu tố sau: 
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- KCN có vị trí và quy mô phù hợp với quy hoạch phát triển ngành công 

nghiệp, quy hoạch phát triển KCN chung hay không? 

- Xây dựng và phát triển KCN có phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế-

xã hội của ñịa phương hay không? Có phù hợp với quy hoạch tổng thể của ñịa 

phương không?   

-  KCN ñược xây dựng có ñúng với quy hoạch ñã ñược phê duyệt hay 

không? Nếu có những nội dung không ñúng với quy hoạch ñã ñược phê duyệt thì 

cần ñánh giá mức ñộ ảnh hưởng của việc không tuân thủ quy hoạch với các tiêu chí 

phát triển của KCN.   

- Việc quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch ngành nghề ñầu tư vào 

khu, xử lý chất thải, hạ tầng xã hội, … là những vấn ñề cần ñược quan tâm thích 

ñáng vì nếu không giải quyết tốt những vấn ñề này sẽ hạn chế tác dụng và không 

ñảm bảo sự ñồng bộ của KCN, thậm chí gây những tác hại nghiêm trọng về lâu dài. 

1.2.3.2. ðồng bộ về hạ tầng trong và ngoài hàng rào KCN 

- Cơ sở hạ tầng hiện ñại và ñồng bộ sẽ là nền tảng vững chắc và là ñiều kiện 

quan trọng cho sự phát triển của các KCN ñồng bộ. Khu công nghiệp là nơi có ñiều 

kiện ñể xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, do vậy cần phải ñược nghiên cứu và bố 

trí vững chắc ngay từ khi quy hoạch ñến khi khởi công xây dựng KCN. Vì sau này 

khi KCN ñi vào hoạt ñộng, việc ñiều chỉnh và nâng cấp cơ sở hạ tầng là rất phức tạp 

và tốn kém. KCN ñồng bộ sẽ có một lợi thế so sánh rất lớn và thu hút sự quan tâm 

của các nhà ñầu tư trong việc lựa chọn ñầu tư vào KCN thay vì một vị trí khác;      

- KCN ñồng bộ phải có hệ thống ñường giao thông ñủ rộng và hiện ñại sẽ 

thuận tiện cho các phương tiện vận tải vận chuyển vật tư hàng hóa. Hệ thống ñèn 

ñường chiếu sáng, nguồn cung cấp ñiện cho hoạt ñộng sản xuất ñảm bảo và ñầy ñủ; 

hệ thống cung cấp nước ñảm bảo công suất, chất lượng giúp các doanh nghiệp sản 

xuất ổn ñịnh và năng suất cao. Hệ thống cống thoát nước phải ñược xây dựng ñồng 

bộ, có tính toán lâu dài và ñảm bảo lưu lượng thoát nước ngay cả khi có các sự cố 

bất thường. Các trạm xử lý nước thải, xử lý rác thải phải ñược xây dựng và vận 

hành nhằm xử lý các loại chất thải của các doanh nghiệp sản xuất, ñảm bảo môi 
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trường không bị ô nhiễm. Các khu chức năng, khu dịch vụ công cộng như: nhà 

ñiều hành, trạm cứu hỏa, trạm y tế, bưu ñiện, khu thể thao, trạm ATM,... cần phải 

ñược xem xét và bố trí nhằm ñảm bảo thuận lợi cho mọi hoạt ñộng sản xuất kinh 

kinh doanh của KCN. 

- KCN ñồng bộ là KCN phải ñược ñặt ở vị trí thuận lợi, gần cảng biển, cảng 

hàng không, ga xe lửa và gắn liền hệ thống ñường giao thông, hệ thống cấp thoát 

nước, hệ thống lưới ñiện quốc gia, hệ thống thông tin, viễn thông tốt; ... ñiều kiện về 

nguồn nhân lực dồi dào; 

- Hạ tầng kinh tế-xã hội của khu vực xây dựng KCN có ñảm bảo cho việc xây 

dựng KCN ñồng bộ hay không? có ñủ quỹ ñất ñảm bảo cho việc xây dựng khu ña chức 

năng, khu nhà ở công nhân, các khu phụ trợ liền kề hay không? các dịch vụ cung cấp 

có ñầy ñủ và chất lượng hay không? KCN có hấp dẫn các nhà ñầu tư về vị trí và ñiều 

kiện sinh hoạt; chi phí xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật thấp và ñược ñịa phương, các 

ngành hỗ trợ tạo ñiều kiện... hay không?  

Những ñiểm trên phải ñược xem xét trên khía cạnh hiện tại và sự duy trì khả 

năng ấy trong tương lai. KCN có ñược nhiều ñiều kiện thuận lợi về hạ tầng thì khả 

năng thành công là rất cao và ngược lại nếu không ñáp ứng ñược các yêu cầu trên thì sẽ 

rất khó khăn trong quá trình hình thành, phát triển và thu hút ñầu tư và hiệu quả ñầu tư 

phát triển KCN sẽ thấp và rất dễ thất bại.  

1.2.3.3. ðồng bộ về trình ñộ công nghệ 

Một trong những mục tiêu thành lập KCN là ñể có thể tiếp thu ñược những 

tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến trong khu vực và trên thế giới nhằm sản xuất ra 

những sản phẩm có chất lượng cao. Thông qua KCN việc chuyển giao công nghệ 

của khu vực FDI tới các doanh nghiệp trong nước ñã góp phần vào việc tăng năng 

suất trong các ngành công nghiệp của ñịa phương.  

Do vậy ñể ñánh giá trình ñộ công nghệ của một KCN ñồng bộ cần phải xem 

xét và ñánh giá trên một sô tiêu chí sau: 

- Trình ñộ KHCN của KCN so với mặt bằng chung của các KCN; 
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- Trình ñộ công nghệ mà các doanh nghiệp FDI, các doanh nghiệp trong 

nước trong KCN sử dụng ñể sản xuất thuộc trình ñộ nào so với thế giới và khu vực; 

-  Trình ñộ công nghệ của từng ngành, nhóm ngành mà các doanh nghiệp 

FDI trong KCN tham gia hoạt ñộng (lạc hậu, trung bình, tiên tiến). 

- Tỷ lệ dây chuyền sản xuất với công nghệ tiên tiến, hiện ñại ñược ñưa vào 

sản xuất và tỷ lệ máy móc thiết bị mới so với tổng số máy móc thiết bị sử dụng; ñộ 

tuổi trung bình của công nghệ hoạt ñộng trong doanh nghiệp;  

- Tỷ lệ vốn ñầu tư trên ñầu 1 lao ñộng, tỷ lệ này cao thể hiện trình ñộ công 

nghệ áp dụng trong sản xuất của doanh nghiệp là cao và ngược lại, nếu tỷ lệ này 

thấp thì có thể doanh nghiệp áp dụng trình ñộ kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất là 

thấp và chủ yếu là dùng sức lao ñộng của con người là chính.  

Ngoài ra cần xem xét một số tiêu chí khác như: 

 - Xuất xứ của công nghệ (năm và nước sản xuất); 

 - Năng lực tổ chức, quản lý ñiều hành trong hoạt ñộng công nghệ. Kỹ năng, 

năng lực sử dụng công nghệ của các doanh nghiệp trong KCN; 

 - Qui mô và tỉ lệ chi phí cho hoạt ñộng nghiên cứu và phát triển (R&D) trong 

doanh thu theo ngành của các doanh nghiệp FDI, các doanh nghiệp trong nước. 

Theo ý kiến của nghiên cứu sinh, KCN ñồng bộ phải là KCN có số lượng 

doanh nghiệp sử dụng những công nghệ, kỹ thuật tiên tiến áp dụng vào sản xuất phải 

ñạt trên 30% , số còn lại tối thiểu phải ở mức khá trở lên. Công nghệ phải có vòng 

ñời công nghệ trung bình từ 15-20 năm ñối với các ngành cơ khí; 5-10 năm ñối với 

các ngành ñiện, ñiện tử; công  nghệ ñược áp dụng vào sản xuất phải ñảm bảo tối 

thiểu hết khấu hao và sinh lãi thì mới lạc hậu và phải thay thế ñối với các loại hình 

sử dụng công nghệ cao, vòng ñời ngắn, thường xuyên áp dụng các phát minh, sáng 

chế mới vào sản xuất.  

1.2.3.4. ðồng bộ về liên kết, tương tác kinh tế 

ðây là tiêu chí phản ánh tính chất tiên tiến trong tổ chức sản xuất phù hợp 

với xu thế phát triển của phân công lao ñộng xã hội theo hướng hiện ñại, tạo sự 

chuyển dịch và phát triển cơ cấu kinh tế ñịa phương, cơ cấu kinh tế vùng theo 
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hướng CNH, HðH; phát triển các hoạt ñộng liên kết, liên doanh thông qua các hình 

thức liên kết phía trước, phía sau; góp phần phát triển các ngành công nghiệp phụ 

trợ và dịch vụ của ñịa phương.  

Tiêu chí này bao gồm các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế theo phạm vi 

hay chuyên môn hóa và hiệu quả kinh tế theo qui mô trong hoạt ñộng của KCN và 

ñược thể hiện trên các khía cạnh: Tỷ lệ số doanh nghiệp có liên kết kinh tế với nhau 

trong một KCN và trong các KCN với nhau cũng như với các doanh nghiệp trên 

cùng ñịa bàn tỉnh, thành phố; số ngành kinh tế hoạt ñộng trong một KCN (phản ánh 

tính chất logistic trong KCN); tổng doanh thu của KCN và doanh thu một số ngành 

công nghiệp chủ yếu trong KCN; tỷ lệ doanh thu của các ngành công nghiệp chủ 

yếu có liên quan, mặt hàng chuyên môn hóa trong tổng doanh thu của KCN, ... 

Theo quan ñiểm của nghiên cứu sinh, KCN ñồng bộ phải là một khu công 

nghiệp có tính chuyên ngành hoặc nhóm chuyên ngành có tính ñịnh hướng dẫn dắt 

các ngành công nghiệp, dịch vụ phụ trợ phát triển; các doanh nghiệp trong KCN 

phải có mối liên kết về tổ chức sản xuất, liên kết kinh tế chặt chẽ. Tỷ lệ số doanh 

nghiệp trong một KCN có mối liên kết kinh tế với nhau phải ñạt từ 50% trên tổng số 

doanh nghiệp trong KCN trở lên và tổng doanh thu của một số ngành công nghiệp 

chủ yếu trong KCN phải chiếm trên 90% tổng doanh thu KCN 

1.2.3.5. ðồng bộ về quản lý và cơ chế chính sách. 

- KCN ñồng bộ là nơi ñược hưởng những cơ chế chính sách thu hút ñầu tư, 

phát triển thông thoáng, minh bạch, khách quan, ổn ñịnh cũng như những ưu ñãi, 

khuyến khích phù hợp với pháp luật Việt Nam và các cam kết khi Việt Nam hội nhập 

kinh tế quốc tế sẽ tạo nên sự hấp dẫn riêng cho KCN ñó.  

- Về mặt quản lý nhà nước cần có sự ñồng bộ từ việc kiện toàn công tác tổ 

chức, năng cao năng lực bộ máy quản lý nhà nước về KCN; Sự phối hợp tốt giữa các 

cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương tới ñịa phương; Sự phân cấp, ủy quyền rõ 

ñầu mối chịu trách nhiệm; Sự kiểm tra giám sát và xử lý các vi phạm kịp thời, Bộ 

máy quản lý ñiều hành của các doanh nghiệp hoạt ñộng sản xuất trong KCN cũng cần 

ñược ñảm bảo cả về số lượng và chất lượng, ...  
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1.2.4. Một sô chỉ tiêu ñánh giá sự phát triển và khai thác sử dụng của KCN 

1.2.4.1.  Quy mô ñất ñai của KCN 

Quy mô của KCN cũng là một nhân tố ñảm bảo thành công của việc phát 

triển KCN, phụ thuộc vào mục ñích hình thành KCN mà lựa chọn quy mô tương 

ứng, quy mô ñất ñai KCN ñược xét trên 2 khía cạnh  

* Về mục ñích hình thành các KCN 

- KCN ñể thu hút vốn FDI thì quy mô hiệu quả nằm trong khoảng 200-400ha 

(ñối với các KCN tại các thành phố lớn và vùng kinh tế trọng ñiểm). 

- KCN có quy mô từ 400-600ha ñối với các KCN nằm trên ñịa bàn các tỉnh 

có ñiều kiện cơ sở hạ tầng thuận lợi; 

- KCN có quy mô nhỏ hơn 100ha ñối với mục tiêu di dời các cơ sở công 

nghiệp trong thành phố, ñô thị lớn tập trung vào KCN; 

- KCN có quy mô lớn hơn 100ha ñối với mục tiêu tận dụng nguồn lao ñộng và 

thế mạnh tại chỗ của các ñịa phương; 

- KCN có quy mô từ 100-200ha ñối với mục tiêu kết hợp kinh tế với quốc phòng. 

* Về tính chất và ñiều kiện hoạt ñộng của KCN 

- Quy mô 500-1000ha ñối với KCN ñặt ở ñịa phương có cảng biển và nguồn 

nguyên liệu lớn hoặc hình thành với tính chất chuyên môn hóa sản xuất ổn ñịnh một 

số sản phẩm hàng hóa công nghiệp nặng...; 

- Quy mô 50-200ha là hợp lý ñối với các KCN nằm xa khu ñô thị với các ñiều 

kiện xa cảng biển, với tính chất hoạt ñộng là tận dụng lao ñộng. 

1.2.4.2.  Tỷ lệ lấp ñầy khu công nghiệp 

Tỷ lệ lấp ñầy KCN ñược xác ñịnh bằng tổng diện tích ñất công nghiệp ñã cho 

các doanh nghiệp công nghiệp và dịch vụ công nghiệp thuê trên tổng diện tích ñược 

cấp phép theo dự án của KCN ñã ñược quy hoạch. Tỷ lệ này thường tăng dần theo số 

năm hoạt ñộng của KCN và là chỉ tiêu so sánh sự thành công của các KCN với nhau 

trong việc thu hút ñầu tư. Tỷ lệ lấp ñầy này không ñòi hỏi phải ñạt cao ngay từ ñầu 

mà phải chia theo từng phân kỳ ñầu tư và ñánh giá theo từng giai ñoạn. Thời kỳ ñầu là 

thời kỳ ñầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khoảng 3-5 năm, tiếp sau ñó là giai ñoạn thu 
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hút ñầu tư và hoàn thiện các khu chức năng theo nhu cầu ñầu tư của các doanh nghiệp 

thuê ñất. Việc thu hồi chi phí ñầu tư theo kinh nghiệm quốc tế, thời gian ñể thu hồi kinh 

phí ñầu tư xây dựng có thể kéo dài trong khoảng 15-20 năm còn nếu sau khoảng 10-15 

năm mà tỷ lệ lấp ñầy thấp hơn 75% thì coi như KCN này không ñạt hiệu quả kinh tế 

như kỳ vọng. ðể ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất trong KCN có thể dùng công thức sau: 

Diện tích ñất công nghiệp  
ñã cho thuê  

          Tỷ lệ lấp ñầy diện 
tích  

ñất công nghiệp(%)  
= 

Tổng diện tích của KCN. 
x 100% (1.1) 

Nhìn chung, một KCN có diện tích ñất lấp ñầy 100% là KCN ñã khai thác tốt 

phần diện tích ñã ñược phê duyệt cho phát triển công nghiệp, tiêu chí này ñược 

dùng ñể ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất trong KCN. 

1.2.4.3.  Số dự án ñầu tư và tổng vốn ñầu tư 

Chỉ tiêu số dự án ñầu tư nhằm xác ñịnh khả năng thu hút các nhà ñầu tư vào 

KCN và ñồng thời cũng là một tiêu chí so sánh giữa các KCN với nhau. Chỉ tiêu so 

sánh này chỉ mang tính tương ñối bởi nếu số dự án ñầu tư vào một KCN nhiều 

nhưng tổng vốn ñầu tư thấp thì cũng chưa phản ánh hết ñược quy mô của KCN.  

Chỉ tiêu tổng vốn ñầu tư nhằm xác ñịnh tổng lượng vốn mà các nhà ñầu tư 

ñầu tư cho từng KCN ñồng thời nó cũng là một chỉ tiêu ñánh giá sự phát triển và 

hiệu quả thu hút vốn của từng KCN với nhau. Tuy nhiên chỉ tiêu này cũng chưa 

phản ánh chính xác sự phát triển và hiệu quả khai thác bởi các KCN có diện tích 

khác nhau, do vậy khi so sánh cần cân nhắc thêm nhiều yếu tố khác như:  

- Tỷ lệ vốn ñầu tư trung bình trên một ñơn vị diện tích ñất công nghiệp 

Chỉ tiêu này dùng ñể ñánh giá, so sánh khả năng thu hút vốn ñầu tư trên một 

ñơn vị diện tích công nghiệp giữa các KCN với nhau và ñược ñánh giá bằng công thức: 

Tổng vốn ñầu tư (tr USD) 
Tỷ lệ vốn ñầu tư/ha  (tr USD/ha) =  

Tổng diện tích ñất CN(ha) 
       (1.2) 

- Tỷ lệ vốn ñầu tư trung bình trên một dự án 

Chỉ tiêu này dùng ñể ñánh giá quy mô trung bình của một sự án ñầu tư ñã 

ñược thu hút vào KCN, chỉ tiêu này có thể ñánh giá và so sánh quy mô của các dự 
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án trong các KCN ñể từ ñó ñánh giá ñược tính hấp dẫn thu hút vốn, hiệu quả khai 

thác sử dụng của các KCN một cách chính xác hơn, công thức cụ thể:  

Tổng vốn ñầu tư (tr USD) 
Tỷ lệ vốn ñầu tư trung bình/dự án 

          (tr USD/ha) 
= 

Tổng diện tích ñất CN(ha) 
(1.3) 

1.2.4.4.  Chỉ tiêu về lao ñộng. 

- Tổng số lao ñộng của KCN 

Chỉ tiêu này ñược dùng ñể ñánh giá khả năng thu hút lao ñộng của KCN và 

phản ánh lợi ích của việc xây dựng các KCN ñối với việc giải quyết tình trạng thất 

nghiệp và tạo việc làm cho người lao ñộng.  

- Chỉ tiêu về tỷ lệ lao ñộng ñịa phương ñược giải quyết việc làm trong KCN 

so với tổng số lao ñộng trong KCN 

Chỉ tiêu này phản ánh lợi ích của việc xây dựng các KCN ñối với việc giải 

quyết tình trạng thất nghiệp và tạo việc làm cho người lao ñộng ñịa phương.  

Ta có công thức:          Llñdp  =  
Lkcn

Ldp
 x 100%        (1.4) 

Trong ñó : Ldp: Tổng số lao ñộng ñịa phương có việc làm trong khu công 

nghiệp. 

                   Lkcn:  Tổng số lao ñộng của KCN. 

 Llñdp càng cao thì khả năng giải quyết việc làm cho lao ñộng của ñịa 

phương càng lớn. 

1.2.4.5.  ðóng góp của KCN với tăng trưởng kinh tế ñịa phương 

Chỉ tiêu này nhằm ñánh giá khả năng và năng lực ñóng góp của KCN vào việc 

tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng GDP của ñịa phương nơi ñặt KCN. Qua chỉ tiêu 

này chúng ta có thể thấy ñược ảnh hưởng của KCN ñối với việc tăng trưởng GDP 

và tăng trưởng kinh tế ñịa phương ñể từ ñó có cách nhìn nhận ñúng trong việc cần 

thiết, hay chưa thực sự cần thiết trong xây dựng và phát triển các KCN và chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế ñịa phương. Tỷ lệ % ñóng góp GDP tính theo công thức sau: 

Tổng giá trị sản lượng của KCN 
% ñóng góp GDP = 

GDP ñịa phương. 
x 100% (1.5) 
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Ngoài ra, còn KCN còn phải có trách nhiệm ñóng góp với ngân sách nhà nước, 

chỉ tiêu này xác ñịnh trách nhiệm của các doanh nghiệp trong KCN ñối với nghĩa vụ 

nộp ngân sách nhà nước.  

1.2.4.6.  Hiệu quả hoạt ñộng SXKD của KCN  

Tiêu chí này bao gồm: tổng doanh thu; tổng giá trị sản xuất công nghiệp; 

tổng giá trị gia tăng; tổng số lao ñộng thu hút; tổng vốn ñầu tư; tỷ lệ giá trị gia tăng 

so với tổng doanh thu; năng suất lao ñộng tính theo doanh thu; thu nhập bình quân 

của một ñơn vị lao ñộng. 

* Nhóm chỉ tiêu về doanh thu 

- Chỉ tiêu doanh thu trên diện tích ñất công nghiệp cho thuê, có thể ñánh giá 

bằng cách tính dựa trên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị sản lượng. 

   Tổng doanh thu (tr USD) Doanh thu bình quân/1 ha  
         (tr USD/ha) 

= 
Tổng diện tích ñất KCN (ha) 

(1.6) 

Chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả sử dụng ñất, nó phản ánh giá trị doanh thu 

bình quân trên một ha ñất công nghiệp cho thuê của từng KCN trong phát triển kinh 

tế, tăng sản phẩm xã hội so với sử dụng ñất vào mục ñích sản xuất nông nghiệp 

hoặc các mục ñích khác và so sánh giữa các KCN với nhau.  

- Chỉ tiêu doanh thu trên số dự án. 

      Tổng doanh thu (tr USD) Doanh thu bình quân/1dự án 
        (triệu USD/dự án) 

= 
Tổng số dự án ñầu tư vào KCN 

(1.7) 

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị doanh thu bình quân của một dự án ñầu tư và 

dùng ñể ñánh giá hiệu quả các dự án ñầu tư vào KCN. 

* Nhóm chỉ tiêu về xuất khẩu 

- Chỉ tiêu xuất khẩu trên diện tích ñất công nghiệp cho thuê. 

Chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả xuất khẩu trên một ha ñất công nghiệp cho 

thuê của từng KCN và dùng ñể so sánh các KCN với nhau. 

Tổng doanh thu xuất khẩu KCN (USD) Tỷ lệ xuất khẩu/1ha 
           (triệu USD/ha)  

=          Tổng diện tích ñất KCN(ha)  (1.8) 

- Chỉ tiêu xuất khẩu trên số dự án. 
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Chỉ tiêu này phản ánh khả năng sinh ngoại tệ trung bình của một dự án ñầu tư trong 

KCN và dùng ñể ñánh giá hiệu quả xuất khẩu của các dự án ñầu tư vào KCN. [41] 

Tổng doanh thu xuất khẩu KCN (USD) Tỷ lệ xuất khẩu/1dự án  
(triệu USD/dự án)  

= 
      Tổng số dự án ñầu tư vào KCN 

(1.9) 

1.3. Những nhân tố ảnh hưởng ñến sự phát triển của KCN ñồng bộ 

1.3.1. Quy hoạch 

Quy hoạch là công cụ rất quan trọng, nó ñịnh hướng dài hạn và ñảm bảo sự 

ñồng bộ trong phát triển dài hạn. Xây dựng quy hoạch và thực hiện tốt quy hoạch sẽ 

khắc phục ñược tình trạng lộn xộn, tự phát, tùy tiện, chắp vá, lãng phí trong quá 

trình phát triển do phải khắc phục hậu quả và làm ñi làm lại nhiều lần. Quy hoạch 

lại là cơ sở ñể xây dựng kế hoạch, do vậy cần phải xây dựng quy hoạch có tính khả 

thi và chất lượng cao, ñảm bảo khả năng pháp triển dài hạn trong tương lai.   

Bản chất của KCN chính là tổ chức sản xuất công nghiệp trên lãnh thổ ñược 

thực hiện gắn liền với quá trình tăng cường tích tụ, tập trung sản xuất theo lãnh thổ. 

Do vậy quy hoạch KCN cần gắn với quy hoạch phát triển công nghiệp và cũng là 

một bộ phận trong hệ thống các qui hoạch ngành và lĩnh vực trên vùng lãnh thổ. 

Thực chất của  việc xây dựng qui hoạch phát triển KCN ñó là luận chứng phát triển 

và tổ chức lãnh thổ sản xuất công nghiệp.  

Quy hoạch phát triển KCN phải tính ñến các quan hệ liên ngành và liên vùng 

theo tinh thần phát triển sản xuất hàng hóa, mở rộng giao lưu trao ñổi hàng hóa giữa 

các vùng và các ngành kinh tế. Quy hoạch phải ñánh giá ñúng các nguồn lực và lợi 

thế của vùng; xác ñịnh có luận cứ khoa học ñịnh hướng phát triển công nghiệp trên 

vùng lãnh thổ và KCN gắn với nhu cầu thị trường, khai thác có hiệu quả và lợi thế 

của vùng lãnh thổ. Quy hoạch cần ñược kịp thời ñiều chỉnh phù hợp với sự thay ñổi 

của các ñiều kiện phát triển... 

 Qui hoạch phát triển KCN là sự cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội của ñịa phương và chiến lược phát triển công nghiệp của ñất nước, là căn cứ 

quan trọng ñể xây dựng các giải pháp chính sách phù hợp với ñiều kiện từng vùng 

lãnh thổ. Như vậy khi phát triển KCN cần quan tâm ñến quy hoạch ngành công 
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nghiệp, quy hoạch lãnh thổ và gắn với quy hoạch quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội 

của từng ñịa phương. Quy hoạch phát triển KCN cần phải phù hợp với quy hoạch 

phát triển kinh tế-xã hội của từng ñịa phương, nhằm ñảm bảo sự phát triển của KCN 

ñúng ñịnh hướng và mục tiêu phát triển của ñịa phương trong từng giai ñoạn.  

 Việc lựa chọn ñịa ñiểm xây dựng các KCN ñồng bộ phải phù hợp và có 

sự ăn khớp, thống nhất giữa quy hoạch tổng thể với quy hoạch ngành công 

nghiệp, quy hoạch các vùng; giữa quy hoạch phát triển ngành công nghiệp, quy 

hoạch phát triển vùng, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của từng ñịa phương 

với quy hoạch nông thôn, ñô thị cũng như quy hoạch mạng lưới giao thông vận 

tải, quy hoạch khu dân cư; giữa quy hoạch KCN với quy hoạch vùng nguyên 

liệu, quy hoạch sử dụng ñất... 

Quy hoạch và phân bố KCN hợp lý sẽ khai thác triệt ñể lợi thế so sánh và 

ñặc thù của từng vùng lãnh thổ; phát huy sử dụng có hiệu quả các nguồn lực sẵn có 

của ñịa phương ñồng thời ñảm bảo ñược tính ñồng ñều, hợp lý của toàn ngành công 

nghiệp trong phạm vi quốc gia hoặc liên vùng. Việc phát triển các KCN phù hợp 

với quy hoạch sẽ thúc ñẩy các vùng phát huy ñược lợi thế của mình ñể phát triển 

theo cơ cấu kinh tế mở, gắn với thị trường trong và ngoài nước; các vùng kinh tế 

trọng ñiểm phát huy ñược vai trò ñầu tàu phát triển nhanh theo hướng chuyển dần sang 

các ngành công nghiệp mũi nhọn, các ngành công nghiệp với công nghệ và kỹ thuật 

cao, công nghiệp có giá trị gia tăng cao ñể lôi kéo các vùng khác phát triển theo như: 

- ðối với các vùng có lợi thế trữ về lượng khoáng sản dồi dào có thể phát 

triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản;  

- ðối với các vùng có nhiều cây công nghiệp và rừng trồng nguyên liệu có 

thể phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản như giấy, chè, ñồ mộc, thực phẩm, 

ñồ uống... ; 

- ðối với khu vực ven biển, có lợi thế về bờ biển dài, có cảng nước sâu có 

thể phát triển công nghiệp chế biến thủy sản, ñóng tàu, cơ khí chế tạo ... 

- ðối với các vùng có lợi thế về ñội ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật lành 

nghề hơn hẳn các vùng khác, là nơi hội tụ, giao lưu kinh tế lớn của cả nước có thể 
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tập trung phát triển ngành cơ khí (cơ khí chế tạo, thiết bị ñiện, các phương tiện vận 

tải...), các ngành kỹ thuật công nghệ cao như  ngành ñiện tử, công nghệ thông tin, ... 

Quy hoạch xây dựng trong từng KCN cần quan tâm bố trí, phân khu chức 

năng hợp lý ñảm bảo hệ số sử dụng ñất công nghiệp và các tiêu chuẩn kỹ thuật. Hệ 

thống ñường giao thông, cấp ñiện, cấp thoát nước, thông tin viễn thông, phòng cháy 

chữa cháy.. trong nội khu ñảm bảo phát triển phù hợp với quá trình thay ñổi dần 

theo nhu cầu tầng cao, ñồng nhất trong công trình kiến trúc và phù hợp với ñặc thù 

ngành công nghiệp. 

1.3.2. Vị trí ñịa lý, quy mô của khu công nghiệp 

KCN có ñược nhiều ñiều kiện thuận lợi về vị trí thì khả năng thành công là rất 

cao và ngược lại nếu không ñáp ứng ñược các yêu cầu trên thì sẽ rất khó khăn trong 

quá trình hình thành, phát triển và thu hút ñầu tư và hiệu quả ñầu tư phát triển KCN sẽ 

thấp và rất dễ thất bại. 

- KCN ñược xây dựng ở vị trí cách biệt với khu dân cư nhưng ñảm bảo thuận 

lợi trong việc ñi lại sẽ tránh ñược những tác ñộng, ảnh hưởng trong quá trình hoạt 

ñộng sản xuất kinh doanh của KCN ñối với dân cư; 

- KCN cần ñược bố trí khoảng cách hợp lý với các khu ñô thị, trung tâm văn 

hóa, xã hội và thuận lợi cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng như gần các tuyến giao 

thông ñường bộ, ñường sắt, hàng không, cảng biển; hệ thống thông tin, viễn thông và 

nguồn ñiện, nguồn nước công nghiệp ñược cung cấp ñầy ñủ; ñiều kiện về nguồn 

nguyên liệu và nhân lực dồi dào ... những ñiểm trên phải ñược xem xét trên khía cạnh 

hiện tại và sự duy trì khả năng ấy trong tương lai. ðây là một trong những yếu tố quyết 

ñịnh sự thành công và phát triển của KCN và giúp các nhà ñầu tư giảm thiểu chi phí, 

tăng khả năng lưu thông của sản phẩm, hàng hóa, nguyên vật liệu giảm bớt thời gian vận 

chuyển trên ñường và tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa, thành phẩm sản xuất ra. 

- Quy mô ñất của KCN cũng ñóng vai trò quan trọng trong việc phát triển 

thành công của các KCN ñồng bộ, quy mô này phụ thuộc vào các yếu tố như vị trí 

ñặt KCN ở khu vực thành thị, vùng kinh tế trọng ñiểm, các thành phố lớn hay ở 

ñịa bàn tỉnh hoặc gần cảng biển; phụ thuộc vào tính chất ngành nghề công nghiệp, 
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phụ thuộc vào mục tiêu thu hút nhà ñầu tư trong hay ngoài nước .... Tuy nhiên cần 

tính toán và dự báo quy mô KCN hợp lý ñảm bảo khai thác hiệu quả trong thời 

gian hiện tại và phát triển trong tương lai. 

1.3.3. Hạ tầng kỹ thuật của khu vực xây dựng khu công nghiệp 

- Phần lớn các KCN ñều hình thành trên các khu ñất mới, do ñó nếu kết cấu 

hạ tầng cả trong và ngoài hàng rào KCN ñồng bộ thì dễ dàng thu hút và hấp dẫn các 

nhà ñầu tư như:  

- Hệ thống ñường giao thông ñủ rộng, hiện ñại ñảm bảo hoạt ñộng cho KCN 

ngay cả thời gian cao ñiểm sẽ thuận tiện cho vận chuyển và lưu thông hàng hóa. Hệ 

thống cấp nước ñầy ñủ và ñảm bảo áp lực; 

- Hệ thống ñiện ñảm bảo công suất và cấp ñủ ngay cả khi có sự cố  lưới ñiện 

quốc gia sẽ giúp cho doanh nghiệp sản xuất ổn ñịnh và ñạt hiệu quả. Hệ thống ñèn 

chiếu sáng ñủ ñộ sáng cần thiết ñể ñảm bảo an toàn cho người ñi lại và an ninh của 

KCN; 

- Hệ thống thu gom và thoát nước thải, nước mưa phải tính toán ñảm bảo ñủ 

cho nhu cầu thu gom và thoát nước của KCN. Các trạm xử lý nước thải, xử lý rác 

thải phải ñược xây dựng và vận hành ñảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh, môi trường.  

- Hệ thống các khu nhà ñiều hành, dịch vụ phụ trợ; nơi ñặt trụ sở ngân hàng, 

trạm hải quan, máy ATM; trạm bưu ñiện, bãi ñể xe; hệ thống trụ cứu hỏa; 

- Hệ thống thông tin liên lạc, truyền dẫn số liệu ... cần ñược tính toán và bố 

trí ngay trong KCN; 

- Kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào KCN cũng cần phải ñược xây dựng và 

hoàn chỉnh phù hợp với tiến ñộ xây dựng và khai thác sử dụng của KCN ñảm bảo 

việc kết nối ñồng bộ giữa hạ tầng của KCN với hạ tầng của vùng và khu vực xây 

dựng KCN; 

1.3.4. Khu dân cư  và các công trình phục vụ công cộng 

KCN phải ñược gắn với việc xây dựng khu nhà ở cho công nhân, khu nhà ở 

cho công nhân phải ñáp ứng ñược quy hoạch chung của ñô thị vì chúng là một bộ 

phận cấu thành của hệ thống nhà ở ñô thị và của KCN. Do vậy, khi xây dựng và phát 
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triển các KCN cần phải quy hoạch xây dựng các khu dân cư và các công trình phúc 

lợi ñể giải quyết ñời sống tinh thần, vật chất và nơi ăn chốn ở cho người lao ñộng 

trong các KCN. Người lao ñộng trong KCN có nơi ăn, ở ổn ñịnh sẽ góp phần giúp 

cho hoạt ñộng SXKD của các doanh nghiệp ñược ổn ñịnh và phát triển bền vững. 

Ngoài ý nghĩa về mặt kinh tế, việc phát triển khu dân cư xung quanh các KCX, KCN 

còn nhằm ổn ñịnh về mặt xã hội, an ninh trật tự và an sinh xã hội. Vì vậy, ñây cũng là 

một nhân tố quan trọng ảnh hưởng ñến sự phát triển của các KCN ñồng bộ, việc phát 

triển khu dân cư không chỉ là nhiệm vụ của Nhà nước mà còn là trách nhiệm của các 

Công ty phát triển hạ tầng và các doanh nghiệp trong KCX, KCN. 

1.3.5. Sự phát triển của các trung tâm kinh tế và ñô thị liền kề 

KCN cần có mối liên hệ với các trung tâm kinh tế và ñô thị vì có thể tận 

dụng ñược những lợi thế so sánh phục vụ cho việc phát triển, thúc ñẩy sự thành 

công của KCN, cụ thể: 

- Lợi thế về việc tận dụng cơ sở hạ tầng của khu vực ñã ñược nhà nước và 

ñịa phương ñầu tư (ñường giao thông, hệ thống cấp ñiện, cấp nước, hệ thồng thông 

tin liên lạc, bệnh viện, trường học...); 

- Lợi thế về việc tận dụng hạ tầng dịch vụ tài chính như hệ thống ngân hàng, 

tín dụng, bảo hiểm, các quỹ ñầu tư; hệ thống dịch vụ nhà hàng, khách sạn, khu vui 

chơi, giải trí, khu thể thao...; 

- Là nơi tập trung các cơ sở ñào tạo, dạy nghề, các Trung tâm, Viện nghiên 

cứu và các tổ chức nghiên cứu khoa học khác; là nơi tập trung nhiều lao ñộng kỹ 

thuật có chất lượng cao; 

- Là nơi ñã có sẵn những cơ sở công nghiệp phụ trợ (cung cấp linh kiện, vật 

tư, thiết bị, phụ tùng, bán thành phẩm....). 

Do vậy, các KCN ñặt ở lân cận các trung tâm kinh tế và ñô thị lớn thường có 

sức hấp dẫn rất lớn với các nhà ñầu tư nhất là các nhà ñầu tư nước ngoài. 

1.3.6. Sự ổn ñịnh chính trị, cơ chế chính sách và môi trường ñầu tư 

- Kinh nghiệm cho thấy, các nhà ñầu tư nước ngoài ngoài việc xem xét các 

ưu ñãi về kinh tế của quốc gia tiếp nhận ñầu tư mà còn rất quan tâm tới sự ổn ñịnh 
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về chính trị, xã hội của quốc gia ñó vì nó ñảm bảo sự ổn ñịnh vững chắc trong việc 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các chủ thể tham gia kinh doanh và ñầu tư 

vào các KCN. Không một nhà ñầu tư nào lại muốn ñầu tư vào một quốc gia có 

nhiều thay ñổi về thể chế chính trị, ñường lối chính sách không nhất quán, an ninh 

xã hội phức tạp ... Hệ thống pháp luật phải chặt chẽ, ñầy ñủ và có hiệu lực cao 

giúp các nhà ñầu tư yên tâm ñầu tư, sản xuất, kinh doanh, bảo vệ ñược lợi ích hợp 

pháp của mình.  

- Môi trường ñầu tư của nước sở tại cũng ñược các nhà ñầu tư cũng rất quan 

tâm, môi trường ñầu tư thuận lợi, thông thoáng, giải quyết nhanh chóng các thủ tục 

hành chính, không gây trở ngại cho các nhà ñầu tư và có nhiều chính sách ưu ñãi, 

thu hút ñầu tư vào KCN sẽ tạo sự hấp dẫn với các nhà ñầu tư do họ sẽ giảm ñược 

thời gian cho việc giải quyết các thủ tục hành chính, ñẩy nhanh tiến ñộ ñưa doanh 

nghiệp ñi vào hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, giảm chi phí ñầu tư và tăng lợi nhuận 

kinh doanh. ðể tăng sức hấp dẫn ñầu tư, Nhà nước cần cải thiện môi trường ñầu tư 

chung và ban hành các chính sách ưu ñãi mang tính ñặc thù trong việc miễn, giảm 

thuế nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp; nâng mức ưu ñãi khi ñầu tư vào ñịa 

bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa, không hạn chế việc chuyển vốn, lợi nhuận của các 

nhà ñầu tư ra nước ngoài .... khi ñầu tư vào KCN. 

- Ngoài ra, các chính sách kinh tế vĩ mô khác về ñầu tư, lao ñộng, việc làm, 

giáo dục ñào tạo, thương mại ... cũng có ảnh hưởng ñến môi trường ñầu tư chung và 

vào các KCN nói riêng. Do vậy, quốc gia sở tại cần phải biết lắng nghe, tìm hiểu 

những khó khăn, vướng mắc của các nhà ñầu tư ñể có biện pháp hỗ trợ kịp thời ñể 

hoàn thiện, sửa ñổi, bổ sung các chính sách nhằm tạo môi trường ngày càng thông 

thoáng và thuận lợi hơn cho các nhà ñầu tư hoạt ñộng trong các KCN. 

-  Các KCN thường nằm trong khu vực có chính sách ưu tiên phát triển công 

nghiệp của ñịa phương và quy hoạch phát triển KCN của cả nước, ñặc biệt là trong 

các vùng kinh tế trọng ñiểm hay khu vực làm ñòn bẩy phát triển kinh tế của cả 

nước. Những khu vực này có thể ñược nhà nước, ñịa phương có những chính sách 

hỗ trợ trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phục vụ chung nhưng 
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có lợi cho cả KCN như: nâng cấp sân bay, cải tạo và nâng cấp ñường bộ, ñường sắt, 

mở rộng các cảng biển…và ñược các Bộ, ngành tạo ñiều kiện thuận lợi trong việc 

xây dựng các công trình cung cấp ñiện, nước, thông tin liên lạc… 

1.3.7. Sự phát triển của công nghiệp phụ trợ, khả năng cung cấp nguyên vật liệu 

Khi ñầu tư sản xuất vào các KCN, các nhà ñầu tư rất quan tâm ñến khả 

năng cung ứng sản phẩm của các doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ ñịa phương 

bởi ñiều ñó ảnh hưởng rất lớn ñến chi phí nếu phải nhập ngoại, ñến thời gian vận 

chuyển, ñến việc chủ ñộng trong xây dựng kế hoạch sản xuất.... Do vậy, năng lực 

của các ngành công nghiệp phụ trợ tại ñịa phương cao, sản phẩm ñầu ra ñạt tiêu 

chuẩn chất lượng quốc tế, giá cả cạnh tranh; số lượng và chất lượng các dịch vụ 

phụ trợ ñảm bảo yêu cầu phát triển thì ñó là những nhân tố góp phần tạo nên sự 

thành công của khu công nghiệp. 

Ngoài ra, ñể giảm chi phí sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh và ñảm 

bảo duy trì hoạt ñộng sản xuất kinh doanh ổn ñịnh, các nhà ñầu tư cũng cân nhắc 

các yếu tố ñầu vào như sự ñảm bảo, ổn ñịnh trong việc cung ứng nguyên vật liệu 

tại chỗ của ñịa phương, khoảng cách tới vùng nguyên liệu trước khi quyết ñịnh 

ñầu tư vào một KCN.  

1.3.8. Nguồn cung lao ñộng 

 Hoạt ñộng sản xuất nói chung và trong KCN nói riêng, xét về thực chất, là 

quá trình lao ñộng, tức là sự kết hợp giữa các yếu tố con người với tư liệu sản xuất, 

trong ñó người lao ñộng luôn là nhân tố quan trọng, là lực lượng sản xuất chủ yếu. 

Vì vậy quy mô, mức ñộ, hiệu quả kinh doanh trong KCN phụ thuộc rất lớn vào số 

lượng và chất lượng nguồn lao ñộng hiện có và xu hướng vận ñộng của nó.[90] 

Nguồn lao ñộng có ñủ sức lao ñộng (những năng lực về thể chất, trình ñộ chuyên 

môn, tinh thần) là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, ñó là tài 

sản vô giá mà doanh nghiệp ñược sử dụng. Do vậy, việc cung ứng ñủ số lượng và 

ñảm bảo chất lượng, trình ñộ tay nghề của người lao ñộng nói chung, cũng như lao 

ñộng có hàm lượng chất xám cao nói riêng làm việc trong các KCN là tiền ñề ñể 

xây dựng thành công KCN. 
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1.3.9. Vốn ñầu tư 

- Vốn ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: vốn ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 

ñược coi như là tiền ñề ñể thu hút các nguồn vốn ñầu tư khác và các doanh nghiệp 

kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN phải bỏ ra ngay từ ban ñầu. Các nhà ñầu tư chỉ bỏ 

vốn ñầu tư vào KCN khi ñã có cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh do vậy các doanh nghiệp 

phát triển hạ tầng KCN phải có tiềm lực tài chính tốt nhằm ñảm bảo tiến ñộ ñền bù, 

giải toả và xây dựng cơ sở hạ tầng ñồng bộ ñúng quy chuẩn ñể tạo ñiều kiện thuận 

lợi cho các doanh nghiệp thuê ñất nhanh chóng tiến hành xây dựng nhà máy. Nhu 

cầu vốn ñầu tư cơ sở hạ tầng rất lớn, vì vậy nguồn vốn ñầu tư không những phải 

ñảm bảo ñầy ñủ mà còn phải ñược phân kỳ ñầu tư ñúng lúc, ñúng chỗ ñể có thể phát 

huy tối ña tác dụng. 

- Vốn ñầu tư vào các dự án sản xuất trong KCN: KCN thu hút ñược nhiều dự 

án sản xuất có tỷ lệ vốn ñầu tư trên quy mô sử dụng ñất cao ñồng nghĩa với việc sẽ thu 

hút ñược nhiều máy móc thiết bị hiện ñại, công nghệ tiên tiến ñưa vào quá trình hoạt 

ñộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. ðây chính là cơ sở ñể doanh nghiệp phát 

triển, là nhân tố quan trọng góp phần phát triển các KCN ñồng bộ. 

1.4. Kinh nghiệm xây dựng, phát triển KCN của ðài Loan và KCN Tô Châu, 

Trung Quốc - Bài học rút ra cho Hà Nội 

Một số nước và vùng lãnh thổ ở châu Á lựa chọn việc xây dựng và phát 

triển các KCN như một giải pháp quan trọng ñể thực hiện thành công quá trình 

CNH và hướng về xuất khẩu như Trung Quốc và ðài Loan. Kết quả là ñến nay 

nền kinh tế các nước này ñã có sự tăng trưởng vượt bậc, do vậy cần phải nghiên 

cứu học tập kinh nghiệm xây dựng và phát triển các KCN của Trung Quốc và ðài 

Loan. Trên cơ sở ñó rút ra những bài học kinh nghiệm cho Hà Nội hiện nay và 

trong tương lai, là rất cần thiết.  

1.4.1. Kinh nghiệm phát triển KCN của ðài Loan 

ðài Loan là quần ñảo nhỏ nằm trên biển ðông, với ñặc thù ñịa lý và tài 

nguyên hạn hẹp, ñể tồn tại và phát triển, từ cuối những năm thập kỷ 50 chính quyền 

ðài Loan xác ñịnh phải xây dựng mô hình kinh tế theo “cơ chế hướng ngoại” trong 
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ñó chú trọng phát triển công nghiệp. Xây dựng và phát triển mô hình khu công 

nghiệp ñược coi là chiến lược bản lề, tạo ñà cho quá trình công nghiệp hóa, hiện ñại 

hóa nền kinh tế của ðài Loan.  

Quá trình phát triển các KCN của ðài Loan ñược bắt ñầu từ những chính 

sách ban ñầu chỉ ñơn thuần tạo mặt bằng ñể xây dựng các xí nghiệp công nghiệp 

ñược kết hợp với chính sách phát triển cân ñối theo vùng và chính sách phát triển 

kinh tế. Quá trình hình thành và phát triển các KCN ở ðài Loan có thể chia làm 4 

giai ñoạn:  

Giai ñoạn khởi ñầu (1960-1970): khi các ngành công nghiệp ñã phát triển 

tương ñối ổn ñịnh, vấn ñề quy hoạch ñất cho phát triển công nghiệp ñã ñược ñặt ra 

và Luật Khuyến khích ñầu tư ban hành năm 1960 là văn bản pháp lý ñầu tiên quy 

ñịnh về việc thành lập các KCN ở ðài Loan. KCN Lục ðổ ñược thành lập năm 

1960 và KCX Cao Hùng năm 1965 là những KCN, KCX ñầu tiên do chính quyền 

ðài Loan ñầu tư xây dựng [121]. 

Giai ñoạn tăng trưởng (1971-1980): hình thành các KCN dựa trên các kế 

hoạch phát triển kinh tế của Chính quyền ðài Loan nhằm phát triển các ngành công 

nghiệp mũi nhọn như lọc hoá dầu, luyện kim và ñóng tàu biển..        

Giai ñoạn chuyển ñổi (1981-1990): sau năm 1983, do ảnh hưởng của cuộc 

khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên nhu cầu phát triển công nghiệp trong nước giảm sút, 

ảnh hưởng ñến tiến trình phát triển các KCN ở ðài Loan. Vì vậy, chính quyền ðài 

Loan chủ trương dùng KCN ñể thu hút các nhà ñầu tư sử dụng các công nghệ cao, hiện 

ñại. Cụ thể, họ ñã thí ñiểm quy hoạch khu vực ñặc biệt phát triển doanh nghiệp vừa và 

nhỏ trong KCN ven biển Cao Hùng nhằm hỗ trợ 2 loại xí nghiệp này [124]. 

Giai ñoạn phát triển mới của ðài Loan (sau năm 1990 ñến nay): thời gian 

này sự gia tăng của vấn ñề ô nhiễm môi trường, nguồn tài nguyên thiên nhiên 

dần dần cạn kiệt và áp lực cạnh tranh của các ngành công nghiệp trong nước, nên 

phương thức tổ chức KCN ñã chuyển sang hướng chuyên môn hoá, ña dạng hoá 

hoạt ñộng và ñặc biệt là nâng cao trình ñộ KHCN và trình ñộ quản lý [123, 126]. 
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Quá trình hình thành và phát triển các KCN của ðài Loan, ñể ñảm bảo cho 

các KCN hoạt ñộng thành công, chính quyền ðài Loan ñã ban hành nhiều chính 

sách hấp dẫn và triển khai xây dựng nhiều KCN ñồng bộ thích hợp, cụ thể :  

1.4.1.1. Về xây dựng các KCN ñồng bộ 

* ðồng bộ trong việc quy hoach xây dựng KCN 

-  Trên cơ sở quy hoạch tổng thể ñịnh hướng phát triển của từng vùng, khu vực 

và chung của cả nước, các nhà ñầu tư xác ñịnh khả năng xây dựng các KCN với quy 

mô thích hợp và lập quy hoạch chi tiết trình cơ quan có thẩm quyền xin phép ñầu tư 

xây dựng KCN. Do vậy, việc xây dựng và phát triển các KCN vừa ñảm bảo phù hợp 

với quy hoạch tổng thể chung, vừa phù hợp với thực tế của ñịa phương và khả năng 

của nhà ñầu tư, nên tính khả thi của dự án cao hơn. 

- Quy hoạch xây dựng các KCN của ðài Loan luôn tuân theo nguyên tắc là 

khai thác và sử dụng có hiệu quả lợi thế so sánh của từng vùng và toàn lãnh thổ, hạn 

chế sử dụng ñất nông nghiệp vào việc xây dựng các KCN. Vì vậy, nhiều KCN ở ðài 

Loan ñược xây dựng tại những vùng ñất cằn cỗi hoặc ñất lấn biển, việc xây dựng 

các KCN ở những nơi này không chỉ có ý nghĩa về việc tiết kiệm ñược quỹ ñất nông 

nghiệp vốn rất khan hiếm, mà còn giảm thiểu ñược các chi phí về ñền bù, giải 

phóng mặt bằng. Như vậy, họ có ñiều kiện ñể xây dựng ngay từ ñầu một hệ thống 

kết cấu hạ tầng ñồng bộ và hiện ñại theo chuẩn mực quốc tế [126]. 

* Xây dựng kết cấu hạ tầng trong và ngoài KCN  ñồng bộ 

ðể ñảm bảo hoạt ñộng hiệu quả và tính ñồng bộ của các KCN, Chính phủ ðài 

Loan cho xây dựng một hệ thống kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh, bao gồm cả hạ tầng kỹ 

thuật - xã hội bên trong và bên ngoài KCN như: hệ thống ñường sá, cầu cống, ga xe 

lửa, cảng biển, cảng hàng không, hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống thông tin liên 

lạc, cung cấp ñiện nước, các dịch vụ bưu ñiện, ngân hàng, bảo hiểm, hệ thống xử lý 

chất thải tập trung... Xây dựng các khu ñô thị xung quanh, ñảm bảo cung cấp nguồn 

nhân lực và dịch vụ tiện ích công nghiệp và ñời sống, trong ñó ñặc biệt chú trọng ñến 

công tác bảo vệ môi trường. 
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Các KCN ñược xây dựng có hệ thống kết cấu hạ tầng ñồng bộ, hiện ñại vừa 

tạo ñiều kiện cho các doanh nghiệp giảm thiểu chi phí sản xuất, vừa có ñiều kiện tập 

trung ñể xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, vừa giúp các doanh nghiệp có thể sớm 

triển khai các dự án ñầu tư, là yếu tố tạo nên sự hấp dẫn cho các KCN ở ðài Loan. 

Trên khu ñất ñã ñược quy hoạch xây dựng KCN, các nhà ñầu tư hạ tầng xây dựng 

sẵn một số nhà xưởng, cung cấp kết cấu hạ tầng ñồng bộ và phương tiện hỗ trợ cơ 

bản khác cho các nhà ñầu tư công nghiệp có thể thuê ngay. Phương thức này ñã 

giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (dưới 200 lao ñộng) có thể triển khai ngay 

ñược dự án ñầu tư mà không phải bỏ vốn xây dựng nhà xưởng sản xuất và các công 

trình phụ trợ khác [128]. 

* Cơ cấu ngành nghề trong các KCN 

Bên cạnh việc xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng ñồng bộ, ðài Loan còn chủ 

trương thu hút phát triển ngành nghề trong các KCN ñể tạo sự liên kết ñồng bộ, phát 

triển công nghiệp phụ trợ và ñược tiến hành theo 3 giai ñoạn như sau: 

 Giai ñoạn 1, Chính quyền ðài Loan chủ trương phát triển mạnh các ngành 

công nghiệp nhẹ, sản xuất hàng xuất khẩu và những ngành sử dụng nhiều lao ñộng. 

 Giai ñoạn 2, bắt ñầu từ năm 1965 ñến cuối những năm 80 của thế kỷ XX, 

trong giai ñoạn này, các chính sách của ðài Loan chủ yếu tập trung vào việc ñẩy 

mạnh thu hút ñầu tư nước ngoài. bằng việc Chính quyền thành lập nhiều KCN, ñặc 

biệt là cho xây dựng 3 Khu chế xuất và ban bố Luật về Khu chế xuất với nhiều ưu 

ñãi  về tài chính và thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế quản lý “một cửa” tại các 

Ban quản lý KCX. 

 Giai ñoạn 3, từ năm 1990 ñến nay, chính sách phát triển KCN, chuyển từ 

ñầu tư theo chiều rộng sang chiều sâu, tức là nâng cao chất lượng các KCN bằng 

việc tập trung xây dựng các khu công nghệ cao, kết hợp chặt chẽ giữa khoa học - 

công nghệ với công nghiệp, khuyến khích việc nghiên cứu và triển khai R/D trong 

các ngành công nghiệp, thành lập và tổ chức lại nhiều viện nghiên cứu..., phát 

triển các KCN với nhiều hình thức ña dạng: KCN ña ngành; KCN chuyên ngành: 
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dầu khí, ôtô, xi măng; KCN dành cho các doanh nghiệp trẻ mới thành lập và các 

KCX, khu công nghệ cao.  

1.4.1.2. Về phát triển KCN 

ðài Loan chủ trương tạo môi trường ñầu tư hấp dẫn bằng những chính sách 

thông thoáng, hỗ trợ tài chính, tạo nhiều thuận lợi cho nhà ñầu tư, khuyến khích 

phát triển kinh tế ñã ñem lại những kết quả to lớn cho phát triển kinh tế ðài Loan 

trong những thập niên vừa qua. Quá trình phát triển các KCN của ðài Loan khởi 

ñiểm từ những chính sách ban ñầu chỉ ñơn thuần tạo mặt bằng ñể xây dựng các xí 

nghiệp công nghiệp ñược kết hợp với chính sách phát triển cân ñối theo vùng và 

nâng cao chính sách phát triển kinh tế.  

 Quy hoạch: công tác xây dựng quy hoạch phát triển các KCN ở ðài Loan 

ñược tổ chức khoa học và chặt chẽ.  

- Trước hết, Cục Công nghiệp thuộc Bộ Kinh tế ðài Loan tiến hành khảo sát, 

ñánh giá tiềm năng, lợi thế so sánh của từng vùng kết hợp với việc dự báo, ñánh giá 

về xu hướng phát triển khoa học công nghệ, triển vọng thị trường ñầu tư và thương 

mại quốc tế, trên cơ sở ñó các cơ quan tham mưu, hoạch ñịnh chính sách của Chính 

phủ tiến hành xây dựng chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế quốc 

dân, ñịnh hướng phát triển ngành nghề theo không gian lãnh thổ (vùng và khu vực) 

bao gồm quy hoạch phát triển KCN chung của cả nước [123]. 

- Trong quá trình hoạt ñộng của KCN, các cơ quan quản lý nhà nước có 

trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, giám sát, ñánh giá lại tính phù hợp giữa quy 

hoạch và thực tế phát triển ñể kịp thời trình Chính phủ những giải pháp bổ sung, 

ñiều chỉnh kịp thời nhằm khắc phục những khiếm khuyết hoặc sai lệch trong quy 

hoạch, kế hoạch, chính sách hay trong công tác chỉ ñạo tổ chức thực hiện. Việc 

kiểm tra giám sát ñược tiến hành 3 năm một lần, vì vậy quy hoạch phát triển các 

KCN ở ðài Loan ñã thực sự ñặt các KCN vào vị trí tối ưu ñể phát triển.  

Các KCN của ðài Loan ñược quy hoạch ñảm bảo tỷ lệ kết cấu hợp lý giữa 

diện tích ñất dành cho sản xuất khoảng 60%, ñất dành cho xây dựng khu dân cư 

từ 2,2 - 2,3%, ñất dành cho công trình bảo vệ môi trường 33% (trong ñó, ñất 
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trồng cây xanh khoảng 10%) và ñất dành cho phát triển các công trình vui chơi 

giải trí khoảng 4,7 - 4,8%. 

  ðịnh hướng phát triển KCN: Chính quyền ðài Loan luôn xác ñịnh, ñể có thể 

bắt kịp với xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế và sự tiến bộ vượt bậc của khoa học 

công nghệ trên thế giới, trong những năm tới, việc phát triển các KCN tập trung cần 

ñược ñổi mới theo hướng chuyên thành các KCN có dịch vụ kỹ thuật, công nghệ 

cao, ñáp ứng ñược nhiệm vụ là nơi tập trung chuyển và chế biến sản phẩm cao cấp 

cho xuất khẩu và thị trường trong nước và phải có những thay ñổi to lớn không chỉ 

về số lượng mà cả về chất lượng.  

Thứ nhất, chuyển ñổi thu hút ñầu tư vào KCN từ dựa trên yếu tố giá thành sang 

yếu tố chất lượng dịch vụ. Trước ñây chủ ñầu tư KCN chỉ cung cấp những dịch vụ 

công cộng cơ bản với mức giá cho thuê ñất thấp nhằm giảm chi phí sản xuất và quản lý 

của các doanh nghiệp KCN...thì nay chuyển hướng sang ñầu tư xây dựng các KCN có 

chất lượng dịch vụ cao với giá cho thuê ñất ở mức hợp lý. 

Thứ hai, chuyển từ ñịnh hướng “trọng cung” sang ñịnh hướng “trọng cầu” 

việc cho thuê ñất phát triển công nghiệp trong các KCN sẽ dựa trên nhu cầu thị 

trường và yêu cầu phát triển của các ngành công nghiệp; ñồng thời, khuyến khích 

khu vực tư nhân tham gia phát triển KCN. 

Thứ ba, chuyển từ mô hình phát triển các KCN tập trung sang mô hình công 

viên công nghiệp, theo ñó sẽ chú trọng hơn công tác bảo vệ môi trường sinh thái, ưu 

tiên quy hoạch ñất cho các hoạt ñộng nghiên cứu và phát triển (R&D), các ngành 

công nghệ cao và các hoạt ñộng giải trí nhằm tạo ra một hình ảnh mới, chất lượng 

dịch vụ cao của các công viên công nghiệp. 

Thứ tư, chuyển từ cung cấp các dịch vụ cơ bản sang các loại dịch vụ cao cấp. 

Các KCN mới sẽ ngày càng ña dạng hoá các loại hình dịch vụ, không chỉ ñơn thuần 

những dịch vụ sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng hệ thống hạ tầng như trước ñây, mà còn 

cung cấp các dịch vụ hỗ trợ về quản lý doanh nghiệp, dịch vụ xúc tiến thương mại, 

tư vấn pháp lý, phát triển công nghiệp. 



 49

Thứ năm, phát triển “các công viên công nghiệp thông minh” ñể nâng cao 

năng lực hoạt ñộng sản xuất của ðài Loan. Nhằm mục tiêu ñưa ðài Loan thành một 

trung tâm công nghiệp của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và ñáp ứng nhu cầu 

phát triển công nghiệp công nghệ mới, tạo giá trị gia tăng cao. Các KCN thông 

minh này sẽ chủ yếu phát triển các ngành công nghệ thông tin, các hoạt ñộng nghiên 

cứu và phát triển R&D, phát triển công nghệ mới, tạo giá trị gia tăng cao, bao gồm 

cả các trung tâm ñào tạo và các viện nghiên cứu [126]. 

1.4.1.3. Về thu hút ñầu tư 

  Bên cạnh việc xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng ñồng bộ, ðài Loan còn 

dành cho các nhà ñầu tư vào các KCN nhiều ưu ñãi, ñặc biệt là chính sách thuế, với 

thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp thấp, thời gian miễn và giảm thuế dài, giá thuê 

ñất ñể phát triển hạ tầng thấp, ñược hỗ trợ vốn vay cụ thể: miễn 5 năm ñối với tất cả 

các dự án ñầu tư mới, ñược vay vốn với lãi suất thấp (khoảng 6,2%/ năm).  ðối với 

công ty mới thành lập, sau khi hết thời hạn miễn thuế 5 năm, ñược giảm 80% thuế lợi 

tức trong 1 năm tiếp theo. Bên cạnh ñó, các thủ tục hành chính ñược giảm thiểu và ñơn 

giản hóa. Các doanh nghiệp KCN ñược ñảm bảo quyền sở hữu ñối với vốn và tài sản, 

ñược chuyển lợi nhuận ra nước ngoài..., nên các KCN ñã thực sự là ñịa ñiểm hấp dẫn 

ñối với các nhà ñầu tư trong và ngoài nước.  

Việc thu hút ñầu tư, phát triển công nghiệp và ñầu tư vào các KCN ở ðài 

Loan ñược thực hiện theo phương châm: Nhân dân có việc làm với thu nhập thỏa 

ñáng, chính quyền thu ñược nhiều thuế và doanh nghiệp có lãi. Khi sản xuất phát 

triển, thu nhập và ñời sống của người lao ñộng nâng lên, Ngân sách nhà nước lớn 

mạnh sẽ tạo ra nội lực mới ñể vươn lên tự lực, tự cường. Phương châm này chi phối 

việc xây dựng chính sách, pháp luật, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và tạo nên 

môi trường ñầu tư, môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng và hấp dẫn. 

1.4.1.4. Về tổ chức bộ máy và cơ chế quản lý nhà nước ñối với KCN 

Cục Công nghiệp trực thuộc Bộ Kinh tế ðài Loan là cơ quan quản lý nhà nước, 

chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển ngành công nghiệp và ñiều 

hành hoạt ñộng của các KCN trong phạm vi toàn lãnh thổ; ban hành các văn bản pháp 
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lý, xây dựng các chuẩn mực cho phát triển KCN. Căn cứ vào tiến trình phát triển, hình 

thức tổ chức quản lý ñược thay ñổi cho thích hợp. 

 Trong thời kỳ ñầu, chính quyền Trung ương ðài Loan thống nhất quản lý 

ñối với tất cả các KCN, KCX trên phạm vi toàn lãnh thổ, bao gồm từ việc xây dựng 

chiến lược phát triển các KCN, hoạch ñịnh chính sách phát triển ngành công nghiệp 

và các KCN, lựa chọn vị trí xây dựng KCN, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng 

KCN, vận ñộng xúc tiến ñầu tư và triển khai các dự án ñầu tư. Khi các KCN ñã ñi 

vào hoạt ñộng ổn ñịnh, Chính quyền trung ương tiến hành phân cấp quản lý cho 

chính quyền ñịa phương (trừ những KCN có vị trí chiến lược, sản xuất các mặt hàng 

mũi nhọn, có tác ñộng lớn ñối với nền kinh tế). Hiện tại, Cục Công nghiệp thuộc Bộ 

Kinh tế trực tiếp quản lý theo hình thức thành lập Ban ñiều hành KCN, do các doanh 

nghiệp KCN cử ñại diện, chính quyền Trung ương không thành lập cơ quan quản lý 

riêng cho từng khu, hoặc cụm khu công nghiệp.  

Các doanh nghiệp KCN chịu sự quản lý của chính quyền ñịa phương và các 

ngành chức năng như những doanh nghiệp ngoài KCN. Do có sự phân cấp quản lý và 

phân loại KCN rõ ràng nên Nhà nước và ñịa phương có ñiều kiện tập trung huy ñộng 

các nguồn lực ñể xây dựng một hệ thống kết cấu ñồng bộ, hiện ñại tạo ñiều kiện cho 

KCN phát triển không bị chồng chéo, trùng lắp ñảm bảo khai thác tốt các nguồn lực 

và ñạt hiệu quả cao. 

Việc giải quyết các vấn ñề liên quan ñến hoạt ñộng của các KCN ở ðài Loan 

như cấp phép ñầu tư, hải quan, thuế... ñược tiến hành theo cơ chế “một cửa”. Chính 

quyền Trung ương quy ñịnh rất rõ, người có nhu cầu giải quyết công việc chỉ cần ñến 

một nơi, ở ñó sẽ ñược thông báo công khai tiến trình, thời hạn xử lý công việc. Nơi 

nhận hồ sơ sẽ chịu trách nhiệm ñôn ñốc, xử lý công việc ở các khâu tiếp theo và trả kết 

quả ñúng hẹn cho người có nhu cầu.[123] 

Các chính sách và biện pháp của chính quyền ðài Loan hoàn toàn không 

theo nguyên tắc cứng nhắc, mà luôn ñổi mới sát theo tình hình thực tế. Trong bối 

cảnh hội nhập kinh tế khu vực và thế giới ngày càng sâu rộng, mức ñộ cạnh tranh 

ngày càng gay gắt, các chính sách ñược chính phủ ðài Loan ñề ra ñều rất chú trọng 
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ñến tính tổng thể, có tầm nhìn dài hạn và toàn cục ñược xây dựng trên cơ sở cân 

nhắc rất kỹ mục tiêu CNH cho từng thời kỳ. Có thể nói, hệ thống chính sách kinh 

tế của ðài Loan luôn ñược hoạch ñịnh và ñiều chỉnh kịp thời khi tình hình kinh tế-

xã hội trong nước và quốc tế thay ñổi, nên nó có tính năng ñộng và tính khả thi 

cao, thực sự trở thành kim chỉ nam, là ñòn bẩy kích thích sự phát triển của các 

KCN và nền kinh tế.  

Tóm lại, thành công của các KCN tại ðài Loan là do một số nguyên nhân 

chủ yếu sau:  

- Vị trí ñịa lý ñể xây dựng KCN thuận lợi. KCN ñược quy hoạch ñồng bộ, rõ 

ràng và ñặt trong chiến lược phát triển các KCN trên cơ sở quy hoạch tổng thể ñịnh 

hướng phát triển của từng vùng và khu vực và chung của cả nước; 

- Chính phủ ñầu tư xây dựng một hệ thống kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh, bao 

gồm cả hạ tầng kỹ thuật - xã hội bên trong và bên ngoài KCN tạo sức hấp dẫn cao 

cho các nhà ñầu tư;  

- Xây dựng sẵn các nhà xưởng cho thuê ñạt tiêu chuẩn ñể các nhà ñầu tư có 

thể nhanh chóng triển khai hoạt ñộng sản xuất kinh doanh sau khi ñược cấp giấy 

phép ñầu tư. Giá cho thuê thấp và tạo nhiều ưu ñãi cho nhà ñầu tư; 

- Tổ chức tốt các dịch vụ phụ trợ ñể tạo thuận lợi cho các nhà ñầu tư. 

- Hình thành mạng lưới các doanh nghiệp phụ trợ trong và ngoài KCN từ ñó 

thực hiện việc chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp trong nước và hình 

thành mạng lưới liên kết công nghiệp; 

- Các chính sách và biện pháp quản lý KCN của Chính quyền ðài Loan linh 

hoạt và có hiệu quả. Thực hiện cơ chế “một cửa, tại chỗ”, minh bạch và ñơn giản hóa 

các thủ tục hành chính, giảm sự phiền hà cho các nhà ñầu tư, ... 

1.4.2. Kinh nghiệm xây dựng và phát triển của KCN Tô Châu, Trung quốc 

Tô Châu là một huyện thuộc tỉnh Giang Tô - một tỉnh ven biển của Trung 

Quốc nằm ở phía ñông bắc thành phố Thượng Hải và là một trung tâm kinh tế lớn. 

Huyện Tô Châu là một ñịa bàn có nghề truyền thống dệt nhuộm nổi tiếng khắp 

Trung Quốc và trên thế giới.  
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KCN Tô Châu là một ñiển hình hợp tác trọng ñiểm song phương giữa chính 

phủ Trung Quốc và chính phủ Singapore, ñây ñược coi là một mô hình KCN ñồng bộ 

của Trung Quốc. Sự thành công trong việc xây dựng và phát triển của KCN Tô Châu 

là kết quả của cải cách và các chính sách mở cửa cũng như những thành quả ñạt ñược 

trong quá trình CNH, HðH ở Trung Quốc.  

Khu công nghiệp Tô Châu ñược bắt ñầu khởi công xây dựng ở huyện Tô 

Châu vào năm 1994. Tính ñến hết năm 2009, KCN Tô Châu có tổng diện tích 268 

km2 trong ñó khu vực trọng ñiểm là 80 km2 ñược xây dựng bởi sự hợp tác song 

phương giữa Trung Quốc và Singapore.  

 Trong suốt 15 năm phát triển, KCN Tô Châu duy trì tốc ñộ tăng trưởng kinh 

tế bình quân hàng năm khoảng 30%, nộp thuế hơn 100 tỷ nhân dân tệ và tạo ra 

510.000 việc làm. Tính ñến tháng 11 năm 2008, KCN Tô Châu có 3.400 doanh 

nghiệp ñầu tư nước ngoài với tổng số vốn ñăng ký là 27.400.000.000 USD (trong 

ñó có 15.200.000.000 USD vốn ñầu tư và có 97 dự án với vốn ñầu tư trên 

100.000.000 USD) với 12.000 doanh nghiệp có vốn ñầu tư trong nước và tổng vốn 

ñăng ký là 134.400.000.000 nhân dân tệ.  

Chỉ tính riêng năm 2007, tổng GDP của KCN ñạt ñược 83.600.000.000 nhân 

dân tệ, tăng 73 lần so với năm ñầu tiên thành lập, hàng năm ñóng góp khoảng 15% 

vào GDP của Tô Châu; GDP bình quân là 36.000 USD trên một ñầu người, gấp ba 

lần so với huyện Tô Châu và gấp tám lần tỉnh Giang Tô và gần với mức trung bình 

tại Singapore. Tổng thu ngân sách ñịa phương của KCN là 7.630.000.000 nhân dân 

tệ, tăng 350 lần so với năm ñầu thành lập. Năm 2007 kim ngạch xuất khẩu của KCN 

trên 28.500.000.000 USD, chiếm 24,1% kim ngạch xuất khẩu của Tô Châu. Các sản 

phẩm xuất khẩu chủ ñạo bao gồm các sản phẩm ñiện tử (10 tỷ USD), thiết bị, máy móc 

thiết bị và phụ tùng (9.800.000.000 USD) và thiết bị quang học, xét nghiệm và trang thiết 

bị y tế (6.500.000.000 USD) chiếm hơn 92,4% trong tổng giá trị xuất khẩu của cả KCN. 

KCN Tô Châu ñã thành công của việc xây dựng một khu công nghiệp ñồng 

bộ và nguyên nhân của những thành công này là do: 

* ðồng bộ về quy hoạch  
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 - Chính quyền tỉnh Giang Tô và huyện Tô Châu xác ñịnh rằng công tác quy 

hoạch là quan trọng hàng ñầu, do vậy KCN ñược các nhà khoa học, các nhà nghiên 

cứu, các nhà hoạch ñịnh chính sách xây dựng quy hoạch rất cụ thể, khoa học. Quy 

hoạch KCN Tô Châu ñã áp dụng một cách khoa học các lý thuyết ñô thị hóa, do vậy 

quy hoạch xây dựng KCN cũng như dự kiến phát triển ñược công khai, minh bạch 

cho mọi người dân ñược biết;  

- Quy hoạch phát triển KCN ñược xây dựng có trình tự, có trật tự, có lộ trình, 

có ñịnh hướng rõ ràng, không ai có thể tùy ý thay ñổi và ñược ñảm bảo triển khai 

xây dựng ñúng như những gì ñã quy hoạch. Việc bố trí và phân khu chức năng 

trong KCN ñảm bảo tận dụng tối ưu các nguồn lực, tài nguyên thiên  nhiên, tạo môi 

trường ñầu tư thuận lợi nhằm tạo ñiều kiện tối ña cho các nhà ñầu tư, hạn chế ñến 

mức tối thiểu các rủi ro có thể xảy ra. 

- KCN Tô Châu ñược ñặt vào vị trí trung tâm phát triển của tỉnh Giang Tô và 

của huyện Tô Châu ñể tận dụng các nguồn lực sẵn có và tối ưu hóa hoạt ñộng của 

KCN như KCN ñược ñặt cách trung tâm thành phố 6 km, cách sân bay Hông Kiều 

Thượng Hải khoảng 80km, cách sân bay Thượng Hải Phố ðông 120 km và cách sân 

bay Nam Kinh 200 km;  

- KCN ñược quy hoạch xây dựng theo dọc theo trục trung tâm bắt ñầu từ Tây 

sang ðông với các khu kinh doanh ở trung tâm và ñược bao quanh bởi các cộng 

ñồng dân cư và bên cạnh ñó là khu vực công nghiệp. Tiếp ñó là quy hoạch lại hệ 

thống giao thông tách riêng hệ thống giao thông dành cho vận tải hàng hóa và giao 

thông sinh hoạt riêng; 

 - Quy hoạch cũng tính toán ñể lại các khu ñất dự trữ cho việc mở rộng, phát 

triển KCN ñể ñảm bảo sự linh hoạt của quy hoạch mà khi cần không phải thay ñổi 

quy hoạch tổng thể.  

* ðồng bộ về hạ tầng kỹ thuât - xã hội - dịch vụ trong và ngoài KCN 

- Tô Châu là một trong những thành phố dọc theo bờ biển phát triển nhất ở 

Trung Quốc với hệ thống mạng lưới giao thông ñược xây dựng rất nhanh, là ñầu 

mối của các tuyến quốc lộ, ñường sắt, ñường thủy, ñường hàng không. Tô Châu 
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nằm trên trục ñường sắt cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải do vậy giảm thời gian ñi lại 

từ Thượng Hải ñến Tô Châu 20 phút so với ñường bộ. Về ñường thủy, kênh ñào 

dài nhất thế giới kết nối Tô Châu với các thành phố của Hàng Châu. KCN Tô 

Châu cách cảng Thượng Hải là cảng lớn nhất của Trung quốc có 100 km, cách 

cảng Trương Gia , cảng Thái Thương và cảng Changshu, là ba cảng chính của Tô 

Châu lần lượt là 96 km, km 70 và 60 km; 

- Tô Châu có 18 trường ñại học, ngoài ra ñể ñáp ứng nhu cầu ñào tạo cho công 

nhân có tay nghề cao cấp, KCN Tô Châu ñã thành lập các cơ sở ñào tạo riêng của 

mình như Viện Công nghệ dạy nghề, trường Kỹ thuật công nghiệp ñể tổ chức các 

khóa ñào tạo, ñào tạo lại, ñào tạo các kỹ năng ñặc biệt cho người lao ñộng phục vụ 

cho nhu cầu nhân lực có chất lượng cao của KCN;   

- Tô Châu ñầu tư xây dựng các khu nhà chung cư cho người lao ñộng làm 

việc trong các KCN thuê và xây dựng các khu chức năng phục vụ ñời sống sinh 

hoạt, tinh thần cho người lao ñộng trong các KCN. 

- KCN Tô Châu có một trạm Hải quan riêng phục vụ suốt ngày ñêm ñể phục 

vụ cho hoạt ñộng xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp và là KCN ñầu tiên của 

Trung quốc áp dụng hệ thống kê khai hải quan ñiện tử; 

- KCN Tô Châu có một trung tâm dịch vụ hành chính công hoạt ñộng 24/24 cung 

cấp ñầy ñủ các dịch vụ hành chính, tư vấn mà doanh nghiệp trong KCN yêu cầu, ... 

* ðồng bộ trong việc lựa chọn quy mô doanh nghiệp, ngành nghề ñầu tư vào 

KCN và xây dựng các tiêu chí lựa chọn rõ ràng, thống nhất 

- KCN Tô Châu dành sự ưu tiên cho các ngành công nghiệp với sử dụng 

công nghệ cao và tạo giá trị gia tăng cao ñược thuê ñất, ñồng thời kiểm soát nghiêm 

ngặt việc cho thuê ñối với các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao ñộng phổ 

thông, các ngành công nghiệp bị hạn chế và kiên quyết không cho thuê ñối với các 

ngành công nghiệp bị cấm, gây ô nhiễm. 

- Lựa chọn quy mô doanh nghiệp cho phép ñầu tư theo một tiêu chí thống 

nhất. Từ năm 2003 ñến nay, tất cả các dự án với vốn ñầu tư ít hơn 10.000.000 USD 

vào KCN tại khu vực do liên doanh giữa Trung Quốc-Singapore ñầu tư xây dựng 
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phải sử dụng các cơ sở nhà máy ñạt tiêu chuẩn ñược xây sẵn. KCN Tô Châu chủ 

trương không cho thuê ñối với các dự án có diện tích ñất sử dụng dưới một ha 

hoặc ñầu tư ít hơn 500 triệu USD/km2, các dự án này phải ñảm bảo yêu cầu trên 

hoặc phải xây nhà máy nhiều tầng. KCN ñưa ra tiêu chí này nhằm ñạt ñược tỷ lệ 

vốn ñăng ký vượt 1,7 tỷ USD/km2 ñất công nghiệp và nâng cao hiệu quả sử dụng 

tài nguyên ñất. 

* Tạo sự liên kết kinh tế ñồng bộ 

KCN Tô Châu ưu tiên thu hút các công ty tập ñoàn kinh tế lớn ñầu tư nhằm 

thu hút các công ty vệ tinh, các nhà cung cấp nguyên vật liệu, các nhà cung ứng 

dịch vụ cùng tham gia ñầu tư tạo nên sự liên kết kinh tế và liên kết về tổ chức sản 

xuất. ðiển hình như công ty Samsung của Hàn Quốc thành lập nhà máy ñầu tiên tại 

ñây năm 1994 với tổng số vốn ñăng ký là 150.000.000 nhân dân tệ, ñến nay trong 

KCN ñã có nhiều công ty vệ tinh của Samsung cũng ñến ñây ñầu tư, lớn nhất là 04 

công ty như: Samsung Electronics Tô Châu, Tô Châu ñiện tử Samsung LCD, 

Samsung Semiconductor Trung Quốc R & D, và Samsung Electronics Tô Châu 

Computer, với tổng số nhân viên lên tới 16.000 người, diện tích sử dụng ñất là 

230.000 mét vuông, tổng vốn ñầu tư là 2,3 tỷ USD và ñạt tổng doanh thu là 4,5 tỷ 

USD/năm. Thậm chí Shilla Hotel là một trong những thương hiệu hàng ñầu thế giới 

trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn cũng ñến ñây ñầu tư và cung cấp các dịch vụ 

ăn, ở cho các công ty của Hàn Quốc. 

 KCN dành nhiều ưu ñãi ñể thu hút và phát triển liên kết giữa các ngành công 

nghiệp sản xuất tiên tiến, khu vực dịch vụ hiện ñại, và ngành công nghiệp công 

nghệ cao cũng như nghiên cứu chuyển giao.   

* Về quản lý nhà nước và cải cách thủ thủ tục hành chính 

ðược sự ủy quyền, phân cấp của các Bộ, ngành, KCN ñược quản lý theo chế 

ñộ một cửa, cải cách thủ tục hành chính triệt ñể, ñơn giản và công khai các thủ tục 

hành chính ñể tạo ñiều kiện tốt nhất cho các nhà ñầu tư; là một trong những KCN ñi 

ñầu của Trung Quốc áp dụng chế ñộ khai báo, ñăng ký thủ tục hành chính qua mạng. 

* Về bảo vệ môi trường 
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KCN Tô Châu ñã thiết lập một hệ thống quản lý môi trường theo các tiêu 

chuẩn trong nước và quốc tế. KCN ñược phủ xanh 45% diện tích, có 03 hồ nước 

lớn, bốn khu vườn, sáu hành lang sinh thái, và mười hai khu công cộng và là một 

hình mẫu một KCN sinh thái cấp quốc gia và ñạt tiêu chuẩn ISO14000… 

1.4.3. Một số bài học kinh nghiệm cho việc phát triển các KCN ñồng bộ trên ñịa 

bàn Hà Nội  

Qua tìm hiểu những kinh nghiệm và thành công của việc phát triển KCN ở 

ðài Loan và KCN Tô Châu-Trung Quốc, luận án rút ra một số bài học kinh nghiệm 

cho việc phát triển các KCN ñồng bộ trên ñịa bàn Hà Nội sau: 

- Cần có sự thống nhất quan ñiểm ưu tiên phát triển KCN trong chiến lược 

tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của ñất nước nói chung và của Hà Nội nói riêng 

trong hệ thống ðảng và Chính quyền các cấp từ Trung ương ñến cấp quận, huyện 

của thành phố Hà Nội. 

- Nhà nước ñóng vai trò rất quan trọng trong việc ban hành các chính sách, 

chiến lược, quy hoạch phát triển, các tiêu chuẩn, quy phạm ñể xây dựng các KCN; ñề 

ra các chính sách ưu ñãi, khuyến khích ñể thu hút ñầu tư vào KCN. ðảm bảo sự ñồng 

nhất giữa chính sách của Nhà nước với các chính sách của Hà Nội, giảm dần các ưu 

ñãi khi KCN ñã ñi vào hoạt ñộng ổn ñịnh; 

- Cần xây dựng quy hoạch tổng thể mạng lưới các KCN Hà Nội, xác ñịnh vị 

trí ñặt KCN phù hợp với ñặc ñiểm của từng khu vực; từng quận, huyện; từng ngành, 

lĩnh vực cụ thể, nhất là ñối với những KCN có các ngành nghề thuộc nhóm nguy cơ 

cao về ô nhiễm môi trường và những KCN dành cho những ñối tượng là các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa; 

- Phát triển KCN phải gắn liền với phát triển ñô thị liền kề, Nhà nước và Hà 

Nội cần có sự hỗ trợ về cơ chế chính sách trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật, xã hội ngoài hàng rào KCN, ñảm bảo tương xứng với hạ tầng trong KCN ñể 

hình thành các trung tâm ñô thị, bố trí lại dân cư nhằm tạo ñiều kiện phát triển các 

KCN ñồng bộ. Quá trình công nghiệp hóa, hiện ñại hóa thông qua phương thức 

xây dựng KCN phải gắn liền với việc ñô thị hóa nông thôn ngoại thành và chuyển 
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dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng GDP trong nông nghiệp, tăng tỷ 

trọng GDP trong công nghiệp. Do vậy, quy hoạch phát triển KCN ñồng bộ trong 

tương lai phải gắn chặt với quy hoạch các khu dân cư, ñô thị mới theo ñịnh hướng 

công nghiệp hóa, hiện ñại hóa của Hà Nội trên cơ sở ñó hình thành những ñô thị 

công nghiệp hiện ñại, văn minh;  

- Lựa chọn chủ ñầu tư phát triển hạ tầng cơ sở thật sự có ñủ năng lực, kinh 

nghiệm, nhân lực, tài lực, vật lực ñảm bảo với quyết tâm cao. Năng lực của chủ ñầu 

tư là rất quan trọng và là một trong những nhân tố ảnh hưởng tới sự thành công của 

KCN vì ñiều ñó giúp cho nhà ñầu tư triển khai ñền bù giải phóng mặt bằng công tác 

ñảm bảo tiến ñộ nhanh, với chi phí ñầu tư thấp, chất lượng ñảm bảo. Giải phóng 

mặt bằng càng nhanh thì chi phí ñầu tư cho công tác này càng thấp, ít phát sinh 

những chi phí ngoài dự kiến. ðồng thời, việc sớm có mặt bằng sẽ giúp cho các chủ 

ñầu tư phát triển hạ tầng nhanh chóng triển khai xây dựng KCN và ñảm bảo hoàn 

thành tiến ñộ thời gian như dự kiến. Bên cạnh ñó chính quyền các cấp của Hà Nội 

cũng cần có sự hỗ trợ tích cực ñối với các chủ ñầu tư phát triển hạ tầng KCN trong 

công tác ñền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng, giữ gìn trật tự, an ninh trong và ngoài 

khu vực KCN; hỗ trợ cho người dân ổn ñịnh ñời sống sau khi nhận tiền bồi thường 

và giao mặt bằng cho chủ ñầu tư; 

- ða dạng hóa các thành phần kinh tế trong việc hình thành các công ty kinh 

doanh phát triển hạ tầng dưới nhiều hình thức theo ñiều kiện riêng từng KCN như 

hình thức 100% vốn nước ngoài; hình thức liên doanh, liên kết hoặc 100% vốn của 

doanh nghiệp trong nước. Việc ña dạng hóa các hình thức tổ chức công ty kinh 

doanh phát triển hạ tầng sẽ tạo ñược sự linh hoạt trong việc huy ñộng các nguồn vốn 

và sự năng ñộng trong hoạt ñộng từ ñó giúp cho các KCN ở phát triển thành công; 

- Khi xây dựng các khu công nghiệp cần triển khai ñồng bộ các hạng mục 

hạ tầng quan trọng như nhà máy xử lý nước thải tập trung, khu xử lý chất thải 

nguy hại, hạ tầng liên thông ngoài hàng rào KCN và các khu dịch vụ phụ trợ 

KCN, hạ tầng xã hội phục vụ người lao ñộng sẽ là yếu tố quyết ñịnh sự thành 

công của KCN;  
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- Xây dựng và hình thành mối liên kết giữa các doanh nghiệp KCN với các 

cơ sở sản xuất công nghiệp phụ trợ trong và ngoài nước xung quanh khu vực xây 

dựng KCN nhằm cung cấp sản phẩm, nguyên liệu, bán thành phẩm phục vụ cho 

hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN và thúc ñẩy doanh 

nghiệp công nghiệp của Hà Nội, vùng Hà Nội và trong nước phát triển; 

- Tập trung ñào tạo nguồn nhân lực có hàm lượng chất xám cao, có tay nghề 

chuyên môn và gắn ñào tạo lý thuyết với thực hành … ñồng thời nâng cao chất 

lượng ñào tạo của các trường nghề Hà Nội. Khuyến khích nghiên cứu và triển khai 

ứng dụng khoa học công nghệ mới, hiện ñại vào sản xuất;  

- Hỗ trợ và tạo ñiều kiện phát huy vai trò của Ban quản lý các KCN và chế 

xuất Hà Nội, Ban quản lý phải ñảm bảo ñủ năng lực ñể thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước theo sự phân cấp và ủy quyền của các bộ, ngành có liên quan trong các 

lĩnh vực như: quản lý ñầu tư, quản lý hoạt ñộng XNK, hoạt ñộng thương mại, quản 

lý quy hoạch, quản lý lao ñộng, quản lý môi trường ...; 

- Sự phân cấp cần rõ ràng tránh sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ của Ban 

quản lý với cơ quan quản lý nhà nước của ñịa phương và các Bộ, Ngành chức năng. 

Thực nghiêm túc cơ chế “một cửa liên thông” và ñẩy mạnh cải cách thủ tục hành 

chính nhằm tạo ñiều kiện tối ña, giảm bớt phiền hà cho các nhà ñầu tư. Tăng cường 

hoạt ñộng kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt ñộng của các doanh nghiệp KCN ñể kịp 

thời chấn chỉnh, ñề xuất biện pháp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền hoặc xử lý kịp 

thời khi có những phát sinh vi phạm của doanh nghiệp hoặc sự chưa phù hợp của 

các chính sách do nhà nước ban hành;  

- Quá trình phát triển KCN phải gắn liền với việc xây dựng các tổ chức ñoàn 

thể, nhất là xây dựng Công ñoàn cơ sở vững mạnh và tiến hành song song với hoạt 

ñộng của các doanh nghiệp. Các KCN có số lao ñộng trên 30.000 người hoặc trên 

500 doanh nghiệp cần tiến hành thành lập tổ chức công ñoàn và tổ chức của người 

sử dụng lao ñộng tại KCN. ðiều này có tác dụng tốt, tạo ñiều kiện cho người lao 

ñộng và người sử dụng lao ñộng trong các KCN có ñối tác ñể thương lượng, hòa giải 

các tranh chấp phát sinh nhằm giảm thiểu các cuộc ñình công trái luật, giúp cho nhà 
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ñầu tư yên tâm sản xuất kinh doanh, người lao ñộng yên tâm làm việc và góp phần 

tạo nên sự thành công của KCN phát triển ổn ñịnh, bền vững… 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Việc ñánh giá ñúng vai trò mô hình KCN nhằm xây dựng, phát triển các 

KCN ñồng bộ ở nước ta nói chung và Hà Nội nói riêng có vai trò hết sức quan trọng 

cho quá trình phát triển nền kinh tế quốc dân. Với mục tiêu như vậy trong chương 1, 

tác giả ñã tập trung nghiên cứu một số vấn ñề sau: 

1/  ðánh giá ñúng vai trò của mô hình phát triển KCN ñối với sự phát triển 

của nền kinh tế quốc dân. 

2/ Luận giải bản chất của việc phát triển khu công nghiệp ñồng bộ chính là 

phát triển KCN nhằm ñạt ñược ñồng bộ các mục tiêu về mặt kinh tế, giải quyết các 

vấn ñề xã hội và bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển KCN ñảm bảo phát 

triển KCN bền vững. 

3/ ðề ra ñược một số tiêu chí ñánh giá hiệu quả khai thác sử dụng KCN như: 

hệ số sử dụng ñất, số dự án ñầu tư và tổng vốn ñầu tư, chỉ tiêu về lao ñộng ñóng góp 

của KCN với tăng trưởng kinh tế ñịa phương và một số chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả 

hoạt ñộng của các KCN. 

4/ Xem xét những nhân tố ảnh hưởng ñến sự phát triển của KCN ñồng bộ 

như: quy hoạch khu công nghiệp ñồng bộ; ñiều kiện tự nhiên, vị trí ñịa lý; quy mô 

của KCN ñồng bộ; kết cấu hạ tầng kỹ thuật của vùng; sự ổn ñịnh chính trị, pháp luật 

và môi trường ñầu tư… 

5/ Rút ra một số bài học kinh nghiệm cho quá trình phát triển các KCN ñồng bộ 

trên ñịa bàn Hà Nội sau khi nghiên cứu mô hình phát triển KCN của ðài Loan ñể làm 

cơ sở cho việc nghiên cứu ở các chương tiếp theo. 

 

 

 

 



 60

CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG ðỒNG BỘ VÀ PHÁT TRIỂN  

CÁC KCN TRÊN ðỊA BÀN HÀ NỘI THỜI GIAN QUA 
 

Hà Nội là Thủ ñô của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, là trung 

tâm ñầu não chính trị quốc gia, là trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, 

kinh tế và giao dịch quốc tế. Hà Nội là một thành phố có lịch sử hình thành và phát 

triển 1000 năm; Hà Nội nằm hai bên bờ sông Hồng, giữa vùng ñồng bằng Bắc Bộ 

trù phú. Trong quá trình phát triển lâu dài, ñã không ít lần Hà Nội thay ñổi ñịa giới 

và từ năm 1954 ñến nay ñã có 6 lần ñiều chỉnh quy hoạch chung. Trước 01/08/2008 

diện tích Hà Nội là 920,97km2, dân số trung bình 3,394 triệu người, mật ñộ dân số 

trung bình là 3685 người/km2 và ñược tổ chức thành 14 quận, huyện bao gồm 228 

phường, xã và thị trấn; từ 01/08/2008 Hà Nội ñược mở rộng với quy mô ñất tự 

nhiên 3.344km2, dân số gần 6,233  triệu người, với 29 ñơn vị hành chính trực thuộc 

gồm 10 quận, 18 huyện, 01 thị xã (thị xã Sơn Tây) và 577 ñơn vị hành chính cấp xã 

(gồm 401 xã, 154 phường và 22 thị trấn).  

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2009 (sau hơn một năm sát 

nhập ñịa giới  hành chính) 

- Năm 2009, tổng sản phẩm nội ñịa tăng 6,67% so với năm 2008, trong ñó 

ngành công nghiệp tăng 6,85%, các ngành dịch vụ tăng 7,43%, ngành nông, lâm, 

thuỷ sản tăng 0,08%. So năm 2008, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2009 trên ñịa 

bàn tăng 9,4% , giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước Trung ương tăng 5,5%, giá trị 

sản xuất công nghiệp Nhà nước ñịa phương tăng 8,3%, giá trị sản xuất công nghiệp 

ngoài Nhà nước tăng 11,9%, giá trị sản xuất công nghiệp khu vực có vốn ñầu tư nước 

ngoài tăng 9,4%; 

- Vốn ñầu tư phát triển 12 tháng năm 2009 ñạt 23.635,7 tỷ ñồng, tăng 7,2% so 

với cùng kỳ; bằng 83,8% so với kế hoạch năm. Trong ñó: Vốn ngân sách Nhà nước 

ñạt 10.546,9 tỷ ñồng, tăng 22,4%; vốn tín dụng ñầu tư của Nhà nước bằng 83,9%; 

vốn tự có của doanh nghiệp Nhà nước ñạt 3.910,5 tỷ ñồng, bằng 75,2%; 
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- Về huy ñộng vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2009, Hà Nội thu hút ñược 

340 dự án, với vốn ñầu tư ñăng ký khoảng 500 triệu USD. Vốn ñầu tư thực hiện năm 

2009 dự kiến ñạt 650 triệu USD. Vốn ñầu tư xã hội năm 2009 là 147.814 tỷ ñồng, 

tăng 18,2%; 

- Tổng thu ngân sách trên ñịa bàn cả năm 2009 ñạt 73.500 tỷ ñồng, vượt 4,2% 

dự toán năm, tăng 1,5% so năm 2008, trong ñó thu nội ñịa là 61.300 tỷ ñồng, vượt 

7,3% dự toán, tăng 0,6%; 

- Tổng chi ngân sách ñịa phương năm 2009 là 28.736 tỷ ñồng, vượt 17,3% dự 

toán, giảm 9%, trong ñó chi thường xuyên là 12.597 tỷ ñồng, vượt 20,7% dự toán, 

tăng 26,5%; chi xây dựng cơ bản là 13.125,5 tỷ ñồng, vượt 15% dự toán, tăng 38,2%. 

- Tổng nguồn vốn huy ñộng ñến 31/12/ 2009 là 591.152 tỷ ñồng, tăng 27,98% 

so cùng kỳ năm trước, trong ñó tiền gửi tiết kiệm tăng 2,10% và 38,23%, tiền gửi 

thanh toán tăng 1,5% và 19,28%; 

- Tổng dư nợ cho vay ñến 31/12/2009 ñạt 368.710 tỷ ñồng, tăng 38,9% so 

cùng kỳ năm trước, trong ñó dư nợ ngắn hạn tăng 2,64% và 38,27%, dư nợ trung và 

dài hạn tăng 1,06% và 39,79%; 

- Tổng mức và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội năm 2009 tăng 13,6% so 

với năm 2008, trong ñó tổng mức bán lẻ tăng 19,9%.  

- Năm 2009 kim ngạch xuất khẩu trên ñịa bàn Hà Nội giảm 7,8% so với năm 

trước, kim ngạch nhập khẩu giảm 17,4%. 

- Theo kết quả tổng ñiều tra dân số và nhà ở 01/4/2009, dân số Hà Nội có 

6448,9 ngàn người chiếm 7,51% so cả nước, trong ñó: thành thị 2632,1 ngàn người, 

chiếm 40,8% tổng số dân, nông thôn 3816,8 ngàn người, chiếm 59,2%; có 3272,7 

ngàn nữ, tỷ số giới tính là 97 nam/100 nữ. Mật ñộ dân số là 1.926 người/km2. Tỷ lệ 

tăng dân số bình quân/năm trong 10 năm là 2% 

- Năm 2009 toàn thành phố ñã giải quyết ñược việc làm cho 128.000 lao ñộng, 

ñạt 101,6% kế hoạch,  tỷ lệ thất nghiệp của toàn thành phố là 3,24%, tỷ lệ lao ñộng 

thiếu việc làm là 2,7% [77]. 
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2.1. ðánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội và hạ tầng kỹ thuật-xã hội 

của Hà Nội giai ñoạn 1995-2009 ảnh hưởng tới việc hình thành và phát triển 

các KCN  

Nhóm 1.  Thực trạng phát triển kinh tế-xã hội  

2.1.1. Dân số và lao ñộng 

Năm 1995 dân số Hà nội mới có khoảng 2,335 triệu người nhưng ñến trước 

01/08/2008 ñã lên tới hơn 3,394 triệu người, tốc ñộ tăng dân số bình quân 3,15% 

một năm, sau khi sát nhập ñịa giới hành chính ñến 31/12/2009 dân số Hà Nội ñã lên 

tới 6,448 triệu người[77]. Theo kết quả Tổng ñiều tra dân số và nhà ở Việt Nam 

năm 2009 năm 1996 Hà Nội có khoảng 1,66 triệu người trong ñộ tuổi lao ñộng 

nhưng ñến năm 2005 ñã có gần 2,14 triệu người trong ñộ tuổi lao ñộng chiếm 

khoảng 67% dân số; năm 2009 có gần 4,17  triệu người trong ñộ tuổi lao ñộng 

chiếm khoảng 65% dân số. ðây là một thuận lợi của Hà Nội trong việc cung cấp 

nguồn nhân lực dồi dào cho các KCN (xem Bảng 2.1). 

Bảng 2.1. Số liệu lao ñộng và việc làm của Hà Nội giai ñoạn 1996-2009 

Hà Nội (trước 01/08/2008) 
Hà Nội 
(mới) Chỉ tiêu 

Năm 1996 Năm 2000 Năm 2005 Năm 2009 
Tổng số người trong tuổi 
lao ñộng có khả năng lao 

ñộng (người) 
1.658.738 1.927.956 2.135.488 4.165.705 

ðang làm việc trong các 
ngành kinh tế 

1.215.361 1.304.752 1.511.178 3.081.395 

Thất nghiệp 58.977 71.836 64.773 96.951 
Không hoạt ñộng kinh tế 300.060 474.708 463.435 975.176 
Không xác ñịnh 84.340 76.660 96.102 12.183 

Cơ cấu lao ñộng trong tuổi lao ñộng có khả năng lao ñộng (%) 
Tổng số 100,00 100,00 100,00 100,00 

ðang làm việc trong các 
ngành kinh tế 

73,27 67.68 70,76 73,97 

Thất nghiệp 3,56 3,73 3,03 2,32 
Không hoạt ñộng kinh tế 18,09 24,62 21,7 23,41 
Không xác ñịnh 5,08 3,98 4,50 3,0 
Nguồn: Tổng ñiều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009 và Niên giám thống kê Hà Nội 

hàng năm. 
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2.1.2. Trình ñộ phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu 

Nền kinh tế của thủ ñô Hà Nội có tốc ñộ tăng trưởng tương ñối cao. Trong 

suốt 11 năm 1996-2007, ở tất cả các giai ñoạn tốc ñộ tăng trưởng GDP ñều tăng bình 

quân trên 10%/năm, trong ñó công nghiệp thời kỳ 2000-2007 tăng 13,2%, nông lâm 

nghiệp tăng 2,7% và dịch vụ tăng 10,4%. Tuy nhiên năm 2009 tốc ñộ tăng trưởng 

GDP chỉ ñạt 6,7% do ảnh hưởng của  khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn 

cầu trực tiếp làm sụt giảm tăng GDP của Hà Nội so với mọi năm (xem Bảng 2.2).  

Bảng 2.2. Tốc ñộ tăng trưởng GDP bình quân năm của Hà nội  

giai ñoạn 1996-2007 và năm 2009 (%) 
Hà Nội (trước 01/08/2008) Hà Nội (mới) TT Tốc ñộ tăng trưởng 

GDP  
 phân theo ngành 

1996-2000 2001-2007 2009 

1 GDP chung 10,7 11,2 6,7 
2 Công nghiệp, xây dựng 14,0 13,2 6,9 
3 Nông, lâm nghiệp 3,4 2,5 0,1 
4 Dịch vụ 9,5 10,4 7,4 

Nguồn: Niên giám thông kê Hà Nội hàng năm và sử lý số liệu của tác giả 

Cơ cấu kinh tế của Hà Nội ñã có bước chuyển quan trọng theo hướng CNH, 

HðH. Cơ cấu ngành (tính theo GDP, giá thực tế) có sự thay ñổi ñáng kể: tỷ trọng 

của công nghiệp, xây dựng trong GDP ñã tăng từ 33,1% năm 1995, lên 41% năm 

2007, tức là tăng 7,9% trong thời kỳ 1995-2007, trong khi ñó mặc dù giá trị tuyệt 

ñối của ngành nông lâm nghiệp và dịch vụ tăng, nhưng tỷ trọng trong GDP lại giảm 

tương ứng là -3,8% và -4,1%. riêng năm 2009 tỷ trọng của công nghiệp, xây dựng 

trong GDP ñạt 41,4%,  (xem Bảng 2.3.) 

Bảng 2.3. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu GDP  
theo ngành của Hà Nội giai ñoạn 1996-2007 và năm 2009 (%) 

Hà Nội  
(trước 01/08/2008) 

Hà Nội 
(mới) TT Chỉ tiêu 

1995 2000 2007 2009 
1 Tổng số 100,0 100,0 100,0 100,0 
2 Công nghiệp, xây dựng 33,1 37,9 41,0 41,4 
3 Nông, lâm nghiệp 5,4 3,8 1,6 6,3 
4 Thương mại, dịch vụ 61,5 58,3 57,4 52,3 

Nguồn: Niên giám thông kê Hà Nội hàng năm  
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Hà Nội giữ vai trò quan trọng ñối với việc gia tăng quy mô GDP của cả nước 

trong giai ñoạn 10 năm qua và cơ cấu kinh tế có bước chuyển biến quan trọng theo 

hướng tăng tỷ trọng các ngành phi nông nghiệp. Như vậy trong thời gian qua, công 

nghiệp và xây dựng giữ vai trò hết sức quan trọng làm gia tăng qui mô GDP chung 

cho cả Thành phố. Giai ñoạn 2001-2005 giá trị sản xuất công nghiệp trung bình của 

Hà nội ñã ñóng góp tới 7,78% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước; sau 

khi sát nhập ñịa giới hành chính giá trị sản xuất công nghiệp của Hà Nội hai năm 

2008, 2009 ñã ñạt tương ứng là 9,20% và 9,17% tổng giá trị sản xuất công nghiệp 

của cả nước (xem Bảng 2.4). 

Bảng 2.4. Tỷ lệ giá trị sản xuất công nghiệp của Hà Nội  (1996-2009) 

ðơn vị: tỷ ñồng                                                                 
Hà Nội (trước 01/08/2008) Hà Nội (mới) 

Chỉ tiêu 1996-
2000 

2001-
2005 

2006 2007 2008 2009 

Cả nước 1.118.473 3.292.435 1.203.749 1.469.373 1.910.007 2.055.793 
Hà Nội 83.211,4 256.187,7 96.396 119.495 175.831,7 188.550,6 
%  Hà 
Nội/cả 
nước 

7,44 7,78 8,0 8,13 9,20 9,17 

Nguồn: Niên giám thống kê Hà Nội hàng năm và sử lý số liệu của tác giả 

Cùng với sự biến ñổi về cơ cấu kinh tế chung của toàn thành phố, cơ cấu 

kinh tế ngoại thành ñã có sự chuyển dịch về cơ bản, ñất nông nghiệp ngày càng 

thu hẹp do nội thành mở rộng, do phát triển công nghiệp và dịch vụ nhất là do phát 

triển các KCN. Thời kỳ 1995-2005, ngành công nghiệp khu vực ngoại thành cũng 

có những thay ñổi quan trọng, hàng loạt KCN ñã ñược xây dựng ở các huyện ngoại 

thành như KCN Bắc Thăng Long ở ðông Anh, KCN Nội Bài ở Sóc Sơn, KCN Nam 

Thăng Long ở Từ Liêm và rất nhiều cụm công nghiệp khác cũng ñược hình thành.  

Nhóm 2. Thực trạng cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

2.1.3. Hạ tầng giao thông 

Hà Nội là ñầu mối giao thông quan trọng của cả nước, gồm: ñường bộ, ñường 

sắt, ñường hàng không, ñường thuỷ, cảng sông, từ Hà Nội ñi các tỉnh, thành phố, thị 

xã của khu vực Bắc Bộ cũng như của cả nước là rất thuận tiện và dễ dàng. Hệ thống 
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giao thông ñối ngoại này có ảnh hưởng rất quan trọng tới vận chuyển hành khách và 

hàng hoá cho Thủ ñô và cho sự phát triển của các KCN.  

- Trước 01/08/2008 diện tích ñường bộ của Hà Nội chỉ ñạt khoảng 6km2 (gần 

400 km ñường), tương ñương 6% diện tích ñô thị.[129] Quỹ ñất dành cho giao 

thông chỉ chiếm 7%, các huyện ngoại thành chỉ là 0,9% trong khi ở các nước phát 

triển, con số trên lên ñến 20-25% diện tích tự nhiên[130]; 

- Sau khi sát nhập ñịa giới hành chính, trên ñịa bàn Thành phố Hà Nội hiện 

nay có khoảng 3.974 km ñường giao thông; trong ñó 9 quận nội thành cũ có 643 km 

ñường (chiếm khoảng 6,8% diện tích ñất ñô thị), quận Hà ðông có 37,1 km ñường 

(chiếm 8,8% diện tích), thị xã Sơn Tây có 50,7 km ñường (chiếm 4,9% diện tích). 

2.1.3.1. Hiện trạng các tuyến ñường giao thông hướng tâm Thủ ñô Hà Nội 

Hà nội là nơi tập trung và giao thoa của các tuyến quốc lộ trọng yếu như 

QL1A, QL5, QL18, QL6, QL32, QL2 và QL3 và có các bến xe như: Bến xe phía 

Nam, Bến xe Gia Lâm, Bến xe Lương Yên, Bến xe Nước Ngầm, Bến xe Mỹ ðình 

là nơi các xe chở khách liên tỉnh tỏa ñi khắp quốc gia theo các quốc lộ. ðây là các 

tuyến ñường chiến lược nối Thủ ñô với các trung tâm dân cư, kinh tế của các ñịa 

phương lân cận, ñặc biệt là khu tam giác trọng ñiểm kinh tế phía Bắc Hà Nội-Hải 

Phòng-Quảng Ninh.  

Bộ Giao thông Vận tải trực tiếp quản lý 10 ñoạn tuyến quốc lộ qua Hà Nội 

với chiều dài khoảng trên 150 km (gồm: QL2, QL3, QL5, QL6, QL18, ñường Hồ 

Chí Minh ñang thi công, ñường Pháp Vân - Cầu Giẽ, ñường Láng - Hoà Lạc, ñường 

Nội Bài - Bắc Ninh, ñường Bắc Thăng Long - Nội Bài). 

Ngoài ra, trên ñịa bàn Thành phố có khoảng 3.628 km ñường và 237 cầu các 

loại (Sở Giao thông Vận tải quản lý 1.178 km ñường với 583 tuyến; các quận 

huyện, thị xã quản lý, duy trì khoảng 2.450 km ñường giao thông nông thôn gồm 

các tuyến chưa ñặt tên, tuyến ñường trục của huyện, ñường liên xã). Các tuyến 

ñường quốc lộ do Bộ Giao thông Vận tải uỷ thác quản lý gồm 4 tuyến (gồm: QL32, 

QL21B, QL21 và QL2C) với chiều dài 142,45 km và 25 cầu. 
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Những năm gần ñây, nhiều dự án nâng cấp, cải tạo ñường bộ ñã làm thay ñổi 

cơ bản bộ mặt giao thông Thủ ñô như: Dự án xây dựng cầu Nhật Tân, Thanh Trì, 

Vĩnh Tuy; Dự án nâng cấp quốc lộ 5 mở rộng và nâng cấp quốc lộ 5 ñạt tiêu chuẩn 

cấp I-II ñồng bằng, có 4-6 làn xe; Dự án xây dựng ñường quốc lộ 1B và ñường cao 

tốc nối Hà Nội với khu vực cảng Quảng Ninh (là khu vực có 2 cụm cảng biển lớn 

nhất miền Bắc); ðường Láng-Hòa Lạc ñã hoàn thành giai ñoạn 1 với 2 làn xe và 

ñang tiếp tục ñược mở rộng thành ñường cao tốc, ... 

2.1.3.2. Hiện trạng các tuyến vành ñai của Thủ ñô Hà Nội 

 Hà Nội có 3 tuyến ñường vành ñai: Vành ñai 1, vành ñai 2, vành ñai 3.  

Hiện nay trên tuyến vành ñai 1 còn lại ñoạn Ô Chợ Dừa - Cầu Giấy, Ô ðông 

Mác và Nguyễn Khoái ñang triển khai phương án giải phóng mặt bằng khu vực dân 

cư liên quan. Tuyến vành ñai 2 mới hình thành một nửa phía nam sông Hồng và mặt 

cắt ngang có chiều rộng từ 10-12 m, dọc theo bên ñường vành ñai 2 có nhiều khu dân 

cư sinh sống. Do ñường chật, hẹp, mật ñộ tham gia giao thông cao nên thường xuyên 

bị ùn tắc, tuyến này chưa ñáp ứng ñược nhu cầu giao thông hiện nay. Tuyến ñường 

vành ñai 3 dự kiến ñến cuối năm 2010 cơ bản khép kín nửa phía Tây Nam từ Nội Bài 

tới Pháp Vân, cầu Thanh Trì, quốc lộ 5. 

Như vậy, cơ sở hạ tầng giao thông ñô thị của Hà Nội hiện nay chưa ñáp ứng 

ñược nhu cầu lưu thông, nhất là khu vực nội thành. Ngoài ra, vấn ñề quy hoạch 

mạng lưới giao thông và các ñiểm giao thông tĩnh cũng chưa hoàn chỉnh.  

2.1.3.3.  Giao thông ñường thuỷ nội ñịa 

Hà Nội còn có hệ thống sông với quy mô lớn, nhỏ khác nhau như: các tuyến 

sông do Trung ương quản lý dài 188 km, gồm có sông ðà (32 km), sông ðáy (38 

km), sông Hồng (118 km); các tuyến sông do Hà Nội quản lý dài 207 km, bao gồm: 

sông Tích (55 km), sông Nhuệ (49 km), sông Bùi (26 km), sông ðáy (77 km), sông 

Hồng (40 km) cùng với 9 cảng sông có hệ thống kho bãi và công trình phụ trợ gồm: 

cảng Khuyến Lương, cảng Thanh Trì, cảng Chèm và bến Chương Dương, bến Bát 

Tràng, cảng Phù ðổng, cảng ðức Giang (ñịa bàn Hà Nội cũ); cảng Sơn Tây, cảng 

Hồng Vân, cảng Vạn ðiểm (ñịa bàn Hà Tây cũ); cảng Chu Phan (ñịa bàn huyện Mê 
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Linh). Ngoài ra, Hà Nội có 17 bến thuỷ nội ñịa và 58 bến khách ngang sông. 

2.1.3.4. Hệ thống giao thông ñường sắt 

Hệ thống ñường sắt trên ñịa bàn Thành phố Hà Nội có chiều dài 90 km, có 5 

ga chính (Hàng Cỏ, Giáp Bát, Văn ðiển, Gia Lâm và Yên Viên) và một số ga phụ 

(Thường Tín, Chợ Tía, Phú Xuyên, Ba La). Cơ sở hạ tầng của ñường sắt còn cũ, lạc 

hậu, chưa ñược ñầu tư hiện ñại, việc vận tải hành khách và hàng hoá còn nhiều hạn 

chế. Các trục ñường sắt hướng tâm thực chất là các trục ñường sắt quốc gia nối vào 

ñầu mối Hà Nội. Hiện tại, có 5 tuyến ñường sắt nối vào ñầu mối Hà Nội  (trong ñó 

có 4 tuyến ở phía Bắc sông Hồng nối vào ñầu mối theo dạng hình rẻ quạt), gồm các 

tuyến: Hà Nội- TP Hồ Chí Minh (ñường sắt Bắc Nam); Hà Nội - Lào Cai; Hà Nội - 

Hải Phòng; Hà Nội - ðồng ðăng; Hà Nội - cảng Cái Lân (chở hàng) và ñường sắt 

vành ñai Hà Nội ñang ñược hoàn chỉnh trở thành một vòng khép kín, trong ñó có 2 

ga lập tàu khách, 2 ga lập tàu hàng.  

2.1.3.5. Hàng không 

Trên ñịa bàn Thành phố hiện nay có các sân bay: Nội Bài (ñi quốc tế, nội 

ñịa); Gia Lâm (bay dịch vụ kết hợp quân sự); Bạch Mai, Hoà Lạc và Miếu Môn 

(ñều là sân bay quân sự). Trong những năm qua, các sân bay này ñược ñầu tư nâng 

cấp nhưng chỉ dừng ở mức quy mô nhỏ lẻ. Duy nhất chỉ có sân bay Nội Bài là sân 

bay quốc tế ñược ñầu tư ở quy mô lớn.  

2.1.3.6. Vận tải hành khách công cộng 

Mạng lưới xe buýt hiện có 73 tuyến, trong ñó 60 tuyến có trợ giá và 13 tuyến 

xe buýt kế cận không trợ giá với tổng số 1.200 xe hoạt ñộng. Ngoài ra, còn có 5 

tuyến xe buýt chuyên trách phục vụ cán bộ công chức ñi làm hàng ngày. Năm 2008 

và 6 tháng ñầu năm 2009 ñã vận chuyển ñược 604,5 triệu lượt hành khách. Hiện có 

464 tuyến xe khách liên tỉnh xuất phát từ các bến xe ñi ñến các tỉnh, thành trong cả 

nước. Năm 2008 và 6 tháng ñầu năm 2009 vận chuyển trên 45 triệu lượt hành 

khách. Trên ñịa bàn Thành phố có 104 doanh nghiệp vận tải hành khách bằng xe 

taxi hoạt ñộng với trên 9.000 xe. Năm 2008 và 6 tháng ñầu năm 2009 ñã vận 

chuyển ñược trên 40 triệu lượt hành khách [97]. 



 68

2.1.3.7.  Số lượng phương tiện giao thông trên ñịa bàn 

 Tính ñến nay, trên ñịa bàn Thành phố có 255.384 ôtô các loại, 2,54 triệu xe 

máy, khoảng 1 triệu xe ñạp và 300 xe xích lô (chưa kể các loại phương tiện ñăng ký 

ngoại tỉnh hoạt ñộng trên ñịa bàn Hà Nội). Tốc ñộ gia tăng ô tô, xe máy khá nhanh 

(khoảng 12 - 15%/năm). 

2.1.3.8. Hệ thống giao thông tĩnh và bến xe 

 Khu vực các quận nội thành có tổng số trên 150 ñiểm trông giữ xe công 

cộng với diện tích 272.370 m2 với công suất phục vụ trông giữ trên 9,5 triệu lượt 

xe/năm. Diện tích ñất dành cho các bãi ñỗ xe khu vực nội thành mới chỉ ñạt 1,2% 

diện tích ñất ñô thị (ñạt tiêu chuẩn là 5 - 6%). ðiển hình như bài ñỗ xe tĩnh quy mô 

lớn như Ngọc Khánh, Dịch Vọng ñều quá tải. 

Hà Nội hiện có 6 bến xe khách liên tỉnh, bao gồm: Giáp Bát, Nước Ngầm, 

Lương Yên, Mỹ ðình, Hà ðông, Xuân Mai là nơi các xe chở khách liên tỉnh tỏa ñi 

khắp quốc gia theo các quốc lộ, các tuyến ñường chiến lược nối Thủ ñô với các 

trung tâm dân cư, kinh tế của các ñịa phương lân cận, ñặc biệt là khu tam giác trọng 

ñiểm kinh tế phía Bắc Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh.  

2.1.4. Hạ tầng cấp ñiện và chiếu sáng 

Trước 01/08/2008 Hà Nội có hệ thống lưới ñiện ñã ñược nâng cấp bảo ñảm 

nguồn cung cấp ổn ñịnh liên tục cho các hoạt ñộng của Thủ ñô với 21 trạm biến áp 

110 KV và 14 trạm biến áp nhỏ, 45 km ñường dây hạ thế, với công suất 1413 MVA. 

ðiện năng tiêu thụ bình quân ñầu người năm 2000 là 823,9kw – giờ, năm 2007  là 

1416,6 kw - giờ (tăng 72%). Trong giai ñoạn 2000 – 2007 Hà Nội ñã ñầu tư xây 

dựng mới và cải tạo nhiều trạm phân phối ñiện và hệ thống ñường dây dẫn. Hiện tại 

trên toàn ñịa bàn 100% số xã phường ñã ñược sử dụng ñiện lưới quốc gia, 100% 

ñường phố chính ñược chiếu sáng [118]. 

Sau khi sát nhập ñịa giới hành chính, nguồn ñiện cung cấp cho Hà Nội chủ 

yếu từ các nhà máy ñiện Hòa Bình, Phả Lại... thông qua hệ thống ñiện miền Bắc và 

từ trạm 500 kV Thường Tín công suất 1x450 MVA mới ñưa vào vận hành tháng 

12/2005; trạm 220 KV Hà ðông (2x250 MVA); Mai ðộng (2x250 MVA); Chèm 



 69

(2x250 MVA); Sóc Sơn (2x125 MVA), Xuân Mai (1x125 MVA) và Phố Nối 

(2x125 MVA)... là những trạm cấp cho 32 trạm biến áp 110 kV, trong ñó có 21 trạm 

nằm trên ñịa bàn 9 quận nội thành và 5 huyện ngoại thành của thành phố Hà Nội cũ 

và 11 trạm trên ñịa bàn Hà Tây cũ. Tổng dung lượng các trạm biến áp 220 KV 

khoảng 3.000 MW. Tổng chiều dài ñường dây 220 KV trên ñịa bàn thành phố là 

557 km.  Tổng chiều dài ñường dây 110 KV trên ñịa bàn thành phố là 607 km. Tổng 

dung lượng các trạm biến áp 110 KV khoảng 2.468 MW. Tổng ñiện năng tiêu thụ 

của thành phố năm 2008 là 6,82 tỷ kWh. Tiêu thụ ñiện bình quân ñầu người năm 

2008 ñạt 1.074 kWh [97]. 

2.1.5. Hạ tầng cấp nước 

Lịch sử nghiên cứu ñịa chất thuỷ văn xác ñịnh Hà Nội cơ bản có hai tầng 

chứa nước liên quan rất mật thiết với ñộng thái của sông Hồng. Hà nội có trữ lượng 

nguồn nước ngầm lớn, ñây là nguồn tài nguyên quý giá; nguồn nước này có chất 

lượng tương ñối tốt và có tầng phủ bảo vệ chống ô nhiễm. Trữ lượng các cấp nước 

như sau : 

Phần Bắc sông Hồng : Cấp công nghiệp :    708.750m3/người 

         Cấp triển vọng    : 1.730.000m3/người 

Phía Nam sông Hồng : Cấp công nghiệp :    58.870m3/người 

         Cấp triển vọng    :    214.799m3/người. 

* Tính ñến trước 01/08/2008, khu vực phía Nam sông Hồng thành phố Hà 

Nội có 10 nhà máy nước chính do Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội quản lý và 

vận hành với tổng công suất khoảng 544 nghìn m3/ngày ñêm; Khu vực phía Bắc 

sông Hồng gồm 3 nhà máy nước (Gia Lâm, Sân bay Gia Lâm và ðông Anh) do 

Công ty kinh doanh nước sạch số 2 Hà Nội quản lý với tổng công suất khoảng 98 

nghìn m3/ngày ñêm.với số giếng khai thác nước thô là 203 giếng, số giếng thường 

xuyên hoạt ñộng là 195/203 giếng. Từ 1995 ñến trước 01/08/2008, Hà Nội ñã xây 

dựng ñược 8 nhà máy, 1 trạm tăng áp và hơn 63 km ñường ống và tuyến phân phối. 

Tuy nhiên, trên ñịa bàn thủ ñô Hà Nội trước ñây vẫn không cung cấp ñủ lượng nước 

sạch cho nhu cầu sinh hoạt của người dân thành phố, kể cả vùng nội ñô. Tỷ lệ dân 



 70

số ñược cấp nước sạch chỉ ñạt khoảng 75-80%, tỷ lệ nước thất thoát và thất thu là 

khá lớn, khoảng trên 30%. Số dân nông thôn khu vực ngoại thành ñược sử dụng 

nước sinh hoạt hợp vệ sinh chiếm tỷ lệ 42,4%. Tuy một số khu vực thuộc huyện 

Sóc Sơn ñang triển khai lắp ñặt hệ thống ñường ống dẫn nước, nhưng trữ lượng 

nguồn nước ngầm khu vực này thấp do vậy khả năng ñáp ứng nhu cầu cho phát 

triển ñô thị, công nghiệp và KCN tại ñây còn hạn chế. 

* Sau khi sát nhập ñịa giới hành chính ngoài hạ tầng cấp nước của Hà Nội 

trước ñây, Hà Nội mới còn ñược bổ sung nguồn cấp nước của Dự án cấp nước sông 

ðà và hạ tầng cấp nước của khu vực Hà Tây cũ và huyện Mê Linh như: 

-  Khu vực Hà Tây cũ 

Hiện nay, trong số các ñô thị của tỉnh Hà Tây cũ, chỉ có Hà ðông, Sơn Tây 

và Hoà Lạc là có hệ thống cấp nước tập trung quy mô lớn và ñược cấp bởi nguồn 

nước ngầm. Tổng công suất thiết kế của 2 nhà máy ở Hà ðông là 36.000 m3/ngày 

ñêm, tuy nhiên trên thực tế tổng công suất cấp nước của 2 nhà máy trên chỉ ñạt 

24.500 m3/ngày ñêm. Nguyên nhân là cả 2 nhà máy ñều sử dụng nguồn nước ngầm 

mà hiện nay nguồn nước ngầm ñang bị suy giảm, thoái hoá nghiêm trọng. Mạng 

lưới ñường ống hiện trạng chỉ có khả năng cấp nước cho các phường nội thị và một 

số xã liền kề. Tỷ lệ dân số ñược cấp nước chiếm khoảng 85% dân số thành phố. Bản 

thân vùng nội thị ñược cấp nước thì tỷ lệ nước thất thoát, thất thu ñang ở mức rất 

cao, khoảng 35%.  

Hệ thống cấp nước của thị xã Sơn Tây tương ñối tốt và hiện có 2 nhà máy 

nước ñang hoạt ñộng. Nhà máy số 1 có công suất 10.000 m3/ngày ñêm ñược xây 

dựng từ năm 1989. Nhà máy số 2 ñược xây dựng vào năm 2002 với công suất 

10.000 m3/ngày ñêm. Cùng với hệ thống giếng khoan, hiện tại công suất cấp nước 

của thành phố ñạt 20.000 m3/ngày ñêm; khoảng 70% số dân thị xã ñược dùng nước 

sạch. Hệ thống ñường ống ñã phủ kín nội thị và vùng ven. Tỷ lệ nước thất thoát 

hiện tại khoảng 20%. ðã xây dựng một số trạm chuyển tiếp cho những phường ở xa 

trung tâm như Xuân Khanh, Thanh Mỹ. Thực hiện theo chương trình cấp nước cho 

Thủ ñô từ Hoà Bình, thị xã ñã triển khai xây dựng hệ thống ñường ống dọc QL 21 
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và QL 32 ñể tận dụng cấp nước cho những xã ở xa trung tâm bằng nguồn nước của 

Dự án cấp nước sông ðà. 

-  Huyện Mê Linh 

Trên ñịa bàn huyện có nhà máy nước ñược xây dựng năm 2004 công suất 

4.000 m3/ngày ñêm, sử dụng nguồn nước ngầm ñể cấp nước cho KCN Quang Minh 

và khu ñô thị Quang Minh, chủ yếu cấp cho các nhà máy sản xuất [97]. 

2.1.6. Hạ tầng thoát nước và xử lý nước thải. 

2.1.6.1. Hạ tầng thoát nước 

- Trước 01/08/2008 trên toàn thành phố, các mương thoát nước có tổng chiều 

dài 77,93km, nhưng nhìn chung tiết diện nhỏ; mạng lưới sông qua Hà Nội dài 

44,45km. Theo ñánh giá của Ban quản lý Dự án thoát nước Hà Nội thì “Hệ thống 

thoát nước Hà Nội thiếu và không ñồng bộ, mật ñộ cống là 81,8m/ha và tỷ lệ ñường 

cống trên ñầu người là 0,21m/người (trong khi ñó, tỷ lệ của các ñô thị khác trên thế 

giới là 2m/người, Hà Nội chỉ ñạt 1/10)”. ðặc biệt, Hà Nội còn khoảng 25-30% 

ñường phố chưa có cống.[131] Chiều dài cống so với chiều dài ñường mới chỉ 

chiếm 60% trên ñường phố và 29% ñưỡng ngõ xóm, nhiều tuyến cống thoát nước 

chính ñã xuống cấp nghiêm trọng do sử dụng từ thời Pháp. Từ năm 2000-2007, 

cùng với sự phát triển của ñô thị và các KCN, hệ thống kênh mương thoát nước ñã 

ñược nâng cấp và cải tạo với tổng chiều dài tăng gấp hơn 2 lần; hệ thống thoát nước 

ngầm tăng 3,2 lần (xem Bảng 2.5). 

Bảng 2.5. Cơ sở hạ tầng thoát nước giai ñoạn 2000 - 2007 

Chỉ số ðơn vị Năm 2000 Năm 2007 

Kênh mương thoát nước Km 36,8 77,93 

Sông thoát nước Km 38,6 44,45 

Hệ thống thoát nước ngầm Km 195 628 

Hệ thống xử lý nước thải ha 600 844 
Nguồn: Niên giám thống kê Hà Nội hàng năm 

Ngoài ra, theo số liệu năm 1995, chỉ riêng nội thành Hà Nội có hơn 110 hồ 

với khoảng 2.100ha hồ nước, nhưng ñến trước 01/08/2008 ñã mất tới 30% diện tích 

hồ nước trong khi mật ñộ dân số và diện tích thành phố tăng mạnh [125].  
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- Sau khi sát nhập ñịa giới hành chính việc thoát nước thải, nước tự nhiên và 

nước mưa của thành phố Hà Nội chủ yếu dựa vào các hệ thống sông chảy qua thành 

phố, bao gồm hệ thống sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét, sông Kim Ngưu, sông 

Nhuệ, sông Cà Lồ, sông ðáy, sông Hồng. Thoát nước khu vực nội thành phía Nam 

Hà Nội qua sông Tô Lịch và sông Nhuệ là chủ yếu và thực hiện cả chức năng thoát 

nước thải và nước mưa. Khi Hà Nội có khả năng ngập úng thì chức năng thoát nước 

của sông Nhuệ ñược xẻ bớt cho sông Hồng qua trạm bơm Yên Sở. Sau khi thực 

hiện Dự án thoát nước Hà Nội giai ñoạn 1, các sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét, 

sông Kim Ngưu và một số hồ trên ñịa bàn thành phố ñược cải tạo, xây dựng, cải tạo 

các cống thoát nước và hoàn thành trạm bơm Yên Sở với công suất 45 m3/s thoát 

nước ra sông Hồng, hiện nay ñang mở rộng trạm bơm Yên Sở lên 90 m3/s. Nhìn 

chung hệ thống thoát nước của thành phố hiện nay rất yếu, làm hạn chế ñến khả 

năng thu gom nước mưa, nước thải. Tính bình quân trên ñịa bàn toàn thành phố, 

mật ñộ cống vào khoảng 62 m/ha; tỉ lệ ñường cống so với ñầu người ở Hà Nội quá 

thấp so với các ñô thị trên thế giới. Ngoài ra, ñường cống thoát nước cũng chỉ chiếm 

khoảng 70% chiều dài của ñường phố, tập trung chủ yếu trong khu vực phố cũ. 

Nhiều tuyến phố và khu vực chưa có cống như ñường Phạm Văn ðồng, Giảng Võ, 

Lĩnh Nam, Ngô Văn Sở... Hệ thống cống rãnh trong các khu vực ngõ xóm, khu vực 

ñô thị hoá (ñặc biệt là khu vực từ xã chuyển lên phường) khá manh mún, khớp nối 

thiếu ñồng bộ với hệ thống chính. ðối với các tuyến mương hở của thành phố, khả 

năng tiêu thoát cũng rất hạn chế, nhiều mương nông nghiệp phải thực hiện chức 

năng thoát nước [97]. 

2.1.6.2. Xử lý nước thải 

- Nước thải công nghiệp: tổng khối lượng nước thải công nghiệp khoảng từ 

100.000 ñến 120.000 m3/ngày ñêm, lượng nước thải của các cơ sở công nghiệp cũ 

nằm phân tán mới ñược xử lý 20-30% và phần lớn các cơ sở sản xuất ñều không có 

trạm xử lý nước thải. 

- Nước thải sinh hoạt: Tổng lượng nước thải sinh hoạt của khu vực nội 

thành, nội thị khoảng 700.000 m3/ngày ñêm. Nước thải sinh hoạt phần lớn chỉ ñược 
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xử lý sơ bộ tại các bể tự hoại trước khi xả vào các tuyến cống chung hoặc kênh 

mương, ao, hồ. Hiện tại trên ñịa bàn thành phố có 4 trạm xử lý nước thải công 

nghiệp tập trung với công suất thiết kế ñạt 48.500 m3/ngày ñêm chiếm 6,9% là: Kim 

Liên, Trúc Bạch, Bắc Thăng Long - Vân Trì, Khu ñô thị mới Mỹ ðình. 

- Nước thải bệnh viện: Trong số 48 bệnh viện và trung tâm y tế do Thành 

phố quản lý mới chỉ có 8 cơ sở có hệ thống xử lý nước thải ñang hoạt ñộng, một số 

bệnh viện ñang trong giai ñoạn xây dựng hệ thống xử lý, còn lại lượng nước thải 

bệnh viện không ñược xử lý, thải trực tiếp ra hệ thống thoát nước chung. 

- Nước thải từ các làng nghề, khu vực nông thôn: Thành phố Hà Nội hiện có 

1.310 làng nghề trong ñó 310 làng ñã ñược công nhận theo tiêu chí làng nghề, 

lượng nước thải làng nghề ñều không qua xử lý. Lượng nước thải không nhỏ từ sản 

xuất nông nghiệp (hoạt ñộng chăn nuôi, vệ sinh chuồng trại...) cũng là nguồn gây ô 

nhiễm môi trường cần ñược quan tâm giải quyết [97]. 

2.1.7.  Thu gom và xử lý chất thải rắn 

2.1.7.1.  Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt của Thành phố Hà Nội hiện nay ước 

khoảng 5.000 tấn/ngày, trong ñó có khoảng 3.500 tấn là chất thải sinh hoạt ñô thị và 

khoảng 1.500 tấn chất thải sinh hoạt nông thôn. Hiện tại, Công ty TNHHNN một 

thành viên Môi trường ñô thị (URENCO) chịu trách nhiệm thu gom vận chuyển, xử 

lý phần lớn lượng chất thải sinh hoạt nội thành. Các doanh nghiệp khác chịu trách 

nhiệm thu gom, vận chuyển tại các huyện ngoại thành Hà Nội. Tại khu vực nông 

thôn ngoại thành có 361/435 xã, thị trấn thành lập tổ thu gom rác, trong ñó có 148 

xã ñã chuyển rác ñi xử lý (chiếm tỷ lệ 34%). Công tác xử lý, tiêu hủy, tái chế chất 

thải rắn hiện tại chủ yếu vẫn dựa vào chôn lấp hợp vệ sinh tại các bãi: Nam Sơn 

(Sóc Sơn) với khối lượng trung bình khoảng 3.000 tấn/ngày, Kiêu Kỵ (Gia Lâm), 

Xuân Sơn (Sơn Tây), Núi Thoong (Chương Mỹ) và nhà máy xử lý rác thải Cầu 

Diễn, Seraphin Sơn Tây. Hiện trong số 5 khu xử lý chất thải rắn tập trung của thành 

phố ñang hoạt ñộng thì có tới 3/5 khu sắp lấp ñầy như bãi chôn lấp chất thải rắn tại 

Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn sẽ ñược lấp ñầy vào năm 2011 (hiện tại, 
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Nam Sơn ñã lấp ñầy 6,5/9 ô chôn lấp); bãi chôn lấp chất thải tại Khu xử lý chất thải 

Xuân Sơn hiện lấp ñầy 10/11 ô chôn lấp, cuối năm 2009 sẽ lấp ñầy bãi; bãi chôn lấp 

rác thải tại Núi Thoong ñã lấp ñầy ô số 1 và ô số 2.  

2.1.7.2.  Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp 

Hiện nay, chất thải rắn công nghiệp khoảng 750 tấn/ngày, mới thu gom ñược 

637-675 tấn /ngày (chiếm 85-90%) và xử lý ñược khoảng 382-405 tấn/ngày (chiếm 

khoảng 60% lượng chất thải công nghiệp thu gom ñược). Trong số ñó, chất thải 

công nghiệp nguy hại khoảng 97-112 tấn/ngày (chiếm 13-15%), mới thu gom 

khoảng 58-78,4 tấn/ngày (chiếm 60-70%). Chất thải rắn công nghiệp phần lớn ñược 

thu gom, vận chuyển về bãi rác Nam Sơn ñể xử lý, tiêu huỷ. 

2.1.7.3.  Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn y tế nguy hại: 

Hiện tại chất thải rắn y tế nguy hại của một số bệnh viện ñã ñược thu gom và 

xử lý tập trung tại lò ñốt chất thải rắn y tế Cầu Diễn với công suất 5 tấn/ngày, phần 

tro xỉ ñược ñóng rắn và chôn lấp. Hiện có 1 bệnh viện ở Hà ðông và 13 bệnh viện 

tuyến huyện ñã có hệ thống lò ñốt chất thải rắn y tế nhưng ñến nay các lò ñốt này 

ñều hoạt ñộng cầm chừng do không có chất thải, có lò phải dừng hẳn chờ bảo 

dưỡng, thay thế [97]. 

2.1.8. Hạ tầng bưu ñiện, thông tin liên lạc 

- Trước 01/08/2008 hệ thống bưu chính của Hà nội có: 126 Bưu cục; 8 ki 

ốt; 96 ñiểm bưu ñiện văn hóa xã; 659 ñại lý Bưu ñiện; 1.587 ñại lý ñiện thoại công 

cộng. Mạng ñiện thoại cố ñịnh có 16 tổng ñài trung tâm; 2 tổng ñài Tan-dem; 123 

tổng ñài vệ tinh với 813.000 thuê bao; mạng ñiện thoại di ñộng nội thị (Cityphone) 

ñã khai thác khoảng 59.000 thuê bao; mạng ñiện thoại dùng thẻ có 1.484 trạm. 

Toàn thành phố có 29.623 thuê bao Internet, các dịch vụ Internet MegaVNN, 

WIFI ñang mở rộng. Tổng số máy ñiện thoại do Bưu ñiện Hà Nội quản lý trên ñịa 

bàn Hà Nội có khoảng 1,52 triệu máy (Bao gồm cả máy ñiện thoại di ñộng trả 

trước), ñạt mật ñộ 50 máy/100 dân.[50]. Ngoài ra còn có một số nhà cung cấp dịch 

vụ khác như FPT, Viettel, VietnamMobile…cũng tham gia cung cấp các dịch vụ 

viễn thông và truyền số liệu. 
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- Sau khi sát nhập ñịa giới hành chính, mạng thông tin di ñộng ñã phát triển 

rất nhanh, với nhiều loại hình, dịch vụ ña dạng tạo nên một thị trường sôi ñộng và 

phong phú. Trên ñịa bàn Hà Nội có mạng chuyển mạch, truyền dẫn cáp quang có ñộ 

an toàn cao do ñược nối theo cấu hình mạng vòng. ðến giữa năm 2009, Hà Nội có 

1.700.000 thuê bao ñiện thoại cố ñịnh, mật ñộ 26,15 máy/100 dân và khoảng 12 

triệu thuê bao di dộng, ñạt mật ñộ 184,5 máy/100 dân. Toàn thành phố có trên 753 

ngàn người sử dụng Internet tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2008. Mạng lưới bưu 

cục, ñiểm phục vụ bưu chính của Thành phố Hà Nội những năm gần ñây ñã có sự 

tiến bộ ñáng kể, số lượng các ñiểm phục vụ ngày càng ñược mở rộng, hoàn thiện 

phù hợp với ñiều kiện mới và ñáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Hiện 

nay ñã có 345 ñiểm phục vụ, 378 ñiểm Bưu ñiện văn hóa xã. Các dịch vụ bưu chính 

ñược phát triển ngày càng ña dạng và thuận tiện cho người dân [97]. 

Nhóm 3: Thực trạng hạ tầng xã hội  

2.1.9. Hạ tầng nhà ở 

Theo số liệu bảng 2.6 số lượng ñơn vị ở tăng nhanh, diện tích bình quân ñầu 

người năm 1999 là 10,5m2, năm 2005 là 10,7m2, năm 2009 ñã là 19,3m2. Trước 

01/08/2008, diện tích sàn bình quân ñầu người thấp chứng tỏ nhu cầu nhà ở chưa 

ñược ñáp ứng ñầy ñủ và gây ảnh hưởng cho việc phát triển KCN vì sẽ tạo ra một áp 

lực rất lớn trong việc phải ñồng bộ giữa việc phát triển KCN với việc phát triển nhà 

ở cho công nhân nhằm ñáp ứng nhu cầu sinh hoạt ăn, ở của người lao ñộng. 

Bảng 2.6. Số liệu về quỹ nhà ở giai ñoạn 1999-2005 và năm 2009 

Hà Nội 
 (trước 01/08/2008) 

Hà Nội 
(mới) Chỉ số 

Năm 1999 Năm 2005 Năm 2009 

Số ñơn vị nhà ở (nghìn ñơn vị) 616 768 1.778 

Tổng diện tích sản (triệu m2) 28,2 33,7 124,7 

Mỗi ñơn vị nhà ở (m2) 45,8 43,9 70,2 

Diện tích sàn Bình quân ñầu người 

(m2) 
10,5 10,7 19,3 

Nguồn: Chương trình phát triển ñô thị tổng thể Hà Nội – ðoàn nghiên cứu JICA và UBND 
TP Hà Nội, năm 2006 và Số liệu tổng ñiều tra dân số và nhà ở năm 2009. 
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2.1.10.  Hạ tầng giáo dục 

Cơ sở hạ tầng giáo dục của Thủ ñô giai ñoạn 2000-2007 ñã có những bước 

phát triển rõ nét và toàn diện, số lượng các trường cao ñẳng, ñại học, trung học 

chuyên nghiệp ñều tăng lên ñáng kể. Số lượng và quy mô ñào tạo các trường tiểu 

học và trung học cơ sở và trường phổ thông trung học ñều tăng ñể ñáp ứng nhu cầu 

học tập của người dân Hà Nội.  

Bảng 2.7. Số cơ sở giáo dục và số lượng học sinh, sinh viên  

giai ñoạn 2000-2007 và năm 2009 
Hà Nội 

 (trước 01/08/2008) 
Hà Nội 
(mới) 

Chỉ số 

Năm 2000 Năm 2007 Năm 2009 

 Số 
trường 

Số hs, 
sv 

Số 
trường 

Số hs, 
sv 

Số 
trường 

Số hs, sv 

Cao ñẳng, ñại học 43 364.108 58 519.418 79  

Trung học chuyên 

nghiệp 
28 24.829 37 96.432 45  

Công nhân kỹ thuật 21 13.600 28 77.500 34  

Phổ thông trung học 100 103.743 103 119.929 182 224.293 

Phổ thông THCS 218 169.105 219 174.168 586 345.685 

Phổ thông tiểu học 277 228.275 280 201.359 674 411.202 
Nguồn: Niên giám thống kê Hà Nội hàng năm và sử lý số liệu của tác giả 

Năm 2000 Hà Nội mới có 21 trường ñào tạo công nhân kỹ thuật thì ñến năm 

2007 ñã là 228 trường (xem Bảng 2.7) với số lượng công nhân kỹ thuật ñã ñược ñào 

tạo tương ứng tăng từ 13.600 lên ñến 77.500 người, ñã ñáp ứng ñược phần nào nhu 

cầu công nhân kỹ thuật có trình ñộ của các KCN Hà Nội trong thời gian qua. ðến 

năm 2009 trên ñịa bàn Hà Nội ñã có 79 trường ðại học và Cao ñẳng, 45 trường 

trung học chuyên nghiệp và 34 trường ñào tạo công nhân kỹ thuật.  

2.1.11.   Hạ tầng Y tế 

Hà Nội là một trong ba trung tâm y tế lớn và chuyên sâu của cả nước với 

những bệnh viện nổi tiếng như Bệnh viện Bạch Mai, Việt ðức, Việt –Xô, 108, Bệnh 

viện K, Y học cổ truyền.... Năm 2007 trên ñịa bàn Hà Nội có 33 bệnh viện, 232 trạm y 

tế trong ñó 14 bệnh viện thuộc Bộ Y tế; 200 trạm y tế ñược xây dựng hoàn chỉnh; số 
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giường bệnh từ năm 2000 ñến năm 2007 ñã tăng gấp hơn 3 lần; năm 2009 ñã lên tới 53 

bệnh viện, 577 trạm y tế cấp xã, 46 trung tâm y tế, nâng tổng số giường bệnh lên 9.270 

giường (xem Bảng 2.8). 

Hệ thống y tế cơ bản hoàn thiện, hệ thống bệnh viện ñược xây dựng theo 

hướng hiện ñại hoá về cơ sở vật chất và trang thiết bị, ñón ñầu những công nghệ 

tiên tiến và hiện ñại.  

Bảng 2.8. Số lượng cơ sở y tế giai ñoạn 2000-2007 và năm 2009 

Hà Nội 
 (trước 01/08/2008) 

Hà Nội 
(mới) Chỉ số 

Năm 2000 Năm 2007 Năm 2009 

Số bệnh viện (cả trung ương) 29 33 53 

Số trạm y tế xã 228 232 577 

Số trung tâm y tế 14 14 46 

Số giường bệnh (bệnh viện và 

trạm y tế xã) 
3.130 4.448 9.270 

Nguồn: Niên giám thống kê hàng năm và báo cáo của Sở Y tế Hà Nội. 

Hà Nội còn là một trung tâm tài chính - ngân hàng - bảo hiểm lớn của cả nước, 

là nơi tập trung các ngân hàng hàng ñầu trong nước và thế giới như Vietcombank, 

Viettinbank, Techcombank, ANZ, Standard Chartered Bank...; các công ty, tập ñoàn 

bảo hiểm lớn như Bảo Việt, Bảo Minh, Công ty TNHH bảo hiểm quốc tế Mỹ (AIA) ...; 

các quỹ ñầu tư ña quốc gia, các tập ñoàn tài chính hùng mạnh. Tính ñến 01/08/2008 

trên ñịa bàn Hà Nội có 08 chi cục Hải quan cửa khẩu có chức năng tổ chức thực hiện 

pháp luật của Nhà nước về Hải quan và các quy ñịnh khác của pháp luật, ñảm bảo cho 

việc thông quan hàng hóa nhanh chóng, tạo ñiều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp 

trong hoạt ñộng xuất nhập khẩu. 

Ngoài ra, Hà Nội là nơi có nhiều ñịa ñiểm giải trí và thư giãn lý tưởng của 

người dân thành phố như rạp hát, rạp chiếu phim, trung tâm thể thao, nhà văn hóa, 

công viên…tuy nhiên các công trình này chủ yếu nằm trong nội ñô, ñiều này ảnh 

hưởng rất lớn ñến ñời sống tinh thần của người lao dộng trong các KCN khi họ ít 

có ñiều kiện tham gia ñể thư giãn, nghỉ ngơi và phục hồi sức lao ñộng sau quá 

trình làm việc. 
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Hà Nội là một trong những thành phố có tốc ñộ ñô thị hoá thuộc loại nhanh 

nhất so với các ñịa phương khác trong cả nước. Giai ñoạn 2001-2007 tốc ñộ ñô thị 

hóa tăng trung bình 5,6%/năm, ñưa tỷ lệ ñô thị hóa của thành phố từ 33,2% năm 

2000 lên 39,8% năm 2007 và năm 2009 là 40,8%[77]. ðiều này ñược thể hiện qua 

sự mở rộng phạm vị ñịa giới và sự tăng trưởng về số lượng các khu công nghiệp tập 

trung, cụm công nghiệp vừa và nhỏ, các khu ñô thị.  

2.2. ðánh giá thực trạng phát triển của các KCN trên ñịa bàn Hà Nội  

Thực hiện ñường lối phát triển kinh tế của ðảng, nhằm ñưa nền kinh tế nước 

ta theo hướng công nghiệp hóa và hiện ñại hoá ñể ñến năm 2020 nước ta căn bản trở 

thành một nước công nghiệp. Bắt ñầu từ năm 1991, nhận thức ñược vai trò và tầm 

quan trọng của KCN ñối với việc ñẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện ñại hóa 

ñất nước nói chung, Hà Nội ñã sớm triển khai xây dựng các KCN theo mô hình mới 

và ñã thu ñược những kết quả nhất ñịnh. Sự hình thành các KCN ở Hà Nội không chỉ 

với mục tiêu thu hút nguồn vốn ñầu tư trong nước và ñầu tư trực tiếp nước ngoài 

(FDI); tiếp cận công nghệ, phương thức quản lý tiên tiến; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 

tạo việc làm và phân công lại lao ñộng phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế; 

thúc ñẩy tăng trưởng kinh tế và ñóng góp của tỷ trong công nghiệp trong GDP, mà 

còn góp phần vào việc hình thành các khu ñô thị mới, ñóng góp vào sự phát triển kinh 

tế - xã hội thủ ñô Hà Nội và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.  

Sau khi Hà nội sát nhập ñịa giới hành chính mới với tỉnh Hà tây, tính ñến 

31/12/2009 Hà Nội có 17 KCN tập trung trên ñịa bàn Hà Nội ñược Thủ tướng 

Chính phủ cho phép thành lập và phê duyệt danh mục quy hoạch với tổng diện 

tích gần 3500 ha (quy mô bình quân 206ha/KCN) là các KCN: Bắc Thăng Long - 

274 ha; Nội Bài - 115 ha; Nam Thăng Long - 30 ha; Hà Nội ðài Tư - 40 ha; Sài 

ðồng B - 45 ha; ðông Anh - 300 ha; Sóc Sơn - 300 ha; Khu công nghệ cao sinh 

học Từ Liêm - 200 ha; Khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội - 38 ha; Quang 

Minh I - 307 ha; Quang Minh II - 266 ha; Nam Phú Cát - 500 ha; Thạch Thất 

Quốc Oai - 150 ha; Phú Nghĩa - 170 ha; Bắc Thường Tín -  430 ha; Phụng Hiệp -  

174 ha; Kim Hoa - 45ha và 01 Khu công nghệ cao Hòa Lạc 1586 ha do Bộ Khoa 
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học và Công nghệ quản lý. Tuy nhiên trong giới hạn của luận án chỉ tập trung 

nghiên cứu và phân tích sự phát triển và ñồng bộ của 05 KCN gồm KCN Bắc 

Thăng Long, KCN Nội Bài , KCN Nam Thăng Long, KCN Hà Nội-ðài Tư, KCN 

Sài ðồng B (sau ñây gọi là 5 KCN Hà Nội) và giới thiệu khái quát một số thông 

tin chung về 17 KCN và khu công nghệ cao Hòa Lạc. 

2.2.1. ðánh giá trình ñộ và tiềm năng phát triển các KCN trên ñịa bàn Hà Nội 

2.2.1.1. Các cụm công nghiệp, ñiểm công nghiệp làng nghề 

Tính ñến 31/12/2009 trên ñịa bàn thành phố Hà Nội có 49 cụm công nghiệp 

với tổng diện tích theo quy hoạch là 2616 ha trong ñó: 26 cụm công nghiệp ñang 

hoàn thiện hạ tầng và tiếp nhận ñầu tư với tổng diện tích 748 ha, ñã xây dựng hạ 

tầng ñược 504 ha và bố trí tiếp nhận trên 500 doanh nghiệp vào ñầu tư; 17 cụm 

công nghiệp ñang thực hiện các bước quy hoạch và xây dựng kết cấu hạ tầng, chuẩn 

bị cho tiếp nhận ñầu tư với tổng diện tích 1324 ha; 06 cụm công nghiệp ñang lựa 

chọn chủ ñầu tư ñể quy hoạch xây dựng. Ngoài ra, Hà Nội còn có 171 ñiểm công 

nghiệp làng nghề với tổng diện tích 1265 ha; trong ñó có 62 ñiểm công nghiệp ñang 

triển khai xây dựng hạ tầng và hoạt ñộng sản xuất kinh doanh với tổng diện tích 727,6 

ha; 22 ñiểm công nghiệp ñang xây dựng cơ sở hạ tầng với diện tích 152,4 ha; 40 ñiểm 

công nghiệp vừa xây dựng hạ tầng vừa thu hút ñầu tư với diện tích khoảng 575 ha [6]. 

2.2.1.2. Khu công nghệ cao Hòa Lạc 

Khu Công nghệ cao Hoà Lạc ñược thành lập theo Quyết ñịnh số 

198/1998/Qð- TTg ngày 12 tháng 10 năm 1998, với tổng diện tích 1586 ha tại 

huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Tính ñến 31/12/2009 tổng diện tích ñã 

GPMB gần 850ha  với tổng kinh phí ñầu tư gần 1,5 tỷ ñồng (bằng nguồn vốn ngân 

sách nhà nước); Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc ñã cấp Giấy chứng nhận 

ñầu tư cho 41 dự án với tổng vốn ñăng ký hơn một tỷ USD và ñang hướng dẫn thủ 

tục ñầu tư cho khoảng 40 dự án tiềm năng với tổng giá trị khoảng 3 tỷ USD. KCNC 

Hoà Lạc nằm trên trục ñường cao tốc Láng - Hoà Lạc cách trung tâm Thủ ñô Hà 

Nội 30 km về phía Tây; cách sân bay quốc tế Nội Bài 47 km và cách cảng Hải 

Phòng, cảng Cái Lân trên 100 km, gần các cơ sở mới của rất nhiều trường ðại học 
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lớn như ðại học Quốc gia Hà Nội, ðại học Bách Khoa Hà Nội, v.v.. Khu công nghệ 

cao Hòa Lạc ñược xây dựng theo mô hình thành phố khoa học với ñầy ñủ các dịch 

vụ tiện ích và những khu chức năng chính như: (Xem bảng 2.9) 

Bảng 2.9. Phân khu chức năng khu công nghệ cao Hòa Lạc 

Phân Khu Diện tích Tỉ lệ (%) 

Khu phần mềm 76 4,79 

Khu nghiên cứu và triển khai (R&D) 229 14,44 

Khu công nghiệp công nghệ cao 549,5 34,65 

Khu giáo dục và ñào tạo 108 6,81 

Trung tâm thành phố công nghệ  50 3,15 

Dịch vụ tổng hợp  87,5 5,52 
Phân Khu Diện tích Tỉ lệ (%) 

Khu nhà ở kết hợp văn phòng 42 2,65 

Khu chung cư và biệt thự 26 1,64 

Khu tiện ích 110 6,93 

Khu giải trí và thể dục thể thao 33,5 2,11 
Nguồn: Ban quản lý các KCN và CX Hà Nội 

- Hạ tầng kỹ thuật của Khu Công nghệ cao Hoà Lạc ñược triển khai ñồng bộ 

bao gồm một số công trình thiết yếu như: 

+ Về cấp ñiện: 01 trạm biến áp 220 KV với công suất từ 2 x 125 MVA ñến 2 

x 250 MVA và 02 trạm biến áp 110 KV gồm Trạm biến áp 110/22KV số 1 với công 

suất 3 x 63 MVA (2 máy làm việc, 1 máy dự phòng) và trạm 110 KV số 2, công 

suất 2 x 40MVA; 

+ Về cấp nước: Hệ thống cấp nước bên ngoài Khu ñược cấp từ dự án cấp 

nước Sông ðà với công suất 60.000m3/ngày,ñêm; 

Hệ thống cấp nước bên trong Khu có công suất 4.500 m3/ngày,ñêm. Tiêu chuẩn 

cấp nước áp dụng theo TCXD VN 33-2006 và một số tiêu chuẩn của Nhật Bản; 

+ Về hệ thống xử lý nước thải: O2 nhà máy xử lý nước thải với công suất là 

26.000 m3/ngày, ñêm và 8.000 m3/ngày, ñêm; 

Nước thải của tất cả các hoạt ñộng trong Khu ñược xử lý cục bộ trước khi 

ñược ñưa ñến nhà máy xử lý nước thải chung, sau khi xử lý tại nhà máy, nước thải 
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ra môi trường ñạt tiêu chuẩn loại A ñối với -tiêu chuẩn nước thải công nghiệp 

TCVN 5945-2005; 

+ Về viễn thông: Hệ thống tổng ñài với dung lượng khoảng 30.000 số và có 

thể mở rộng dung lượng khi nhu cầu sử dụng tăng của các nhà cung cấp như công ty 

viễn thông VNPT, VIETTEL, EVN,…ðường truyền dữ liệu qua dây dẫn và không 

dây kết nối với mạng quốc gia và quốc tế, tôc ñộ truy cập Internet với băng thông 

cao: ISDN, XDSL, FE/GE 100M/1000M, WLAN 11/22Mbps. 

 - Một số uu ñãi ñầu tư:  

+ Giải quyết thủ tục hành chính “một cửa”, hải quan tại chỗ; 

+ Miễn thuế nhập khẩu cho hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố ñịnh. Miễn 

thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm ñối với nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm 

trong nước chưa sản xuất ñược ñể phục vụ sản xuất.  

+ Miễn thuế nhập khẩu ñối với hàng hoá ñể sử dụng trực tiếp vào hoạt ñộng 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; 

+ Miễn thuế VAT cho thiết bị, máy móc và các phương tiện giao thông 

chuyên dụng không sản xuất trong nội ñịa và là một phần của tài sản cố ñịnh; 

+ Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 năm tính từ năm ñâu tiên phát sinh 

thu nhập chịu thuế, nộp 5% thuế nhập doanh nghiệp trong 09 năm tiếp theo và nộp 

10% thuế nhập doanh nghiệp trong thời gian còn lại của dự án [6]. 

2.2.1.3. Khái quát chung về tình hình xây dựng và một số kết quả hoạt ñộng của 17 

KCN của Hà Nội sau khi sát nhập ñịa giới hành chính 

Tính ñến 31/12/2009 Hà Nội ñã có 8 KCN (KCN Thăng Long; Nội Bài; 

Nam Thăng Long; Hà Nội ðài Tư; Sài ðồng B; Thạch Thất - Quốc Oai; Phú Nghĩa 

và Quang Minh I) với tổng diện tích 1264,06 ha ñã cơ bản hoàn thành xây dựng 

hạ tầng, ñã và ñang hoạt ñộng với diện tích ñất công nghiệp có thể cho thuê là 

883,28 ha (lớn nhất là KCN Quang Minh 1 với diện tích 407 ha và nhỏ nhất là 

KCN Nam Thăng Long với diện tích 32 ha). Tỷ lệ lấp ñầy trung bình 86,87%, 

thu hút có 508 dự án ñăng ký ñầu tư còn hiệu lực, gồm 240 dự án ñầu tư nước ngoài 

với tổng vốn ñầu tư ñăng ký là 3.533 triệu USD và 268 dự án ñầu tư trong nước với 
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tổng vốn ñầu tư ñăng ký 11.160 tỷ ñồng (Vốn ñầu tư ñăng ký bình quân cho 1 dự án 

FDI là 14,5 triệu USD/ 1 dự án, vốn ñầu tư ñăng ký bình quân cho 1 dự án trong 

nước là 42 tỷ ñồng/1 dự án). Trong ñó, số dự án ñã ñi vào hoạt ñộng là 358, số dự 

án ñang xây dựng là 150 dự án. Một số chỉ tiêu về thu hút ñầu tư, giải quyết việc 

làm và sản xuất kinh doanh năm 2009 của các doanh nghiệp KCN như sau:  

- Năm 2009, ñã có 16 dự án ñầu tư trong nước với tổng vốn ñăng ký ñầu tư 

là 728 tỷ ñồng và 27 dự án ñầu tư nước ngoài với tổng vốn ñăng ký 91,4 triệu USD 

ñược cấp giấy chứng nhận ñầu tư và cấp ñiều chỉnh giấy chứng nhận ñầu tư,  02 dự 

án ñầu tư bị thu hồi giấy phép với tổng số vốn ñăng ký 4,8 triệu USD.  

- Tổng số lao ñộng ñang làm việc trong các KCN Hà Nội là 97.560 người, 

trong ñó lao ñộng trong nước là 96.702 người,  lao ñộng người nước ngoài là người.  

   - Doanh thu: 3.183.846.375 USD tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2008.  

    - Kim ngạch XK: 1.793.574.000 USD tăng 11,33% so với cùng kỳ năm 2008. 

   - Kim ngạch NK: 1.612.658.000 USD tăng 15,56% so với cùng kỳ năm 2008. 

   - Thuế và các khoản nộp ngân sách: 66.296.132 USD tăng 10,3% so với 

cùng kỳ năm 2008. 

Hà Nội chủ trương khuyến khích và tạo mọi ñiều kiện thuận lợi ñể các doanh 

nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước ñầu tư xây dựng và kinh doanh 

cơ sở hạ tầng KCN. Theo ñó, hiện nay Hà Nội có 03 doanh nghiệp 100% vốn ñầu tư trực 

tiếp nước ngoài, 03 doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, 01 doanh nghiệp nhà nước 

và 10 doanh nghiệp trong nước tham gia ñầu tư xây dựng hạ tầng KCN. 

 Ngoài 08 KCN ñã ñi vào hoạt ñộng Hà nội còn 09 KCN khác ñang trong 

giai ñoạn làm thủ tục thu hồi ñất và xây dựng hạ tầng với tổng vốn ñầu tư ñăng ký 

là 21.473 tỷ ñồng trong ñó ñầu tư cho hạ tầng trong KCN là 17.637 tỷ ñồng và 682 

tỷ ñồng cho hạ tầng ñấu nối ngoài hàng rào như ñường vào KCN, kênh thoát nước, 

cầu vượt…), cụ thể: 

- 05 KCN ñang trong giai ñoạn triển khai thủ tục thu hồi ñất GPMB bao 

gồm: Khu công nghệ cao sinh học Từ Liêm 200 ha; KCN Phụng Hiệp 174 ha; KCN 

Quang Minh II 266 ha; KCN Bắc Thường Tín 388 ha; Khu công viên phần mềm 
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công nghệ thông tin Him Lam 38 ha và KCNC Hòa Lạc ñã bắt ñầu hoạt ñộng và 

tiếp tục GPMB;  

- 04 KCN ñã ñược Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt quy hoạch danh mục các 

KCN gồm: KCN Nam Phú Cát 500 ha, KCN ðông Anh 300ha, KCN Sóc sơn 340 

ha và KCN Kim Hoa 45 ha hiện ñang lựa chọn chủ ñầu tư kinh doanh hạ tầng; Ban 

Quản lý các KCN và chế xuất Hà Nội ñã có Văn bản ñề nghị UBND Thành phố Hà 

Nội cho phép triển khai. 

2.2.2.  Thực trạng xây dựng và phát triển của 5 KCN Hà Nội  

Tính ñến 31/12/2009, 05 KCN Hà Nội ñã ñược Thủ tướng Chính phủ quyết 

ñịnh thành lập thành lập và ñi vào hoạt ñộng với tổng diện tích ñất tự nhiên khoảng 

532,46 ha trong ñó diện tích ñất công nghiệp có thể cho thuê là 343,3 ha và ñã cho 

thuê 316ha. Riêng KCN Sài ðồng A do chủ ñầu tư không triển khai GPMB và xây 

dựng hạ tầng nên năm 2007 ñã có quyết ñịnh thu hồi ñất. 

Quy hoạch phân bố các KCN công nghiệp Hà Nội hiện nay chủ yếu bám theo 

các trục quốc lộ trọng yếu như:  

- Dọc theo quốc lộ 5 có KCN Hà Nội – ðài Tư và KCN Sài ðồng B nằm ở 

phía Tây Nam Hà Nội cùng với các tuyến ñường sắt Hà Nội - Hải Phòng và tuyến 

ñường sắt quốc tế Hà Nội - Lạng Sơn ñến biên giới Việt Nam và Trung Quốc. Hai 

KCN này nằm giữa sông Hồng và sông ðuống - ở ñây có các cảng sông thuận tiện 

cho các phương tiện vận tải thuỷ hoạt ñộng, cách cảng Hải Phòng, cảng Cái Lân 

không xa. Về ñường hàng không, KCN chỉ cách sân bay quốc tế Nội Bài 30km và 

nằm sát sân bay Gia Lâm. Với mạng lưới giao thông này, việc cung ứng nguyên vật 

liệu và vận chuyển hàng hoá xuất khẩu rất tiện lợi và nhanh chóng. Mặt khác, hai 

KCN này nằm trong tam giác công nghiệp Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, nên 

có rất nhiều lợi thế trong việc thu hút ñầu tư và cùng các KCN của Hưng Yên, Hải 

Dương, Hải Phòng… hình thành trục KCN dọc quốc lộ 5; 

- KCN Nam Thăng Long, KCN Thăng Long, KCN Nội Bài nằm ở phía Tây 

Bắc Hà Nội, dọc theo trục ñường cao tốc Thăng Long - Nội Bài. KCN Nam Thăng 

Long, Bắc Thăng Long cách Sân bay quốc tế Nội Bài 20km; KCN Nội Bài nằm 
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ngay sát sân bay quốc tế Nội Bài. Các KCN này cách cảng Cái Lân không xa và ñi 

theo quốc lộ 18. Với việc hoàn thành cầu vượt ở KCN Thăng Long ñã tạo ra một hệ 

thống giao thông hiện ñại và thuận tiện cho việc ñi lại của các phương tiện trên trục 

ñường này; 

Việc phân bố và quy hoạch các KCN trên ñịa bàn Hà Nội còn chưa thực sự 

hợp lý, một số KCN ñiển hình như: 

KCN Sài ðồng B thực chất là cụm các doanh nghiệp công nghiệp của công 

ty HANEL ñược quy hoạch lại thành KCN Sài ðồng B do vậy quy hoạch KCN này 

thiếu sự ñồng bộ, hàng rào KCN không tách rời khỏi khu dân cư mà vẫn bị lẫn với 

ñường ñi lại của dân cư xung quanh. 

 Khu công nghiệp Nam Thăng Long khi xây dựng quy hoạch không tính hết 

ñến các yếu tố liên quan ñến việc phát triển hạ tầng kỹ thuật của ñịa phương. Rất 

nhiều năm KCN này không triển khai xây dựng ñược vì không có ñường vào do hệ 

thống ñường giao thông dẫn vào KCN không cho phép các xe tải trọng lớn hoạt 

ñộng nhất là các xe container do vậy một số năm KCN này gần như bỏ hoang vì 

không tiến hành xây dựng ñược và không thu hút ñược các nhà ñầu tư.  

Khu công nghiệp Nội Bài thời gian ñầu thu hút ñầu tư kém do ñường 131 

nối trực tiếp từ quốc lộ 2 trên ñường cao tốc Thăng Long ñến KCN bị hạn chế về 

chất lượng và chiều rộng do vậy chủ ñầu tư ñã tự bỏ tiền ra ñể làm ñường ñể thu 

hút ñầu tư. Tuy KCN Nội Bài ñã ñược bàn giao quốc lộ 131 và vị trí gần cảng 

hàng không nhưng do cước phí vận chuyển qua ñường hàng không ñắt hơn so 

với vận tải ñường biển, muốn vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu bằng ñường 

biển phải qua cảng Hải Phòng hoặc cảng nước sâu Cái Lân-Quảng Ninh do ñó về 

vị trí kém ưu thế so với KCN Sài ðồng, Hà nội- ðài Tư.  

2.2.2.1. Thực trạng hạ tầng ñồng bộ của 5 KCN 

5 KCN Hà Nội ñều ñã cơ bản hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

trong KCN, ñấu nối với hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào và ñã tiến hành cho các nhà 

ñầu tư thứ phát thuê cụ thể như: 

* Mạng lưới giao thông 
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 ðến hết 31/12/2009 ñã có 04 KCN ñã hoàn chỉnh hệ thống ñường giao thông 

trong KCN, ñiển hình là KCN Thăng Long và KCN Nội Bài có hệ thống ñường 

giao thông ñược quy hoạch và xây dựng ñồng bộ, hiện ñại ñảm bảo cho nhu cầu 

hoạt ñộng sản xuất, vận chuyển hàng hóa, chất thải và sinh hoạt cụ thể:  

+ ðường giao thông chính của KCN Thăng Long có chiều rộng từ 37m ñến 42 

m với 3 làn ñưòng một chiều trên tổng số 06 làn ñường, hệ thống ñường phụ rộng 

26m với 01 làn ñường mỗi phía trên tổng số 2 làn ñường và có 2 cổng vào và ra . 

+ Hệ thống giao thông trong KCN Nội Bài ñược xây dựng hoàn chỉnh, gồm 

3 loại ñường: ñường chính rộng 40m, ñường thu gom hàng hóa 30m, ñường phục 

vụ kỹ thuật 20m và  cũng có 2 cổng vào và ra khỏi KCN. 

+ KCN Sài ðồng B có hệ thống ñường chính trong KCN rộng 26m, ñường 

phụ rộng 20,5m; KCN Hà Nội-ðài Tư có ñường chính trong KCN rộng 36m, ñường 

phụ rộng 24m 

Riêng KCN Nam Thăng Long thì vẫn ñang trong giai ñoạn hoàn thiện hệ 

thống giao thông nội bộ vì KCN này ñược ñầu tư theo hình thức cuốn chiếu, vừa 

ñầu tư hạ tầng, vừa kêu gọi thu hút ñầu tư vào KCN 

* Cấp ñiện 

 Trong 5 KCN Hà Nội hiện nay chỉ có 03 KCN ñã xây dựng trạm biến thế 

riêng, ñó là KCN Thăng Long có trạm biến thế ñiện 22KV, công suất 50MVA ñược 

ñặt ngầm dưới lòng ñất và ñảm bảo an toàn; KCN Nội Bài có trạm biến thế 

110KV/220KV và công suất 40MVA; KCN Hà Nội-ðài Tư có trạm biến thế ñiện 

ñạt công suất 25.000KW. Còn 02 KCN còn lại ñều sử dụng trạm biến thế chung của 

lưới ñiện quốc gia và tiến hành ñấu nối tới chân hàng rào của doanh nghiệp. 

*Cấp nước 

Hiện nay KCN Thăng Long, KCN Sài ðồng B, KCN Hà Nội-ðài Tư và 

KCN Nội Bài là có nhà máy cấp nước riêng  

- KCN Sài ðồng B có nhà máy cấp nước ñạt công suất 7.500m3 /ngày ñêm, 

nước ñược khoan từ các giếng trên khu vực, có khoảng 9 giếng trong ñó có 2 giếng 

dự phòng, ñường kính 400mm. Nước ngầm hút lên ñược qua các trạm xử lý: lắng, 
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lọc, phun khí và khử trùng. Lượng nước dự trữ ñảm bảo 30% nhu cầu 1 ngày ñể 

phòng cháy và phòng hỏng, tắc hệ thống cấp nước. Nước dùng sẽ ñược  bơm trực tiếp 

từ nhà máy xử lý nước theo hệ thống.  

- Công suất cấp nước của nhà máy nước Khu công nghiệp Nội Bài ñạt 

5500m3/ngày ñêm hiện nay cũng ñã hoạt ñộng hết công suất mới ñủ nước cấp cho 

nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của KCN. Do vậy, nếu KCN Nội Bài tiếp tục mở rộng 

quy mô thì sẽ phải ñối mặt với nguy cơ thiếu nước trong tương lai bởi khu vực Sóc 

Sơn hiện nay mới ñang thi công lắp ñặt hệ thống cấp nước sinh hoạt ñấu nối với nhà 

máy nước ðông Anh và trữ lượng nước ngầm khu vực này ñang dần dần cạn kiệt.  

- KCN Hà Nội-ðài tư có hệ thống cấp nước riêng ñạt 3.200m3/ngày ñêm và 

ñang ñảm bảo cấp nước ñủ cho nhu cầu của KCN. 

-  KCN Thăng Long giai ñoạn I xây dựng một nhà máy cấp nước công suất 

4.000m3/ngày ñêm ñể cung cấp cho các doanh nghiệp trong KCN và xây dựng một 

nhà máy lọc nước, nước cấp cho các doanh nghiệp trong KCN ñều ñược sử lý qua 

nhà máy lọc nước này. KCN Thăng Long hiện nay ñã ñấu nối với ñường cấp nước 

của nhà máy nước ðông Anh (công trình trọng ñiểm của Hà Nội ñầu tư bằng ngồn 

vốn ODA của Nhật, liền kề KCN Thăng Long) ñảm bảo ñủ công suất cho nhu cầu 

cấp nước của KCN và dự báo phát triển KCN trong 50 năm tới.  

- KCN Nam Thăng Long ñược cấp nước bởi hệ thống cấp nước của công ty 

kinh doanh nước sạch Hà Nội và ñấu nối ñến chân hàng rào doanh nghiệp.  

* Bưu chính viễn thông 

 Tất cả các KCN ñều quy hoạch và sử dụng hệ thống thông tin liên lạc ñặt 

ngầm dưới lòng ñất cho phép mở rộng ñể ñáp ứng nhu cầu truyền tăng lên và truyền 

dữ liệu tốc ñộ cao và sử dụng dịch vụ của nhiều nhà cung cấp như VNPT, EVN, 

VIETTEL, VDC,... Ngoài ra, cả 5 KCN ñều không có trạm bưu ñiện ñể phục vụ nhu 

cầu chuyển phát thư tín, ñiện thoại công cộng, phát hành báo chí, ....ñặt tại KCN. 

* Hệ thống thoát nước và hệ thống sử lý nước thải 

Tính ñến 31/12/2009 ñã có 04 KCN xây dựng khu xử lý nước thải tập trung 

và 02 KCN ñã ñưa vào hoạt ñộng là các KCN Bắc Thăng Long, Nội Bài; riêng 
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KCN Nam Thăng Long, KCN Hà Nội-ðài Tư ñang vận hành thử. Hiện KCN Sài 

ñồng B chủ ñầu tư ñang phối hợp với Công ty Him Lam thực hiện xây dựng hệ 

thống xử lý nước thải KCN. 

* Hạ tầng ngoài hàng rào 

Các công trình hạ tầng kỹ thuật trong KCN như hệ thống giao thông, cấp 

ñiện, cấp nước...cần phải ñấu nối với các công trình hạ tầng bên ngoài KCN. Hạ 

tầng ngoài hàng rào KCN ngoài ñường giao thông, cấp ñiện, cấp nước... còn có các 

công trình hạ tầng xã hội như trường học, bệnh viện, chợ, nhà ở, khu vui chơi giải 

trí... vì thế nếu không có sự quan tâm ñúng mức ñến hạ tầng bên ngoài thì KCN khi 

ñi vào hoạt ñộng sẽ gây nên những tác ñộng  phức tạp về mặt xã hội, ảnh hưởng 

trực tiếp ñến hoạt ñộng của KCN. Hậu quả của việc chưa ñồng bộ hoá các công 

trình kết cấu hạ tầng trong và ngoài hàng rào KCN chẳng những gây trở ngại cho 

các doanh nghiệp công nghiệp ñang hoạt ñộng mà còn làm cho các nhà ñầu tư e 

ngại ñầu tư vào KCN. 

 Nhưng thực tế hiện nay, công việc này còn gặp nhiều khó khăn do thiếu sự 

phân công trách nhiệm một cách rõ ràng, nhiều KCN triển khai xây dựng hạ tầng 

và thu hút ñầu tư nhưng phải mất hàng năm, liên hệ với nhiều cơ quan Nhà nước 

và ñôi khi phải tự bỏ tiền ñể ñầu tư một số công trình ngoài hàng rào và ñiều ñó 

dẫn ñến hạn chế tính hấp dẫn của KCN và lỡ cơ hội thu hút ñầu tư. ðiển hình nhất 

là KCN Nội Bài, mặc dù nhà ñầu tư ñã phải bỏ hơn 7 tỷ ñồng xây dựng hơn 2km 

ñường từ quốc lộ số 2 làm ñường chính vào KCN và ñề nghị TP.Hà Nội xây dựng 

2km ñường từ quốc lộ số 3 vào KCN nhưng gần 8 năm nay vẫn chưa ñược tiến 

hành do ñó ñể từ trung tâm Hà Nội ñến KCN phải ñi vòng qua quốc lộ số 2 mới 

vào ñến KCN. Do vậy trong một thời gian dài mặc dù KCN Thăng Long khởi 

công xây dựng và ñi vào hoạt ñộng sau nhưng hiệu quả thu hút ñầu tư, lấp ñầy cao 

hơn hẳn KCN Nội Bài. 

 KCN Thăng Long là KCN có hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng 

rào tương ñối ñồng bộ. Về cấp ñiện có ñường dây truyền tải ñiện quốc gia 220KV 

chạy qua; về cấp nước có nhà máy nước ðông Anh ngay liền kề và ñảm bảo cung 
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cấp ñủ cho nhu cầu của KCN; về hệ thống giao thông, ñã hoàn thành việc ñối nối 

với trục ñường Bắc Thăng Long-Nội Bài và ñược Thành phố ñầu tư xây dựng cầu 

vượt trước cổng KCN ñể ñảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và tạo 

thuận lợi cho việc vận tải hàng hóa ra vào KCN. Các KCN ñang hoạt ñộng khác ñều 

ñã triển khai ñấu nối với các trục ñường giao thông chính, tuy nhiên chỉ còn KCN 

Hà Nội-ðài tư và KCN Nam Thăng Long là vẫn còn hạn chế về việc ñấu nối với 

ñường giao thông chính ngoài hàng rào, cụ thể: 

 - KCN Nam Thăng Long nằm giữa cánh ñồng, cách ñường quốc lộ 32 

khoảng 3-4km, ñường ñi lại chỉ là các nhánh nhỏ, ñi lại rất khó khăn, các xe tải có 

trọng tải lớn, xe contairner không thể ñi lại vận chuyển hàng hóa ñược. Hiện nay, 

Dự án xây dựng ñường từ trường ðại học Mỏ ðịa chất vào KCN ñã hoàn chỉnh hồ 

sơ và các thoả thuận về cầu ñường với các cơ quan liên quan trình Sở Kế hoạch & 

ðầu tư và UBND Thành phố phê duyệt, thẩm ñịnh ra quyết ñịnh ñầu tư, ñồng thời chủ 

ñầu tư ñang tiến hành triển khai các thủ tục GPMB ñể thi công ñường vào KCN; 

  - ðường giao thông chính và ñường gom vào KCN Hà Nội-ðài Tư ñang trong 

giai ñoạn giải phóng mặt bằng và giao cho Ban quản lý dự án xây dựng hạ tầng thuộc 

Ban quản lý các KCN & CX Hà Nội làm chủ ñầu tư. Dự án xây dựng ñường vào khu 

công nghiệp ðài Tư ñã tiến hành ñền bù, GPMB cho các hộ dân ñợt I và II và ñang tiến 

hành làm các thủ tục chi trả ñợt 3, UBND Thành phố ñã phê duyệt lại kế hoạch ñấu 

thầu và chuẩn bị xong vốn GPMB và hỗ trợ tái ñịnh cư. Dự án xây dựng ñường gom 

nối ñường KCN ðài Tư-Sài ðồng A ra Quốc lộ 5 xã Cổ Bi , huyện Gia Lâm, hiện ñã 

hoàn chỉnh hồ sơ chuẩn bị ñầu tư trình Sở Kế hoạch & ðầu tư, UBND Thành phố phê 

duyệt ra quyết ñịnh ñầu tư; 

 - KCN Thăng Long là KCN duy nhất cho ñến thời ñiểm hiện nay ñã ñược 

UBND thành phố Hà Nội quan tâm cho phép công ty VINACONEX và Công ty 

ðầu tư phát triển nhà Hà Nội thi công xây dựng khu nhà cho công nhân thuê tại xã 

Kim Chung-ðông Anh với quy mô dự án là 9ha, tổng vốn ñầu tư 310 tỷ ñồng với 

tổng diện tích sàn khoảng 135.550 m2 có khả năng ñáp ứng chỗ ở cho khoảng 

12.000 người và hiện ñã hoàn thành giai ñoạn 1 và cho khoảng 6.500 lao ñộng thuê;  
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 - KCN Sài ðồng B ñã quy hoạch khu nhà ở công nhân với ñầy ñủ chức năng 

phục vụ công cộng bên cạnh KCN, tuy nhiên hiện nay phần diện tích này ñã bị thu 

hồi ñể xây dựng Khu công viên công nghệ thông tin Him Lam.; 

 - Tháng 7/2009, UBND thành phố Hà Nội ñã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây 

dựng khu nhà ở cho công nhân thuê và các công trình dịch vụ công cộng tại xã Mai 

ðình, huyện Sóc Sơn phục vụ cho nhu cầu nhà ở của công nhân lao ñộng KCN Nội Bài 

và KCN Sóc sơn với diện tích quy hoạch khoảng 32,343 ha, dự kiến giải quyết chỗ ở cho 

khoảng 1.732 người; 

 - 03 KCN còn lại hiện vẫn chưa tiến hành quy hoạch và xây dựng khu nhà ở cho 

công nhân thuê, do vậy cuộc sống, sinh hoạt của người lao ñộng gặp nhiều khó khăn và 

tác ñộng không nhỏ ñến tâm lý của người lao ñộng.   

Như vậy, hiện nay về hạ tầng kỹ thuật-xã hội của các KCN trên ñịa bàn  

Hà Nội cho ñến nay chỉ duy nhất KCN Thăng Long có hạ tầng kỹ thuật cả trong 

và ngoài hàng rào là tương ñối hoàn chỉnh ñồng thời ñang dần hoàn thiện hạ tầng 

xã hội, 4 KCN còn lại hạ tầng trong và ngoài hàng rào chưa ñược ñầu tư xây 

dựng ñồng bộ. ðiển hình nhất của sự thiếu ñồng bộ ñó là KCN Nam Thăng Long 

ñến nay việc xây dựng cơ sở hạ tầng còn sơ sài, vẫn chưa vận hành khu xử lý 

nước thải, hệ thống giao thông ngoài hàng rào không thuận tiện, ... vấn ñề ñặt ra  

ñối với sự không ñồng bộ này do nhiều nguyên nhân, trong ñó chủ yếu là việc 

xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào luôn chậm hơn so với việc xây dựng 

hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào và luôn phụ thuộc vào quy hoạch phát triển của 

thành phố. Hạ tầng xã hội của các KCN trong một thời gian dài không ñược quan 

tâm ñầu tư và ñã nảy sinh nhiều vấn ñề xã hội cần phải giải quyết trong hiện tại 

và tương lai. 

2.2.2.2. Thực trạng cung ứng dịch vụ của 5 KCN 

Một trong những yếu tố là tăng tính ñồng bộ và hấp dẫn thu hút ñầu tư vào các 

KCN Hà Nội chính là các dịch vụ hỗ trợ cho các KCN như các dịch vụ tài chính, ngân 

hàng, bảo hiểm, vận tải, hải quan, an ninh trật tự, bưu ñiện, nhà ở cho công nhân, …. 

* Dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp 
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- Dịch vụ kho vận hải - hải quan: Trong cả 5 KCN chỉ có duy nhất tại KCN 

Thăng Long là có Công ty tiếp vận Thăng Long hoạt ñộng trong lĩnh vực cung 

ứng dịch vụ giao nhận và kho vận hàng hóa, dịch vụ tư vấn xuất nhập khẩu, khai 

thuê hải quan…và ñáp ứng phần nào yêu cầu của các doanh nghiệp trong KCN 

Thăng Long. KCN Thăng Long ñã dành một khu vực ñất ñể Cục Hải quan Hà Nội 

thành lập chi cục Hải quan Bắc Thăng Long-Nội Bài ñặt ngay tại KCN Thăng 

Long với nhiệm vụ giúp các doanh nghiệp KCN thuận tiện trong việc tiến hành 

làm các thủ tục Hải quan; 

- Dịch vụ tài chính-ngân hàng: ðến nay mới có KCN Thăng Long phối hợp 

cùng với Ngân hàng ðầu tư và Phát triển Việt Nam ñặt một phòng giao dịch tại ñây 

ñể thực hiện một số giao dịch như trả lương cho người lao ñộng cho một số doanh 

nghiệp trong KCN và ñặt một số máy ATM ñể thực hiện các giao dịch qua thẻ. Tại 

KCN Sài ðồng B có công ty Orion- Hanel là có sự liên kết với Ngân hàng Công 

thương Hà Nội thông qua việc có cán bộ Ngân hàng ñến làm việc trực tiếp tại công 

ty thực hiện một số nghiệp vụ thanh toán lương, bảo hiểm cho người lao ñộng và 

nộp các khoản thuế. Ngoài ra, các KCN còn lại ñều chưa có liên kết phối hợp với 

các Ngân hàng, các công ty bảo hiểm ñể triển khai hoạt ñộng cung ứng dịch vụ 

ngân hàng, bảo hiểm ngay tại KCN ñể ñáp ứng các nhu cầu về tín dụng, bảo hiểm 

của doanh nghiệp và người lao dộng trong KCN. 

* Hệ thống dịch vụ sinh hoạt 

- Hầu hết các KCN ñều chưa có trạm bưu ñiện, trạm Internet do vậy rất khó 

khăn cho người lao ñộng trong KCN khi có nhu cầu thông tin liên lạc. Ngoại trừ 

KCN Thăng Long trước năm 2008 có một ñại lý bưu ñiện ñặt ngay sát cổng bảo 

vệ, tuy nhiên ñến nay do việc mở rộng và thay ñổi cổng chính vào KCN thì ñã xóa 

bỏ trạm này; 

- Các KCN ñều chưa có quy hoạch xây dựng hệ thống trường học, nhà trẻ, bệnh 

viện, chợ, nhà văn hóa, nhà vệ sinh công cộng,….cùng với việc hình thành các KCN ñể 

phục vụ nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của người lao ñộng làm việc trong các KCN; 
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- Các khu công nghiệp hầu như ít quan tâm tới nhu cầu vui chơi giải trí của 

người lao ñộng do không có quy hoạch dành ñất cho việc này hoặc khi quy hoạch 

KCN các cơ quan quản lý của Hà Nội chưa tính ñến sự cần thiết phải quy hoạch và 

xây dựng các khu vui chơi, giải trí lành mạnh như rạp chiếu phim, công viên, vườn 

hoa, khu thể thao… ñể phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần của người lao ñộng sau 

những giờ lao ñộng mệt mỏi có những giây phút nghỉ ngơi thư giãn 

2.2.2.3. Thực trạng trình ñộ công nghệ và chuyển giao công nghệ của các doanh 

nghiệp trong 5 KCN Hà Nội 

Thu hút vốn ñầu tư nước ngoài ngoài mục tiêu tăng trưởng còn góp phần 

quan trọng trong quá trình thúc ñẩy quá trình chuyển giao công nghệ. Tính ñến 

31/12/2009 ñã có 12 quốc gia và vùng lãnh thổ ñầu tư vào 5 KCN Hà Nội với 167 dự 

án có vốn FDI, trong ñó có nhiều dự án FDI của các công ty, tập ñoàn ña quốc gia 

hàng ñầu thế giới và khu vực như: Canon, Toto, Panasonic, Sumitomo Bakelite, ... là 

những dự án có công nghệ tương ñối hiện ñại, trình ñộ công nghệ cao, tạo ra nhiều 

sản phẩm có chất lượng tốt có khả năng cạnh tranh ñược trên thị trường trong nước 

và xuất khẩu. Tuy nhiên số dự án ñầu có trình ñộ công nghê cao, hiện ñại mới ở con 

số rất khiêm tốn, chỉ chiếm khoảng 12% tổng số dự án ñầu tư vào 5 KCN Hà Nội. 

Các dự án ñầu tư vào các KCN Hà Nội phần lớn là của các doanh nghiệp nước ngoài, 

ñến từ các quốc gia ở châu Á như: Nhật Bản, Hàn Quốc, ðài Loan, Singapore, Ả rập 

Xê út, … và chủ yếu là Nhật Bản. Ngay cả KCN Thăng Long là một trong số những 

KCN ñiển hình và ñược quan tâm nhất hiện nay thì số doanh nghiệp Nhật Bản chiếm 

tới 96%, do vậy có rất ít các doanh nghiệp thuộc các quốc gia có trình ñộ công nghệ 

vào bậc nhất thế giới ở châu Âu cũng như châu Mỹ ñầu tư vào ñây.  

Thậm chí, có doanh nghiệp sử dụng những công nghệ lạc hậu hoặc chuẩn bị 

lạc hậu dẫn ñến phá sản như công ty ñèn hình Orion Hanel. Năm 2005, công ty mẹ ở 

Hàn Quốc muốn thay thế công nghệ sản xuất ñèn hình phẳng chuẩn bị lạc hậu ñể sản 

xuất loại ñèn hình Plasma và LCD (là loại sản phẩm ñèn hình ñã ñược sản xuất và 

phổ biến rộng rãi trên thế giới) nên ñã bán lại toàn bộ dây chuyền cho Orion Hanel. 

Chỉ sau gần 2 năm sản xuất ñèn hình phẳng thì công ty phải ngừng sản xuất do các 
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khách hàng không ñặt hàng vì lúc này trên thế giới các nhà sản xuất lớn ngừng sản 

xuất tivi ñèn hình phẳng và công ty ñã phải ñóng cửa và tiến hành thủ tục phá sản.  

Như vậy, trình ñộ khoa học công nghệ tiếp nhận nói chung chỉ ở mức trung 

bình khá, nhưng sự phát triển của các KCN ñã tạo ñiều kiện cho Hà Nội tiếp cận và 

từng bước nâng cao trình ñộ khoa học công nghệ thế giới và ñáp ứng ñược bước ñầu 

trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Qua thực tiễn hoạt ñộng trong các doanh 

nghiệp KCN, lực lượng lao ñộng Việt Nam ñược tiếp cận với công nghệ tương ñối 

hiện ñại và qua ñó ñược ñào tạo, ñào tạo lại và ñược nâng cao trình ñộ chuyên môn 

của mình. Như vậy, các KCN Hà Nội thực sự là một trong những kênh chuyển giao 

công nghệ một cách nhanh chóng và hiệu quả.   

2.2.2.4. Sự ñồng bộ về liên kết kinh tế và tổ chức sản xuất của 5 KCN 

 Số lượng các doanh nghiệp trong các KCN Hà Nội có sự liên kết về mặt sản 

xuất công nghiệp là rât thấp, hiện nay chỉ có KCN Thăng Long là KCN ñược xây 

dựng theo mô hình KCN chuyên ngành (phụ tùng, thiết bị ñiện tử, máy móc), nhiều 

doanh nghiệp trong KCN này có sự liên kết chặt chẽ với nhau và với các doanh 

nghiệp ở KCN khác.  

 Ví dụ, mô hình liên kết sản xuất của công ty TNHH Canon Việt Nam là mô 

hình liên kết “mở”, các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm cho Canon ngoài việc 

cung cấp cho Canon các công ty vệ tinh còn phục vụ cho xuất khẩu và cung cấp cho 

các doanh nghiệp khác trong và ngoài KCN. Công ty Canon ñược nhiều công ty vệ 

tinh trong KCN Thăng Long như Packer processing, Kein Hing, Kanepackage, 

Chiyoda, Packer Processing, Sato, SWCC; các công ty vệ tinh từ các KCN khác 

như Spindex (NB), Japan Seidai (NB), Nippo (NB)… chuyên cung cấp các sản 

phẩm, vật tư, bán thành phẩm là nguyên liệu ñầu vào cho công ty Canon. Các doanh 

nghiệp ngoài việc cung cấp cho Canon sản phẩm, còn cung cấp cho các doanh 

nghiệp khác và xuất khẩu như Spindex còn cung cấp cho Canon, Suncall; Kein 

Hing cung cấp cho Panasonic; Japan Seidai cung cấp các phần mềm bàn phím (ñiện 

thoại, máy tính, ñiều khiển…) cho Canon, Sato, Brother - KCN Phúc ðiền (Hải 

Dương) và xuất sang Malaysia....(xem Hình 2.1) 
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Hình 2.1. Mô hình liên kết sản xuất của công ty Canon 

 Nói chung, các doanh nghiệp trong KCN Thăng Long phần lớn có mối quan 

hệ với nhau về ñầu vào và ñầu ra của quá trình sản xuất. Do ñó sự phát triển của các 

doanh nghiệp cũng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, như tập ñoàn Canon nếu như 

có tốc ñộ tăng trưởng cao thì sẽ kéo theo sự tăng trưởng của các công ty vệ tinh. Do 

vậy, sự phát triển  của các doanh nghiệp là có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác 

ñộng qua lại lẫn nhau.  

  Trong KCN Sài ðồng có một số ít nhà máy là các công ty thành viên của công 

ty Hanel như như Orion-metal, Orion-Hanel, Daewoo-Hanel, Sil-Hanel… là có mối 

liên kết chặt chẽ với nhau. Phần lớn các doanh nghiệp trong KCN Nội Bài chuyên sản 

xuất các thiết bị cho xe máy, ôtô như Amrrstrong (nan hoa), Credit Up (trục biên xe 

SWCC 
(TL) 

Package 
Pro (TL) 
 

Santomat 
(TL) 

Chiyoda 
(TL) 

Sato 
(TL) 

Trong nước 
 và xuất khẩu 

Suncall 
(NB) 

Nippo 
(NB) 

Muto 
(QM) 

Spindex 
(NB) 

Japan 
Seidai (NB) 

Brother 
(Phúc ðiền) 

Canon 
(TL) 
 

 
Các DN 
trong 

nước (Hà 
Hưng, 
Hanel ...) 



 94

máy), Kyoei VN (khung càng, ống xả), Yamazaki Technical( tai biên xe máy và 

ñĩa nén khí trong ñiều hoà ôtô), Asahi Denso (công tắc, ổ khóa), Broad Bring 

Sakura (ống bô xe máy), Filtech VN (bầu lọc gió xe máy), NCI (ñề can xe máy), 

United Motor…chủ yếu cung cấp cho Yamaha (KCN Thăng Long), Honda (Vĩnh 

Phúc), và xuất khẩu.  

Ngoài ra, các KCN khác ñều ñược xây dựng theo mô hình KCN tổng hợp, 

việc sản xuất rất nhiều các mặt hàng trong KCN sẽ không tạo ñược sự liên kết với 

nhau, các công ty không thể hợp tác lẫn nhau, không phát huy ñược sức mạnh hợp 

tác của các công ty. Hơn nữa sản xuất nhiều loại mặt hàng khác nhau trong KCN 

còn gây nhiều khó khăn cho việc quản lý chất thải và bảo vệ môi trường khi phải xử 

lý nhiều loại chất thải khác nhau. 

  KCN Sài ðồng là KCN ñầu tiên của Hà Nội ñược xây dựng theo mô hình 

KCN tổng hợp và ñã ñạt ñược nhiều thành công. Tiếp theo ñó KCN Thăng Long ra 

ñời và vươn lên là KCN thành công và hiện ñại nhất cả về mặt kinh tế và môi 

trường. Mô hình KCN kiểu này ngày càng chứng tỏ ñược sự ñúng ñắn trong việc 

xây dựng một KCN chuyên ngành theo hướng mở. Hiện nay, KCN Nội Bài cũng ñã 

và ñang ñạt ñược nhiều thành công trong việc xây dựng KCN chuyên ngành cơ khí, 

các sản phẩm của các công ty ña phần là cung cấp cho ngành chế tạo xe máy, ôtô. 

2.2.2.5. Khu công nghiệp ñối với công tác xử lý và bảo vệ môi trường, tạo cơ sở 

cho việc phát triển KCN ñồng bộ 

Phát triển các KCN của Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung là một mô hình 

phù hợp trước những ñòi hỏi về bảo vệ môi trường tạo ñiều kiện thuận lợi cho thành 

phố Hà Nội quản lý và xử lý nguồn thải tập trung. Do ñược tập trung vào một khu 

vực, nên 5 KCN Hà Nội ñã góp phần làm giảm nhẹ và từng bước khắc phục tình 

trạng ô nhiễm môi trường do bố trí rải rác ở khắp nơi như trước ñây. 

Quy trình sản xuất của nhiều doanh nghiệp trong 5 KCN Hà Nội ñều hiện ñại 

hơn so với các xí nghiệp trong nước cùng loại tại ñịa phưong, ít gây ô nhiễm môi 

trường hơn, hệ thống xử lý chất thải ở các KCN có chất lượng tốt, ñảm bảo giảm 

thiểu tác ñộng xấu ñến môi trường ñô thị. Hầu hết các nhà máy trong 5 KCN Hà Nội 
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ñều có hệ thống xử lý nước thải riêng của mình, ñối với nước thải thông thường khi 

ra khỏi nhà máy ñều ñạt tiêu chuẩn loại C. Khi xây dựng các KCN ñều có quy hoạch 

khu xử lý nước thải và hiện nay tại các KCN trên ñịa bàn Hà Nội các KCN ñã tiến 

hành xây dựng và vận hành các trạm xử lý cụ thể như sau : 

KCN Thăng Long ñã xây dựng và ñưa vào vận hành trạm xử lý nước thải với 

công suất 5.000m3/ngày ñêm, nước thải của các doanh nghiệp thuê ñất sẽ ñược thu 

hồi bằng hệ thống ống ngầm và ñược xử lý cục bộ trước khi cho chảy vào hệ thống 

kênh thu hồi nội bộ rồi hòa vào kênh chính ñi vào trạm xử lý của cả KCN. Khu 

công nghiệp Nội Bài có hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt hiện ñại bằng phương 

pháp xử lý sinh học.  

KCN Hà Nội-ðài Tư ñã xây dựng trạm xử lý nước thải có công suất 

3.600m3/ngày ñêm và ñến nay chưa ñưa vào vận hành. KCN Nam Thăng Long chủ 

ñầu tư dự kiến xây dựng trạm xử lý nước thải công nghiệp có công suất 800m3/ngày 

ñêm và sẽ vận hành trong năm 2010. Khu Công nghiệp Sài ðồng B rất nhiều năm 

nay chưa có trạm xử lý nước thải mặc dù các doanh nghiệp ở ñây bắt ñầu hoạt ñộng 

hoạt ñộng từ những năm 1992, tình hình ô nhiễm môi trường ở ñây theo ñánh giá 

của Cục bảo vệ môi trưòng là rất cao. Hiện nay, chủ ñầu tư ñang phối hợp với Công 

ty Him Lam thực hiện xây dựng hệ thống xử lý nước thải KCN.  

Các KCN chưa quy hoạch khu xử lý chất thải rắn, chưa thiết lập hệ thống thu 

gom, phân loại, lưu trữ vận chuyển chất thải rắn, chất thải nguy hại... Việc thu gom 

và vận chuyển rác thải chỉ thực hiện trong phạm vi từng nhà máy,  rác thải ra khỏi 

nhà máy gần như chưa ñạt tiêu chuẩn theo yêu cầu. ðặc biệt là các nhà máy ñều 

chưa phân loại rác thải ít gây ô nhiễm mới xử lý ñược, còn lại các rác thải công 

nghiệp nguy hại thì việc xử lý bằng hệ thống xử lý rác thải thông thường ñều không 

có tác dụng. 

Theo kết quả khảo sát năm 2007 của Bộ Tài nguyên - Môi trường ñối với 7 

KCN, 127 cơ sở ñang hoạt ñộng trong KCN, thì một số doanh nghiệp trong các KCN 

Hà Nội có rất nhiều vi phạm về các tiêu chuẩn môi trường như:  
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Tại KCN Nội Bài, cơ quan chức năng xác ñịnh Công ty TNHH United Motor 

Việt Nam  mỗi ngày xả khoảng 300 m3 nước thải vào lưu vực sông Cầu với nhiều 

thông số ô nhiễm vượt tiêu chuẩn cho phép. Công ty này còn vi phạm: thực hiện 

không ñúng báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường (ðTM) ñược phê duyệt như quản 

lý, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại không ñúng quy ñịnh; không lập hồ sơ, 

ñăng ký có phát sinh chất thải nguy hại .  

Tại KCN Sài ðồng B có bốn công ty bị phát hiện có hành vi gây ô nhiễm 

môi trường, ñiển hình là Công ty HANEL, lượng nước thải trung bình hàng ngày 

công ty này xả trực tiếp ra sông Cầu Bây là 2.000 m3 nước thải với các thông số ô 

nhiễm là BOD5 vượt 11,2 lần tiêu chuẩn cho phép; SS vượt 1,9 lần, Fe vượt 3,02 

lần; Coliform vượt 1.100 lần [6]. 

2.2.2.6. Số lượng, quy mô và hệ số sử dụng ñất của 5 KCN 

Tính ñến 31/12/2009, 5 KCN Hà Nội với tổng diện tích 532,46 ha ñã cơ 

bản hoàn thành xây dựng hạ tầng với diện tích ñất công nghiệp có thể cho thuê là 

343,3 ha (lớn nhất là KCN Thăng Long với diện tích 274 ha và nhỏ nhất là KCN 

Nam Thăng Long với diện tích 32 ha), (xem Bảng 2.10).  

Bảng 2.10. Tình hình sử dụng ñất của 5 KCN Hà Nội 

tính ñến 31/12/2009 

 

TT 
 

Tên KCN 
Diện tích  
QHXD (ha) 

Diện tích 
ñất có hạ 
tầng (ha) 

Diện tích ñất 
CN có thể cho 
thuê (ha) 

Tỷ lệ 
 lấp ñầy  
(%) 

1 Thăng Long 274,0  274,0 183,0 100 

2 Nội Bài 114,98 100,0 66,0 90 

3 Sài ðồng B 72,68 51,3  45,0 100 

4 Hà Nội - ðài Tư 40,0  40,0 32,0 70 

5 Nam T.Long 30,8 30,8 17,3 100 

 Tổng số 532,46 496,1 343,3  

(Nguồn: BQL các KCN & CX Hà Nội và sử lý số liệu của tác giả, 2010) 

Hiện nay, hầu hết các KCN ñã cho thuê và lấp ñầy 100%, cá biệt chỉ có 

KCN Hà Nội-ðài tư có tỷ lệ lấp ñầy 70% và KCN Nội Bài tỷ lệ lấp ñầy 90% 
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(giai ñoạn 1 tỷ lệ lấp ñầy là 100%, hiện nay ñang mở rộng giai ñoạn 2 thêm 

14,98ha nhưng ñã có các doanh nghiệp ñăng ký thuê hết phần diện tích mở rộng 

này) là có tỷ lệ lấp ñầy dưới 100%. So sánh với mục tiêu lấp ñầy ban ñầu khi xây 

dựng KCN thì cả 5 KCN ñều ñạt ñược, tuy nhiên tốc ñộ lấp ñầy của KCN Hà Nội-

ðài Tư là chậm do nguyên nhân chủ quan về phía chủ ñầu tư. 

KCN Sài ðồng B hiện nay vẫn còn toàn bộ lô C (10,19ha) và một phần 

của lô D (khoảng 5,45ha) là chưa giải phóng mặt bằng. Như vậy 5 KCN Hà Nội 

có tỷ lệ lấp ñầy là rất cao, ñiều ñó chứng tỏ sự hấp dẫn, thu hút ñầu tư của 5 

KCN Hà Nội này. Tỷ lệ lấp ñầy trung bình 5 KCN Hà Nội ñạt 92% trên tổng diện 

tích ñất công nghiệp có thể cho thuê là khá cao nếu so với các ñịa phương khác như 

thành phố Hồ Chí Minh (80%), Bắc Ninh (60%), ðà Nẵng (56%), Bình Dương 

(50%) và Bà Rịa-Vũng Tàu (45%) [120]. 

2.2.2.7. Thực trạng ñầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng ñối với việc 

phát triển 5 KCN 

Hà Nội chủ trương khuyến khích và tạo mọi ñiều kiện thuận lợi ñể các doanh 

nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước ñầu tư xây dựng và kinh 

doanh cơ sở hạ tầng KCN. Theo ñó, hiện nay trong 5 KCN Hà Nội có 02 doanh 

nghiệp 100% vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài, 01 doanh nghiệp liên doanh với nước 

ngoài, 01 doanh nghiệp nhà nước và 01 doanh nghiệp trong nước tham gia ñầu tư xây 

dựng hạ tầng trong KCN. Một KCN có cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong ñồng bộ, 

hiện ñại trong là một trong những yếu tố quan trọng trong việc hấp dẫn và thu hút ñầu 

tư, ñặc biệt là ñầu tư trực tiếp nước ngoài, tạo ñiều kiện thuận lợi cho nhà ñầu tư 

nhanh chóng triển khai xây nhà máy và ñi vào sản xuất ổn ñịnh.  

KCN Thăng Long và KCN Nội Bài là 02 KCN có tổng vốn ñăng ký ñầu tư 

xây dựng hạ tầng KCN lớn nhất: KCN Thăng Long: 1500 tỷ ñồng chiếm 59,26 

% tổng vốn ñăng ký ñầu tư của 05 KCN Hà Nội, tiếp ñó lần lượt là KCN Nội Bài 

680 tỷ ñồng chiếm 26,25 % và tỷ lệ vốn thực hiện của ñầu tư xây dựng hạ tầng 

của cả 5 KCN ñều ñạt 100% (xem Bảng 2.11). 
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Bảng 2.11. Tình hình sử dụng vốn ñầu tư  
xây dựng hạ tầng 5 KCN Hà Nội lũy kế ñến 31/12/2009 

TT Tên KCN 
Diện tích  
xây dựng  
(ha) 

Tổng vốn 
ñăng ký 
(tỷ ñồng) 

Tỷ lệ vốn / ha  
(tỷ VNð/ha) 

Tổng vốn 
thực hiện 
 (tỷ ñồng) 

1 Thăng Long 274 1500 5,47 1500 

2 Nội Bài 114,98 680 5,91 680 

3 Sài ðồng B 72,68 120 1,65 120 

4 

Hà Nội – 

ðài Tư 40,0 204 5,1 204 

5 Nam Thăng Long 30,8 92 3,03 92 

  532.46 2596 4,88 2596 
(Nguồn: BQL các KCN & CX Hà Nội và sử lý số liệu của tác giả, 2010) 

KCN Nội Bài, KCN Thăng Long và KCN Hà Nội-ðài Tư là 03 KCN có chi 

phí bỏ ra ñể ñầu tư xây dựng hạ tầng là cao hơn hẳn so với các KCN khác và như vậy 

chất lượng cũng như quy mô của các công trình hạ tầng của KCN ñược ñảm bảo ở 

mức cao ñể có thể duy trì và bền vững trong tương lai theo vòng ñời của dự án. Chi 

phí ñầu tư cơ sở hạ tầng bình quân cho 01 ha ñất tại các KCN Hà Nội là 4,88 tỷ 

ñồng/ha (0,26 triệu USD/ha) gần gấp 1,5 lần Thành phố HCM, gấp 3,0 lần tỉnh ðồng 

Nai và 3,2 lần tỉnh Bà rịa Vũng Tàu và Long An, gấp 2,4 lần so với Bắc Ninh. 

2.2.2.8. Tình hình thu hút ñầu tư  sản xuất vào 5 KCN Hà Nội 

Từ khi KCN ñầu tiên của Hà Nội ñược hình thành ñến nay số dự án ñầu tư cấp 

mới và số dự án xin ñiều chỉnh tăng thêm vốn ñầu tư liên tục tăng mạnh cả về số lượng 

và quy mô ñiều ñó chứng tỏ rằng các KCN trên ñịa bàn Hà Nội có sức thu hút rất mạnh 

các nhà ñầu tư nhất là các nhà ñầu tư nước ngoài. Tính ñến hết tháng 31/12/2009, các 

KCN Hà Nội ñã thu hút ñược 218 dự án với tổng số vốn ñăng ký là 2.776 triệu USD và 

917,4 tỷ ñồng, quy mô hình quân một dự án là 12,97 triệu USD và 3,71 triệu USD/ha. 

Các KCN Sài ðồng B, KCN Thăng Long, KCN Nội Bài là những KCN thu hút 

ñược nhiều dự án ñầu tư nước ngoài, tốc ñộ lấp ñầy nhanh, với số vốn FDI rất lớn, 

chiếm hơn 98% tổng số vốn FDI vào các KCN Hà Nội (xem Bảng 2.12). 
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Bảng 2.12.  Tình hình thu hút vốn ñầu tư vào 5 KCN Hà Nội  
tính ñến 31/12/2009 

TT Tên KCN 
Số DN  
ñược cấp  
GCNðT 

DT.QH 
KCN  
(ha) 

Vốn ðT  
trong 
nước 

(tỷVNð) 

FDI 
(triệu 
USD) 

Vốn ñầu 
tư bình 
quân 
(Triệu 
USD/ha) 

Vốn ñầu 
tư bình 
quân 
(Triệu 
USD/dự 
án) 

1 

Bắc Thăng 

Long 
90 274,0  1.968 7,18 21,87 

2 Nội Bài 45 114,98 3,5 359,3 3,14 7,99 

3 Sài ðồng B 25 72,68 105,9 396,3 5,53 16,1 

4 

Hà Nội - ðài 

Tư 
33 40,0 332,0 45,9 1,6 1,95 

5 

Nam Thăng 

Long 
25 32,0 476,0 6,5 1,08 1,32 

 218 532,46 917,4 2.776 3,71 12,97 

(Nguồn : BQL các KCN & CX Hà Nội và sử lý số liệu của tác giả, 2010) 

ðến 31/12/2009, 5 KCN Hà Nội ñã thu hút ñược 167 dự án FDI từ 12 quốc 

gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn 2.776 triệu USD. KCN Thăng Long luôn là KCN 

dẫn ñầu về số dự án FDI và tổng vốn, chiếm 53,9 % số dự án FDI và 70,9 % tổng số 

vốn các dự án FDI trong 5 KCN Hà Nội (xem Bảng 2,13, Hình 2.2 và Hình 2.3).  

53.9%
10.2%

26.3%

1.2%8.4%

KCN Bắc Thăng Long

Sài ðồng B

KCN Nội Bài

KCN Hà Nội - ðại Tư

KCN Nam Thăng Long

 

Hình 2.2. Cơ cấu dự án FDI của 5 KCN Hà Nội phân theo số dự án  
tính ñến 31/12/2009 

(Nguồn : BQL các KCN & CX Hà Nội và sử lý số liệu của tác giả, 2010) 
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Bảng 2.13.  Bảng tổng hợp cơ cấu dự án FDI của 5 KCN Hà Nội  
tính ñến 31/12/2009 

TT Khu công nghiệp 
Số dự 
án 

Tỷ lệ (%) 
theo số dự 

án 

Vốn ñăng ký 
(Triệu USD) 

Tỷ lệ (%) 
theo vốn 
ðK 

1 Thăng Long 90 53,9 1.968 70,9 

2 Nội Bài 44 26,3 359,3 12,95 

3 Hà Nội - ðài Tư 14 8,4 45,9 1,65 

4 Sài ðồng B 17 10,2 396,3 14,27 

5 Nam Thăng Long 2 1,2 6,5 0,23 

 Tổng số 167 100 2.776 100 
(Nguồn : BQL các KCN & CX Hà Nội và sử lý số liệu của tác giả, 2009) 

Theo số liệu tại Bảng 2.13, KCN Thăng Long, KCN Nội Bài, KCN Sài ðồng B 

là các KCN do các nhà ñầu tư nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài xây dựng cơ 

sở hạ tầng ñạt tiêu chuẩn hiện ñại, thu hút nhiều dự án FDI - nguồn vốn rất quan trọng 

cho ñầu tư phát triển ngành công nghiệp và phát triển KT-XH của thành phố Hà Nội.  

70.90%

0.23%

12.95%
1.65% 14.27%

KCN Bắc Thăng Long

KCN Nam Thăng Long

KCN Nội Bài

KCN Hà Nội - ðại Tư

KCN Sài ðồng B

 
Hình 2.3. Cơ cấu dự án FDI của 5 KCN Hà Nội phân theo vốn ñăng ký 

tính ñến 31/12/2009 
(Nguồn : BQL các KCN & CX Hà Nội và sử lý số liệu của tác giả, 2010) 

Có rất nhiều các tập ñoàn lớn, các công ty có uy tín ñầu tư sản xuất trong 5 

KCN Hà Nội như Công ty TNHH Canon VN có tổng vốn ñầu tư là 306,7 triệu 
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USD, lần lượt là các công ty như Công ty Hoya Glass Disk VN, 230 triệu USD; 

Công ty Panasonic VN với vốn ñầu tư 155 triệu USD, Công ty Panasonic 

Communication VN với vốn ñầu tư 121,95 triệu USD, Công ty Nissei Electric Hà 

Nội với vốn ñầu tư 100 triệu USD, Công ty YAMAHA VN với vốn ñầu tư 47,62 

triệu USD,... Theo báo cáo của Ban quản lý các KCN và chế xuất Hà nội, ñến hết 

năm 2009 số dự án ñầu tư vào các KCN Hà Nội chiếm khoảng 20% số dự án FDI 

và chiếm khoảng 21,3 % tổng vốn ñầu tư ñăng ký trên ñịa bàn Hà Nội. Từ năm 

2004 ñến 2007, số dự án ñầu tư và tổng vốn ñăng ký ñầu tư vào 5 KCN Hà nội liên 

tục tăng với tốc ñộ năm sau cao hơn năm trước (xem Bảng 2.14). 

Bảng 2.14. Vốn ñăng ký và ñiều chỉnh của 5 KCN Hà Nội qua các năm 

 
Năm 

Số 
GPðT 
cấp 
mới 

 
Tổng vốn ñăng ký 

ñầu tư 

% 
vốn so 
 năm 
trước 

Số 
GPðT 
ñiều 
chỉnh 

 
Tổng vốn 
ñăng ký ñầu 
tư tăng thêm 
(USD) 

% vốn 
so 
 năm 
trước 

2002 19 112.395.667USD  10 9.680.001  

2003 10 46.540.550USD 54,3 15 19.718.870 203,0 

2004 17 
92.186.000USD và 

14,6 tỷVNð 
200,0 12 122.399.167 620,7 

2005 19 151.840.000USD 142,0 38 152.549.949 125,0 

2006 21 
174.670.000USD 

và 124,64 tỷVNð 
115,0 26 66.190.000 43,0 

2007 50 244.872.000USD 153,0 47 61.480.000 93,0 

2008 22 75.156.133USD 
30,7 

 
30 249.374.934 405,6 

2009 7 
3.700.000USD và 

186 tỷVNð 

18,1 

 
05 38.470.000 15,4 

(Nguồn : BQL các KCN & CX Hà Nội và sử lý số liệu của tác giả, 2010) 

Tuy nhiên năm 2008, 2009 do tác ñộng của cuộc khủng hoảng tài chính nên 

từ giữa năm 2008 ñến nay việc thu hút các doanh nghiệp nước ngoài ñầu tư vào 5 
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KCN này gặp rất nhiều khó khăn. Tình hình thu hút vốn ñầu tư (cấp giấy chứng 

nhận ñầu tư mới) năm 2008, 2009 giảm ñáng kể so với năm 2007 do quỹ ñất công 

nghiệp của 5 KCN Hà Nội còn rất ít (KCN Thăng Long, Nội Bài, Sài ðồng B tỷ lệ 

lấp ñầy ñạt 100%).  

Các số liệu Bảng 2.14 cho thấy, số dự án cấp mới năm 2008 có 22 dự án 

bằng 44% so với năm 2007 và tổng vốn ñăng ký ñầu tư chỉ bằng 30,7% so với năm 

2007 và số dự án cấp mới năm 2009 chỉ có 07 dự án bằng 31,8% so với năm 2008 

và tổng vốn ñăng ký ñầu tư chỉ bằng 18,1% so với năm 2008. Mặc dù ảnh hưởng 

khủng hoảng kinh tế toàn cầu làm cho việc thu hút các nhà ñầu tư mới vào KCN 

giảm ñi, nhưng các doanh nghiệp ñã ñầu tư và ñi vào sản xuất ổn ñịnh vẫn muốn 

tăng quy mô và phát triển sản xuất chứng tỏ sự hấp dẫn, ổn ñịnh của 5 KCN Hà 

Nội là rất cao. 

ðến 31/12/2009 tại 5 KCN Hà Nội có 03 dự án không triển khai ñầu tư hoặc 

ñã ñầu tư nhưng không sản xuất kinh doanh, hoặc sản xuất kinh doanh không hiệu 

quả dẫn tới phá sản. 01 dự án bị thu hồi giấy chứng nhận ñầu tư là công ty TNHH 

H.I Metal vốn ñăng ký 0,8 triệu USD (KCN Hà Nội-ðài Tư); Công ty Orion Hanel 

(KCN Sài ðồng B) ñang làm thủ tục phá sản; công ty Ashin ( KCN Sài ðồng B) ñã 

triển khai ñầu tư nhưng hiện nay ngừng hoạt ñộng, UBND thành phố Hà Nội ñang 

chỉ ñạo thanh lý tài sản doanh nghiệp.  

Nhìn chung, ñến nay các dự án ñăng ký ñầu tư vào các KCN cơ bản triển 

khai ñúng nội dung ñăng ký ñầu tư. Về tiến ñộ và tỷ lệ giải ngân các dự án FDI 

trong các KCN Hà Nội ñạt tỷ lệ rất cao khoảng 62%. Năm 2007, quy mô bình quân 

một dự án FDI ñầu tư mới của Hà Nội là 4,9 triệu USD/dự án, 2008 quy mô bình 

quân một dự án FDI ñầu tư mới của Hà Nội là 3,42 triệu USD tuy nhiên tỷ lệ các dự 

án gia công, lắp ráp còn nhiều, số lượng dự án có trình ñộ công nghệ cao, sử dụng 

nhiều vốn còn hạn chế, chỉ chiếm khoảng 28,5% tổng số dự án ñầu tư vào KCN.[6] 

Như vậy mục tiêu thu hút nguồn vốn ñầu tư phát triển nhất là nguồn vốn FDI 

của 5 KCN Hà Nội là ñạt ñược như kỳ vọng.Sự có mặt của nhiều nhà ñầu tư trong 

và ngoài nước vào 5 KCN Hà Nội ñã góp phần thúc ñẩy tốc ñộ tăng trưởng kinh tế, 
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tạo ra bước ñột phá trong phát triển công nghiệp, tạo thêm năng lực sản xuất mới 

cho nhiều ngành kinh tế, tạo nguồn hàng ñáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và 

hướng về xuất khẩu, ñẩy nhanh tốc ñộ tăng trưởng kinh tế của cả khu vực. Mặt 

khác, sự phát triển của 5 KCN Hà Nội ñã có tác ñộng lan tỏa và ảnh hưởng tích cực 

ñến sự chuyển dịch cơ cấu của thủ ñô Hà Nội, của vùng Thủ ñô và của vùng kinh tế 

trọng ñiểm ðồng bằng Bắc Bộ. 

2.2.2.9. ðóng góp của 5 KCN Hà Nội ñối với vấn ñề lao ñộng - việc làm 

5 KCN Hà Nội ñã ñóng góp rất lớn cho việc giải quyết việc làm, ñảm bảo thu 

nhập ổn ñịnh cho người lao ñộng, trực tiếp tham gia ñào tạo và ñào tạo lại nguồn 

nhân lực, ñồng thời góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Hà Nội và 

các ñịa phương lân cận.  

Bảng 2.15.  Số liệu lao ñộng của 5 KCN Hà Nội giai ñoạn 2002-2009 

Năm 
Tổng số 
lao ñộng 

%  so 
năm trước 

Lao ñộng 
có hộ khẩu 
Hà Nội 

Tỷ lệ % 
lao ñộng có 
hộ khẩu 
HN/tổng số 

Lao ñộng 
nước ngoài 

2002 8.402 161,0    204 

2003 11.491 136,7   248 

2004 18.856 164,1 11.314 60,1 308 

2005 29.723 157,6 18.173 61,1 362 

2006 37.130 124,9 19.625 52,8 436 

2007 51.856 140,0 25.159 48,5 496 

2008 67.836 130,8 26.909 39,7 462 

2009 70.568 104,0 32.295 45,8 480 
(Nguồn : BQL các KCN & CX Hà Nội và sử lý số liệu của tác giả, 2010) 

Qua các số liệu về lao ñộng của 5 KCN Hà Nội (xem Bảng 2.15 và Hình 2.4) ta 

thấy rằng năm 2002 mới có 8402 lao ñộng, nhưng ñến 31/12/2009 ñã có 70.568 lao 

ñộng làm việc trong 5 KCN (gấp hơn 8 lần so với năm 2002) với thu nhập bình quân 

trên 1,2 triệu VNð/tháng, trong ñó có 32.295 lao ñộng có hộ khẩu Hà Nội chiếm 

45,8% tổng số lao ñộng trong 5 KCN.  
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Hình 2.4. Cơ cấu lao ñộng Hà Nội trong các KCN qua các năm 

   (Nguồn : BQL các KCN & CX Hà Nội và sử lý số liệu của tác giả, 2010) 

Về cơ cấu lao ñộng: Lao ñộng phổ thông chiếm 62,49% (không qua ñào tạo 

nghề); Lao ñộng có trình ñộ trung cấp nghề chiếm 11,31%; Lao ñộng có trình ñộ 

cao ñẳng, ñại học trở lên chiếm 5,83%; Lao ñộng không phải là người dân có hộ 

khẩu Hà Nội chiếm 54,2%; Lao ñộng phổ thông (từ 18 - 25 tuổi) trong ñó nữ chiếm 

70 - 75%; Lao ñộng có trình ñộ trung cấp cao ñẳng, ñại học trở lên (từ 23 - 45 tuổi) 

nữ chiếm 30 - 40%. Về lao ñộng trong các ngành nghề: ðiện tử 30 - 35%, Dệt may 10 - 

15%, Cơ khí 15 - 20%, Chế biến thực phẩm và thức ăn gia súc 5 -10%, các ngành khác 

20 - 40% [6]. 

Lao ñộng trong các KCN ñòi hỏi cường ñộ lao ñộng cao, kỷ luật lao ñộng 

nghiêm khắc…cùng với sự cạnh tranh gay gắt về việc làm và yêu cầu cao về trình 

ñộ là những yếu tố buộc người lao ñộng phải có ý thức tu dưỡng, rèn luyện nâng 

cao trình ñộ và tay nghề ñể có thể ñủ ñiều kiện ñược tuyển chọn vào làm việc tại 

các doanh nghiệp trong 5 KCN Hà Nội. Hầu hết số lao ñộng làm việc trong 5 KCN 

Hà Nội ñều ñược ñào tạo, bồi dưỡng trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ, tác phong 

làm việc công nghiệp, tư duy làm việc hiện ñại …, góp phần tạo dựng một ñội ngũ 
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lao ñộng có kỷ luật, có kỹ thuật, kỹ năng chuyên môn cao, ñáp ứng ñược yêu cầu về 

lao ñộng trong nền sản xuất tiên tiến, hiện ñại.  

2.2.2.10. ðóng góp của 5 KCN Hà Nội ñối với tăng trưởng kinh tế 

* Doanh thu của và ñóng góp của KCN ñối với  ngân sách nhà nước 

Số doanh nghiệp hoạt ñộng sản xuất kinh doanh liên tục tăng nhanh; từ năm 

2002 mới có 23 doanh nghiệp ñến 31/12/ 2009 ñã có 218 doanh nghiệp ñã ñược cấp 

giấy chứng nhận ñầu tư và triển khai hoạt ñộng SXKD trong 5 KCN Hà Nội. Doanh 

thu của các doanh nghiệp ñang hoạt ñộng trong 5 KCN có tốc ñộ tăng trưỏng khá cao 

và mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước từ năm 2002 doanh thu chỉ ñạt 236 

triệu USD ñến năm 2009 doanh thu ñã ñạt 2.812,2 triệu USD (tăng gấp 11 lần so với 

năm 2002) và nộp ngân sách từ 13 triệu USD năm 2002 ñến hết năm 2009 ñã ñạt 

50,89 triệu USD (tăng gần 4 lần so với năm 2002). Năm 2009 doanh thu ñạt 2.812,2 

triệu USD, tăng 8% so với năm 2008 và nộp ngân sách tăng 10,3% so với năm 2008 

(xem Bảng 2.18).  

Bảng 2.16. Doanh thu và nộp ngân sách của 5 KCN Hà Nội 2002-2009 

Năm 
Doanh thu 
(triệu USD) 

%  so 
năm trước 

Nộp thuế 
(triệu USD) 

%  so 
năm trước 

2002 236,0  13,0 174 

2003 473,0 200,4 20,0 153,85 

2004 680,6 143,89 22,6 113 

2005 1.203,5 176,84 24,5 108,4 

2006 1.699,02 141,16 31,7 129,51 

2007 2.107,5 124,02 39,96 125,93 

2008 2.616 ,0 124,13 46,14 115,46 

2009 2.812,2 108,0 50,89 110,3 
(Nguồn : BQL các KCN & CX Hà Nội và sử lý số liệu của tác giả, 2010) 

Cùng với doanh thu tăng trưởng mạnh mẽ, ñóng góp của các doanh nghiệp 

trong 5 KCN Hà Nội vào ngân sách nhà nước ngày một tăng lên. Năm 2002 cả 5 

KCN Hà Nội nộp ngân sách mới chỉ có 13 triệu USD thì ñến hết 31/12/2009 trong 

khi còn nhiều doanh nghiệp còn ñang trong thời gian ñược miễn giảm thuế, nhưng 5 

KCN Hà Nội ñã nộp ngân sách 50,89 triệu USD (gần 1000 tỷ ñồng). Hoạt ñộng sản 
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xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN ñã tạo ñiều kiện hình thành một loạt 

các doanh nghiệp vệ tinh trên ñịa bàn thành phố cung cấp các sản phẩm ñầu vào, vật tư 

tiêu hao, các dịch vụ hỗ trợ , … Như vậy, sự hoạt ñộng của các doanh nghiệp trong 

KCN không những góp phần trực tiếp mà cả gián tiếp tới sự tăng trưởng kinh tế 

Thủ ñô, là ñộng lực giúp kinh tế Thủ ñô tiến bước vững chắc, ổn ñịnh và bền vững. 

* KCN Hà Nội ñối với thúc ñẩy phát triển ngoại thương 

Sự phát triển của các doanh nghiệp trong 5 KCN không chỉ góp phần cho 

Thủ ñô tăng trưởng mang tính số lượng mà còn nâng cao cả chất lượng tăng trưởng. 

Hầu hết các sản phẩm từ các doanh nghiệp trong các KCN này ñều có khả năng 

cạnh tranh không chỉ trên thị trường trong nước mà trên cả thị trường thế giới. 

 - Về xuất khẩu: Chỉ xét riêng năm 2007, tổng giá trị xuất khẩu là 

1.521.048.392 USD tăng 21% so với năm 2006 và tổng kim ngạch xuất khẩu của các 

KCN chiếm 34,9% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội và 62,5 % tổng kim ngạch 

xuất khẩu của ñịa phương. 

Bảng 2.17.  Kim ngạch xuất nhập khẩu của 5 KCN Hà Nội 2002-2009 

Chỉ số 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

XK 

(Tr USD) 
165,0 340,2 512,5 834,2 1255,7 1521,1 1610 1704 

Tăng so 

với năm 

trước 

45,4 175,2 172,3 321,7 421,5 265,4 102 94 

% tăng 138 206,2 150,7 162,8 150,5 121,2 106,8 105,8 

NK 

(Tr USD) 
202 336,4 580,8 774,1 1133,5 1365,8 1395 1610 

Tăng so 

với năm 

trước 

82,8 134,3 244,4 193,3 359,4 232,3 29,2 215 

% tăng 169,4 166,5 172,7 133,3 146,4 120,5 102,2 115,4 

(XK-NK)/ 

XK*100% 
-22,48 1,12 -13,33 7,20 9,73 10,21 14,10 5,52 

(Nguồn : BQL các KCN & CX Hà Nội và sử lý số liệu của tác giả, 2010) 
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Năm 2008, tổng giá trị xuất khẩu ñạt 1,610 tỷ USD tăng 6,8% so với năm 

2007 chiếm tỷ trọng 45,35% tổng giá trị xuất khẩu ñịa phương và chiếm 23,23% tổng 

giá trị xuất khẩu của toàn thành phố. Năm 2009 , tổng giá trị xuất khẩu ñạt 1,704 tỷ 

USD tăng 5,8% so với năm 2008 chiếm tỷ trọng 44,41% tổng giá trị xuất khẩu ñịa 

phương và chiếm 33,70% tổng giá trị xuất khẩu của toàn thành phố (xem Bảng 2.19 

và Hình 2.5). 

- Về nhập khẩu: Năm 2008, tổng giá trị nhập khẩu ñạt 1,395 tỷ USD tăng 

2,2% so với năm 2007 chiếm tỷ trọng 17,47% tổng giá trị nhập khẩu ñịa phương 

và chiếm 5,93% tổng giá trị nhập khẩu của toàn thành phố Hà Nội. Năm 2009 

tổng giá trị nhập khẩu của các doanh nghiệp trong 5 KCN là 1,610 tỷ USD tăng 

15,4% so với năm 2008 và  kim  ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp trong khu 

vực này chiếm 16,1% tổng kim ngạch nhập khẩu của Hà Nội và bằng 28,5% kim 

ngạch nhập khẩu của ñịa phương.  
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Hình 2.5. Biểu ñồ xuất nhập khẩu của 5 KCN Hà Nội 2002-2009 

(Nguồn : BQL các KCN & CX Hà Nội và sử lý số liệu của tác giả, 2010) 
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Những số liệu trên ñây ñã chứng tỏ các doanh nghiệp trong 5 KCN Hà Nội có 

năng lực cạnh tranh cao, sử dụng tốt nguồn lực trong nước ñể phục vụ xuất khẩu thu 

ngoại tệ, sự phát triển này phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta. 

Tốc ñộ tăng trưởng xuất khẩu của các doanh nghiệp KCN hàng năm duy trì ở mức 

cao và vượt mục tiêu tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng năm mà thành phố Hà 

Nội ñề ra và là ñộng lực giúp hoạt ñộng ngoại thương của Hà Nội ñạt ñược những kết 

quả khởi sắc trong những năm qua 

Hoạt ñộng xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp KCN ñã thúc ñẩy sự phát 

triển của các doanh nghiệp trong ñịa bàn và góp phần tạo ra một bước nhảy vọt về 

sản xuất những sản phẩm, mặt hàng có chất lượng cao thay thế hàng nhập khẩu, 

không những ñáp ứng ñược nhu cầu tiêu dùng trong nước  mà còn cho cả nhu cầu 

sản xuất trong nước nhằm tiết kiệm ngoại tệ nhập khẩu ñồng thời nâng cao kim 

ngạch xuất khẩu nhằm tăng thu ngoại tệ cho Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.  

2.2.2.11. Thực trạng công tác quản lý nhà nước và cải cách thủ tục hành chính của 

Hà Nội tác ñộng ñến việc phát triển 5 KCN  

* Về cơ cấu bộ máy quản lý nhà nước ñối với khu công nghiệp 

 Bộ máy quản lý nhà nước ñối với khu công nghiệp Hà Nội ñược thực hiện 

thống nhất từ trung ương ñến ñịa phương thông qua cơ chế phân cấp uỷ quyền ñể 

thực hiện chức năng quản lý nhà nước ñối với các Khu công nghiệp.  

- Các cơ quan quản lý nhà nước Trung ương: Chính phủ, các Bộ, ngành trung 

ương tham gia vào quá trình quản lý nhà nước ñối với KCN thông qua các công cụ 

quản lý chủ yếu như: xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chính sách; hướng dẫn quy 

trình, nghiệp vụ ñối với Ban quản lý KCN;  

- Các cơ quan quản lý nhà nước ñịa phương: UBND Thành phố, Ban quản lý 

các khu công nghiệp và chế xuất. Trong ñó, Ban quản lý các KCN và CX Hà Nội là 

cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp ñối với các Khu công nghiệp Hà Nội có nhiệm 

vụ theo dõi, hỗ trợ và thúc ñẩy sự hình thành và phát triển của các KCN và doanh 

nghiệp thông qua sự phân cấp uỷ quyền của Chính phủ và các Bộ, theo cơ chế một 

cửa, tại chỗ.  
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Ngày 20 tháng 11 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ ñã ra Quyết ñịnh số 

758/TTg thành lập Ban quản lý các KCN và CX Hà Nội, hoạt ñộng theo Quy chế 

Khu công nghiệp (ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 192/CP ngày 28/12/1994 của 

Thủ tướng Chính phủ về quy chế khu công nghiệp). Ban quản lý các KCN và CX 

Hà Nội là cơ quan trực thuộc UBND thành phố Hà Nội thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước ñối với các khu công nghiệp và các doanh nghiệp KCN trên ñịa bàn thành 

phố Hà Nội theo cơ chế “một cửa, tại chỗ”, vận ñộng, xúc tiến ñầu tư vào các 

KCN; phát triển nguồn nhân lực, ñáp ứng nhu cầu của các KCN Hà Nội. ðây là cơ 

quan quản lý trực tiếp các KCN, trực tiếp giải quyết các vấn ñề phát sinh thuộc 

thẩm quyền và là ñầu mối phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước khác giải 

quyết những vấn ñề vượt thẩm quyền. Các Bộ, Ngành trung ương tùy theo chức năng, 

nhiệm vụ của mình thực hiện chức năng quản lý nhà nước ñối với các vấn ñề thuộc 

ngành và ủy quyền cho Ban quản lý các KCN và CX Hà Nội trong việc giải quyết 

một số vấn ñề liên quan ñến hoạt ñộng của các KCN. Về cơ bản, cơ chế "ủy quyền", 

“phân quyền” ñã phát huy tác ñộng tích cực, Ban quản lý các KCN và CX Hà Nội ñã 

ñược trao nhiều quyền hơn trong việc quyết ñịnh các vấn ñề liên quan ñến quản lý 

nhà nước các KCN, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tiết 

kiệm thời gian và chi phí cho các nhà ñầu tư nên ñã tạo ñược niềm tin của nhà ñầu 

tư vào chính sách của nước ta.  

*  Thực trạng các hoạt ñộng quản lý nhà nước ñối với các KCN Hà Nội 

Thứ nhất, công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch ñối với phát triển các khu 

công nghiệp Hà Nội. Nhận thức vai trò của công tác quy hoạch trong phát việc hiệu 

quả các nguồn lực và lợi thế cạnh tranh của Hà Nội với các ñịa phương khác trong 

việc phát triển KCN, Hà Nội ñã tiến hành xây dựng quy hoạch phát triển các KCN 

năm 2010 ñến năm 2020 trên ñịa bàn. Quy hoạch phát triển KCN Hà Nội dựa trên 

cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ ñô, chiến lược phát triển vùng, 

lãnh thổ, chiến lược phát triển công nghiệp và nghiên cứu tổng hợp các ñiều kiện tự 

nhiên và xã hội bước ñầu tạo ñược bước ñi phù hợp với khả năng của Hà Nội về tài 

chính, thu hút ñầu tư của từng thời kỳ.  



 110 

Thứ hai, ban hành và thực thi các chính sách liên quan ñến phát triển các 

khu công nghiệp Hà Nội. Ngoài việc cụ thể hóa các chủ trương của ðảng và triển 

khai các quy ñịnh, chính sách của Nhà nước, UBND thành phố Hà Nội còn căn cứ 

vào tình hình thực tế của Thủ ñô xây dựng cũng ñã có một số cơ chế ñặc thù nhằm 

phát triển các KCN trên ñịa bàn, cụ thể hóa và ban hành thêm các cơ chế ưu ñãi cả 

về hành chính, tài chính và hỗ trợ phát triển hạ tầng ngoài hàng rào KCN thông qua 

việc ban hành các Quyết ñịnh, Qui chế cho từng trường hợp cụ thể như:  

 - Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về hỗ trợ ñầu tư phát triển 

KCN, quy chế hoạt ñộng của các KCN Hà Nội. Quy ñịnh và hướng dẫn việc hình 

thành, xây dựng, phát triển và quản lý hoạt ñộng của KCN Hà Nội.  

- Xây dựng và áp dụng một sô biện pháp ưu ñãi kinh tế xuất phát từ lợi ích của 

nước nhà và lợi ích lâu dài của nhà ñầu tư, bao gồm: (1) Ưu ñãi thuế so với doanh 

nghiệp ngoài KCN và ổn ñịnh; (2) Hỗ trợ về tài chính như vay vốn ưu ñãi, thuê ñất, 

thuê hoặc mua nhà xưởng với giá thấp nhất, khấu hao tài sản nhanh; (3) Hỗ trợ doanh 

nghiệp một phần tiền thuê ñất, một phần tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; (4) 

Hỗ trợ xây dựng hạ tầng trong KCN bao gồm hỗ trợ việc ñền bù giải phóng mặt bằng, 

kinh phí san ủi... ñể giảm giá cho thuê lại ñất có hạ tầng; (5) Hỗ trợ ñào tạo nguồn nhân 

lực; (6) Hỗ trợ chi phí quảng cáo, tiếp thị, vận ñộng xúc tiến ñầu tư; (7) Hỗ trợ các 

doanh nghiệp di dời vào KCN ñể chỉnh trang ñô thị, bảo vệ môi trường.... 

Thứ ba, hoạt ñộng thanh tra, kiểm tra,  giám sát ñối với các KCN Hà Nội. 

Tại Nghị ñịnh số 29/2008/Nð-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 

14/3/2008 có quy ñịnh Bộ phận thanh tra trực thuộc Ban quản lý các khu công 

nghiệp thực hiện việc thanh tra toàn diện ñối với các hoạt ñộng của các Khu công 

nghiệp, ñây là một bước ñột phát ñáng kể nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước 

ñối với các Khu công nghiệp. ðể thực hiện chức năng này, Ban quản lý các KCN và 

CX Hà Nội ñã thành lập bộ phận thanh tra ñồng thời bước ñầu thực hiện chức năng 

thanh tra, kiểm tra các hoạt ñộng của các KCN nhằm giải quyết các vấn ñề phát sinh 

trong quá trình hoạt ñộng của các doanh nghiệp trong KCN, kiểm soát và xử lý các 
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vi phạm của doanh nghiệp trong việc thực hiện quy ñịnh của pháp luật của nhà nước  

và quy chế KCN trên ñịa bàn thủ ñô.  

Thứ tư, về cải cách thủ tục hành chính trong họat ñộng quản lý  nhà nước 

ñối với KCN Hà Nội. Các thủ tục hành chính ñược cắt giảm, ñơn giản hóa và ñược 

công bố công khai tại trụ sở các cơ quan liên quan ñến hoạt ñộng của KCN trên ñịa 

bàn Hà Nội nên ñã tạo ñiều kiện thuận lợi hơn cho các nhà ñầu tư. Từ năm 2004, 

Ban quản lý các KCN và CX Hà Nội ñã triển khai thực hiện triệt ñể cơ chế "một 

cửa, tại chỗ" với việc quy ñịnh công khai giải quyết 14 thủ tục hành chính cho các 

doanh nghiệp và các nhà ñầu tư nước ngoài, ñã tạo ra bước ñột phá về sự thông 

thoáng trong thủ tục ñầu tư, tốc ñộ ñầu tư tăng lên nhiều lần so với thời gian trước 

ñó. ðến năm 2007, Ban quản lý các KCN và CX Hà Nội ñã rà soát và quy ñịnh 

công khai giải quyết 22 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết 

và tất cả các thủ tục này ñều ñược giải quyết theo cơ chế “một cửa”.     

Như vậy, có thể nói, sau gần 15 năm thành lập, họat ñộng quản lý nhà nước 

ñối với KCN Hà Nội ñã ñược ñổi mới theo hướng ngày càng rõ ñầu mối và thực 

quyền hơn, việc phân cấp quản lý nhà nước  bước ñầu ñã có sự thay ñổi về chất nên 

ñã hỗ trợ tích cực cho quá trình hình thành, hoạt ñộng của các doanh nghiệp KCN 

trên ñịa bàn. Về cơ bản, cơ chế “phân cấp”, "ủy quyền" ñã phát huy tác ñộng tích cực, 

Ban quản lý các KCN và CX Hà Nội ñã ñược trao nhiều quyền hơn trong việc quyết 

ñịnh các vấn ñề liên quan ñến quản lý nhà nước các KCN, góp phần nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các nhà ñầu tư 

nên ñã lấy lại niềm tin của nhà ñầu tư vào chính sách của nước ta.  

2.2.3. ðánh giá chung về sự phát triển của 5 KCN Hà Nội  

2.2.3.1.  Những kết quả ñạt ñược 

Sự hình thành và phát triển các KCN Hà Nội trong thời gian vừa qua ñã góp 

một phần trong việc giải quyết giúp thành phố Hà Nội di dời một số cơ sở sản xuất 

công nghiệp trong nội thành. Việc phát triển của hệ thống KCN ñã thúc ñẩy tốc ñộ 

ñô thị hóa và ñóng góp ñáng kể vào việc hiện ñại hóa kết cấu hạ tầng trong và ngoài 

KCN của thành phố Hà Nội.  
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Về kinh tế, KCN hình thành và phát triển ñã góp phần làm chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế, làm tăng tỷ trọng sản xuất công nghiệp và dịch vụ và giảm tỷ trọng sản xuất 

nông nghiệp của thủ ñô Hà Nội. Chỉ tính riêng 5 KCN Hà Nội, với 532,46 ha ñất ñược 

chuyển ñổi theo hướng tổ chức sản xuất công nghiệp tập trung, trong năm 2009, giá trị 

sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trong 5 KCN chiếm gần 60% giá trị sản 

xuất công nghiệp và chiếm 25,5% GDP của toàn Thành phố; giá trị sản xuất công 

nghiệp của các doanh nghiệp FDI trong 5 KCN chiếm tỷ trọng khoảng 48% khu vực có 

vốn ñầu tư nước ngoài tại Hà Nội; kim ngạch xuất khẩu ñạt 1.704 triệu USð chiếm 

45% kim ngạch xuất khẩu của ñịa phương và nộp ngân sách gần 1.000 tỷ ñồng, góp 

phần chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế của thành phố Hà Nội theo hướng tăng tỷ trọng 

công nghiệp và dịch vụ. Như vậy, trung bình mỗi ha ñất của 5 KCN Hà Nội tạo ra 

101,4 tỷ ñồng doanh thu; nộp ngân sách bình quân trên 1,87 tỷ ñồng[6]. 

Về xã hội, 5 KCN ñã góp phần giải quyết nhu cầu việc làm và giảm tỷ lệ thất 

nghiệp trên ñịa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận (thu hút 70.568 lao ñộng trên tổng số 

96.702 người lao ñộng ñang làm việc trong 17 KCN của Hà Nội, với mức thu nhập 

bình quân trên 1,2 triệu VNð/ tháng, trung bình mỗi ha ñất của 5 KCN Hà Nội tạo 

việc làm mới cho 132 lao ñộng; ) ñồng thời gián tiếp góp phần làm giảm tệ nạn xã hội 

do thất nghiệp gây nên.  

Phát triển khu công nghiệp ñã làm xuất hiện và phát triển một số ngành công 

nghiệp phụ trợ, dịch vụ; hình thành các khu dân cư tập trung, các ñô thị mới và các 

công trình hạ tầng xã hội phục vụ ñời sống người lao ñộng và cư dân trong khu vực 

như: nhà ở, trường học, bệnh viện, khu giải trí… Việc hình thành các KCN ñã thu 

hút ñược nguồn ngoại lực phục vụ cho phát triển KT-XH của Hà Nội, khai thác 

ñược một số tài nguyên, thế mạnh của Thủ ñô, tạo ñộng lực phát triển công nghiệp 

thành phố, góp phần thực hiện thành công và bền vững các chỉ tiêu phát triển kinh 

tế xã hội của Hà Nội trong thời gian qua. 

2.2.3.2 . Các mặt hạn chế 

 * Vấn ñề quy hoạch và triển khai xây dựng hạ tầng (trong và ngoài hàng 

rào)  các KCN Hà Nội thiếu ñồng bộ 
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Từ việc xác ñịnh quy hoạch tổng thể, ñến việc hình thành các KCN Hà Nội 

ñã phần nào phản ánh sự bất hợp lý giữa quy hoạch phát triển KCN với quy hoạch 

ngành, vùng lãnh thổ và ñịa phương, chưa tính ñến tác ñộng lan tỏa khi KCN hoạt 

ñộng. Việc bố trí ñịa ñiểm xây dựng KCN chú trọng nhiều ñến việc lựa chọn vị trí 

thuận lợi như cạnh các tuyến quốc lộ, ven sông Hồng, gần trục lộ giao thông chính 

tuy nhiên không tính hết ñến khả năng phát triển của ñô thị trong tương lai. Nguyên 

nhân là do chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa quy hoạch phát triển ñô thị Thủ ñô dài 

hạn với quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp. Vì thế nên khi ñô thị Hà Nội 

mở rộng một số KCN ñã nằm trong phạm vi nội ñô, ngay sát khu dân cư tập trung và 

ñô thị ñang phát triển như Sài ðồng B, Hà Nội-ðài Tư, ñiều ñó làm thay ñổi cấu trúc 

giao thông và quy hoạch phát triển công nghiệp của Thủ ñô và không phù hợp với 

chủ trương xây dựng KCN là ñể di dời các cơ sở công nghiệp ra khỏi nội ñô và xa 

khu dân cư tập trung. Việc phân bố và quy hoạch các KCN trên ñịa bàn Hà Nội còn 

chưa thực sự hợp lý, một số KCN như KCN Sài ðồng B thực chất là cụm các doanh 

nghiệp công nghiệp của công ty HANEL ñược quy hoạch lại thành KCN Sài ðồng 

B do vậy quy hoạch KCN này thiếu sự ñồng bộ, hàng rào KCN không tách rời khỏi 

khu dân cư mà vẫn bị lẫn với ñường ñi lại của dân cư xung quanh. 

Mặt khác, phát triển KCN không ñồng bộ với việc ñảm bảo các ñiều kiện 

cho KCN hoạt ñộng có hiệu quả, ñặc biệt là sự thiếu ñồng bộ giữa hạ tầng kỹ thuật 

trong và ngoài hàng rào Khu công nghiệp bao gồm hệ thống giao thông ngoài 

hàng rào KCN, hệ thống cung cấp ñiện, nước, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống 

xử lý nước thải...và chưa coi trọng phát triển ñồng bộ các công trình hạ tầng xã hội, 

nhất là xây dựng khu dân cư, nhà ở cho công nhân, trạm y tế, khu vui chơi giải trí 

do vậy ñã nên gây ra tình trạng quá tải cho khu vực xung quanh nơi ñặt KCN.  

Việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào như xây dựng ñường giao 

thông, hệ thống thoát nước... luôn phụ thuộc vào quy hoạch phát triển của thành phố 

nên luôn chậm hơn so với tiến ñộ xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong KCN. Do vậy 

ñây cũng là nguyên nhân làm hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào chưa ñồng bộ 

như KCN Nam Thăng Long, KCN Hà Nội - ðài Tư vẫn chưa hoàn thành ñường nối 
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với ñường giao thông chính.  Ngoài KCN Thăng Long, 4 KCN còn lại chưa tiến 

hành cung cấp các dịch vụ văn hoá - xã hội và xây dựng khu nhà ở tập trung cho 

cán bộ, công nhân KCN thuê. Bản thân KCN Thăng Long cũng chưa hoàn thành hết 

các hạng mục ñược quy hoạch xây dựng làm nhà ở cho công nhân thuê và việc tổ 

chức các khâu dịch vụ công cộng chưa tốt.  

Một số KCN mặc dù ñược cấp phép ñầu tư và bàn giao ñất xây dựng hạ tầng 

cho chủ ñầu tư từ rất nhiều năm nay nhưng việc triển khai xây dụng, thu hút ñầu tư 

rất chậm, thậm chí không triển khai dự án như KCN Sài ðồng A,  một phần lô C, lô 

D của KCN Sài ðồng B. Có thể nói, quy hoạch phát triển KCN chưa thực sự gắn 

với quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội của thủ ñô Hà Nội. Quy hoạch mới chú 

trọng ñến số lượng, chưa chú trọng ñến chất lượng KCN và chưa tính toán ñến việc 

xác ñịnh cơ cấu ngành, sản phẩm và công nghệ thích hợp cho từng KCN và giữa các 

KCN ñể tăng tính liên kết kinh tế giữa các doanh nghiệp KCN với nhau và với các 

doanh nghiệp ngoài KCN, ñồng thời phải tận dụng lợi thế của các tỉnh, thành phố 

lân cận trong phát triển các KCN. Mặt khác, công tác thực hiện quy hoạch của Hà 

Nội chưa tốt dẫn ñến tình trạng gặp phải những khó khăn không nhỏ trong việc xây 

dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và xử lý môi trường.  

 * Trình ñộ công nghệ của các doanh nghiệp trong KCN chưa cao 

Các KCN Hà Nội tuy ñã thu hút ñược một số dự án có hàm lượng công nghệ 

cao và công nghiệp cơ bản nhưng phần lớn vẫn là công nghiệp gia công, lắp ráp chủ 

yếu tập trung ở KCN Thăng Long, KCN Sài ðồng, KCN Nội Bài. Mặt khác, rất 

nhiều máy móc thiết bị ñược ñưa vào sản xuất trong các KCN là máy móc ñã qua sử 

dụng, hết khấu hao hoặc ñược thay thế sau khi ñổi mới công nghệ ở chính quốc. 

Trình ñộ chuyên môn hóa và trình ñộ công nghệ ở KCN Hà Nội-ðài Tư là thấp do 

tại ñây các ngành nghề sản xuất chủ yếu là của các doanh nghiệp ðài Loan, Trung 

Quốc, Việt Nam và phần lớn sử dụng lao ñộng thủ công là chính trong khi hàm 

lượng công nghệ không cao, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. KCN Nam 

Thăng Long hầu hết là các dự án của các nhà ñầu tư trong nước, các mặt hàng sản xuất 

chủ yếu là hàng tiêu dùng. Số dự án thuộc các ngành có hàm lượng khoa học công nghệ 
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cao, sử dụng nhiều lao ñộng lao ñộng có kỹ thuật, có tay nghề cao còn ít, các dự án ñầu 

tư vào KCN vẫn là những ngành sử dụng nhiều lao ñộng phổ thông. Do trình ñộ công 

nghệ trong các KCN còn thấp nên năng suất, chất lượng sản phẩm, giá thành, mẫu mã, 

khả năng cạnh tranh của sản phẩm và doanh nghiệp còn kém, doanh thu, kim ngạch xuất 

khẩu, mức ñóng góp vào ngân sách, thu nhập của người lao ñộng chưa cao. Chưa tạo ra 

ñược những KCN với những ngành công nghiệp mũi nhọn có tác dụng kích thích và lan 

tỏa ñối với phát triển kinh tế của Hà Nội.[105]. 

* Cơ cấu ngành nghề và liên kết kinh tế còn nhiều hạn chế 

ðến nay, Hà Nội mới chỉ có KCN Thăng Long là mang bóng dáng của một 

KCN có mang tính chuyên ngành, mặc dù vẫn ở mức ñộ thấp còn tất cả các KCN 

còn lại ñều là các KCN ña ngành. Do vậy việc tận dụng lợi thế chuyên môn hóa và 

tận dụng ñược nguồn nguyên, phụ liệu của nhau, sản phẩm của nhà máy này là vật tư, 

phụ liệu của nhà máy kia ñể tạo ra một KCN liên hợp ñồng bộ từ cung cấp nguyên liệu 

ñến sản xuất các sản phẩm có tính mũi nhọn, mang tính chuyên môn hóa cao là chưa có.  

Tuy nhiên, ở trong một vài KCN cũng tồn tại một số khu vực mà các doanh 

nghiệp chuyên ngành sản xuất các linh kiện ñiện tử với dây chuyền hiện ñại, công 

nghệ cao, công nghệ sạch, ñiển hình là KCN Thăng Long, Sài ðồng B, Nội Bài. Trừ 

KCN Thăng long, các KCN còn lại chủ yếu sản xuất các mặt hàng công nghiệp nhẹ 

sử dụng nhiều lao ñộng như dệt, sợi, may mặc, công nghiệp chế biến thực phẩm, cơ 

khí. Sự ña dạng về mặt hàng, ngành hàng ở ñây làm cho tính liên kết ngành nghề 

không phát huy ñược tác dụng, một số KCN còn tồn tại cả những ngành công 

nghiệp vốn ñối lập nhau về cách thức sản xuất, vệ sinh an toàn, xử lý ô nhiễm môi 

trường như trong KCN Sài ðồng B còn có doanh nghiệp sản xuất thức ăn gia súc (New 

Hope Hà Nội), may mặc (MSA-Hapro), Bánh kẹo Biên Hòa, Khí ñốt Gia ðịnh...xen 

lẫn các doanh nghiệp sản xuất thiết bị ñiện tử. 

  Việc ñộc quyền của các doanh nghiệp Nhật Bản trong các KCN Hà Nội (96 

doanh nghiệp) sẽ làm giảm tính cạnh tranh của các doanh nghiệp khác. Trong khi rất 

nhiều các tập ñoàn ña quốc gia, các doanh nghiệp thuộc các quốc gia châu Âu và châu 

Mỹ là những doanh nghiệp có trình ñộ khoa học công nghệ cao, có khả năng cạnh 
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tranh và trình ñộ quản lý kinh tế tốt, chiếm thị phần lớn trên thế giới và ổn ñịnh thì các 

KCN Hà Nội không thu hút ñược và ñể họ chuyển sang ñầu tư tại các tỉnh lân cận.  

 Mục tiêu xây dựng KCN nhằm tập trung phát triển công nghiệp theo quy 

hoạch và tạo sự liên kết phát triển các KCN ñan xen với phát triển các cụm công 

nghiệp, các ñiểm công nghiệp có qui mô phù hợp ñể thu hút các doanh nghiệp có 

qui mô vừa và nhỏ trên ñịa bàn thủ ñô Hà Nội chưa ñạt ñược.Sự liên kết của KCN 

với việc thúc ñẩy phát triển công nghiệp phụ trợ Hà Nội, là ngành mà các doanh 

nghiệp Việt Nam có thể tham gia cung cấp trong chuỗi giá trị sản phẩm ngành công 

nghiệp, chủ yếu tập trung cho các ngành xe máy, ñiện và ñiện tử hầu như chưa ñược 

phát triển. Phần lớn các nhà cung cấp sản phẩm công nghiệp phụ trợ cho những doanh 

nghiệp KCN hiện nay hầu hết là doanh nghiệp nước ngoài do công nghiệp phụ trợ của 

Hà Nội và các ñịa phương lân cận hầu như chưa phát triển.  

Việc khai thác các nguồn nguyên liệu có sẵn tại ñịa phương, của vùng và 

trong cả nước, hoặc tạo nguồn nguyên liệu cung cấp trực tiếp cho các doanh nghiệp 

tại các KCN còn hạn chế. Các dự án FDI ñầu tư vào nước ta chủ yếu nhằm mục 

ñích tận dụng khai thác nguồn lao ñộng dồi dào của ñịa phương với giá cả hàng hóa 

sức lao ñộng thấp và nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước. Nhưng trên thực tế, ña 

số các doanh nghiệp FDI sử dụng 100% nguyên liệu nhập ngoại, nhất là, ñối với các 

doanh nghiệp công nghiệp trong các KCN Thăng Long, Nội Bài, nguyên liệu chủ 

yếu là nhập từ Trung quốc, ðài Loan, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan… Số các 

doanh nghiệp tham gia cung cấp vật tư, hàng hóa, nguyên vật liệu cho các doanh 

nghiệp KCN rất ít và chủ yếu là các nguồn nguyên liệu giản ñơn như: sắt thép, kim 

loại, cao lanh, các vật tư phụ kiện ngành nhựa, bao bì , vỏ thiết bị…  

* Hiệu quả kinh tế của các KCN chưa cao 

 Chỉ tính riêng 5 KCN, trừ KCN Thăng Long, KCN Nam Thăng Long, KCN 

Sài ðồng B ñã cơ bản ñược lấp ñầy 100% thì KCN Hà Nội-ðài tư mặc dù vị trí rất 

thuận lợi nhưng vẫn chưa lấp ñầy. Cá biệt có dự án KCN phải thu hồi giấy phép ñầu 

tư, chuyển ñổi mục ñích như KCN Sài ðồng A.  
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 Tỷ lệ trung bình vốn ñầu tư trên 1ha diện tích ñất công nghiệp của các KCN 

Hà Nội mới chỉ ñạt 3,71 triệu USD/ha là chưa cao, trong khi ñó, hiệu suất này của các 

KCN ở ðồng Nai ñạt 3,57 triệu USD/ha, KCN ở TP HCM ñạt 3,69 triệu USD/ha 

(ñây là mức ñược ñánh giá là chưa cao). Chỉ có KCN Thăng Long và Sài ðồng B là 

có tỷ lệ vốn ñầu tư trên 1ha là trên 5 triệu USD, còn KCN Nam Thăng Long (1,08 

triệu USD/ha), KCN Hà Nội - ðài Tư (1,6 triệu USD/ha) ñây là tỷ lệ rất thấp.  

Một trong những mục tiêu thành lập KCN là ñể ñẩy mạnh phát triển kinh tế 

hướng về xuất khẩu, tăng thu ngoại tệ nhưng hiệu quả xuất khẩu vẫn chưa thực sự 

thuyết phục mặc dù kim ngạch xuất khẩu hàng năm có tăng lên, nhưng giá trị xuất 

khẩu gia tăng so với nhập khẩu rất ít, có năm có giá trị là âm (-) như (năm 2002, 

2004 tương ứng là -22,48, -13,33%), năm 2007, 2008 là năm ñạt giá trị cao nhất 

(10,21%, 14,10%), ñiều này cho thấy hiệu quả xuất khẩu của các dự án chưa cao. 

 * Nguồn nhân lực chất lượng cao cung cấp cho các KCN Hà Nội còn hạn chế 

 Mặc dù Hà Nội là nơi tập trung rất nhiều trường ðại học, Cao ñẳng, Trung 

học, dạy nghề và có lợi thế hơn so với các ñịa phương khác nhưng chất lượng 

nguồn nhân lực chưa ñáp ứng ñược kỳ vọng của các nhà ñầu tư, nhất là lao ñộng có 

trình ñộ kỹ thuật cao. Trong tổng số 70.568 lao ñộng, thì lao ñộng có trình ñộ ðại 

học và Cao ñẳng chỉ chiếm khoảng 5,83% và gần 85% là lao ñộng phổ thông. Sự mất 

cân ñối này về cơ cấu lao ñộng theo trình ñộ nghề và chuyên môn là một thách thức 

rất lớn cho các KCN Hà Nội trong tương lai. Ngay cả ñội ngũ cán bộ quản lý chuyên 

trách cũng thiếu về số lượng và yếu về trình ñộ, tầm nhìn và tác phong công nghiệp.  

 * Công tác quản lý nhà nước ñối với các KCN chưa thực sự hiệu quả,  công 

tác thanh kiểm tra xủ lý vi phạm và cải cách thủ tục hành chính chưa triệt ñể  

Mặc dù thời gian qua công tác quản lý nhà nước ñối với các KCN Hà Nội 

ñã có nhiều chuyển biến tích cực và từng bước tạo ñược niềm tin cho các nhà 

ñầu tư tuy nhiên vẫn còn một số hoạt ñộng quản lý cần ñược khắc phục, cụ thể:   

- UBND thành phố Hà Nội ñã có quy chế về quản lý hoạt ñộng KCN trên ñịa 

bàn, nhưng việc phân cấp quản lý các doanh nghiệp trong các KCN còn bị chồng 

chéo với chức năng của một số sở, ngành khác của thành phố... nên hiệu quả, hiệu 
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lực của Ban quản lý các KCN và CX Hà Nội ñối với họat ñộng KCN Hà Nội chưa 

cao. Mặt khác, thẩm quyền và trách nhiệm quản lý chưa ñi ñôi với nhau nên một số 

hoạt ñộng quản lý và hoạch ñịnh chính sách phát triển KCN chưa rõ ñược ñầu mối 

chủ trì và các cơ quan phối hợp, vì thế vẫn còn hiện tượng: chưa thực hiện ñầy ñủ việc 

phân cấp hoặc có phân cấp nhưng lại ñặt ra các quy ñịnh khác làm vô hiệu thẩm quyền 

của Ban quản lý các KCN và CX Hà Nội; 

-  Hệ thống văn bản qui phạm pháp luật ñối với KCN vẫn chưa ñồng bộ, chưa 

ñủ cụ thể ñể có thể áp dụng ñược ngay khi vấn ñề phát sinh. Một số văn bản luật ñã 

ban hành nhưng lại thiếu các nghị ñịnh, thông tư hướng dẫn, nên luật ñã có mà vẫn 

không thể thực hiện ñược, do vậy gâp rât nhiều khó khăn trong quá trình triển khai 

ở các ñịa phương và tại Hà Nội. 

- Việc triển khai thực hiện quy hoạch cũng như công tác quản lý quy 

hoạch còn lỏng lẻo, một số khu công nghiệp của Hà Nội ñã ñược cấp có thẩm 

quyền phê duyệt qui hoạch tuy nhiên trong quá trình triển khai xây dựng hạ tầng 

vẫn còn những ñiểm vi phạm như vi phạm về mật ñộ xây dựng, vi phạm hành 

lang qui hoạch bao quanh khu công nghiệp (KCN Sài ðồng B, Nam Thăng 

Long) hoặc vi phạm khoảng lùi phòng cháy chữa cháy. Hiện nay, việc lập quy 

hoạch và thực thi quy hoạch ñang là khâu yếu nhất trong hệ thống chính sách ñối với 

việc phát triển các KCN cả nước nói chung, KCN Hà Nội nói riêng 

- Hoạt ñộng của cơ quan quản lý nhà nước, cơ chế quản lý và chế tài xử 

phạt ñối với các vi phạm tại các KCN như công tác thanh tra kiểm tra, bảo vệ môi 

trường, phòng chống cháy nổ và quản lý xây dựng theo quy hoạch... còn nhiều bất 

cập, dẫn ñến việc các doanh nghiệp chấp hành các quy ñịnh của Nhà nước chưa 

nghiêm vì trước ñây Ban quản lý chưa có chức năng thanh tra và xử lý vi phạm. Sự 

phối hợp giữa Ban quản lý các KCN Hà Nội với các cơ quan liên quan và các ñịa 

phương trong kiểm tra xử phạt ñối với các vi phạm chưa thường xuyên, chưa ñồng 

bộ, giải quyết không triệt ñể. 

- Công tác cải cách thủ tục hành chính tuy ñã có bước chuyển biến tích cực, 

nhưng vẫn chưa thật sự ñồng bộ, việc giải quyết các vướng mắc nảy sinh trong quá 
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trình triển khai thực hiện ñầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp cũng 

chưa tốt. Cơ chế "một cửa, tại chỗ" tuy ñã ñược quan tâm và thực hiện công khai 

ñầy ñủ các thủ tục hành chính nhưng vẫn còn nhiều hạn chế do sự phối hợp chưa 

ñồng bộ giữa bộ phận “một cửa” với các phòng chức năng của Ban quản lý.  

 * Tình trạng ô nhiễm môi trường của các khu công nghiệp Hà Nội 

Quy hoạch xây dựng KCN Hà Nội còn bộc lộ nhiều ñiểm bất hợp lý, một số 

KCN ñược bố trí gần ñường giao thông, có khoảng cách quá gần so với khu dân cư. 

Do ñó, trong quá trình hoạt ñộng các ảnh hưởng, tác ñộng của môi trường và nhất là 

vấn ñề ô nhiễm trong KCN dễ dàng gây nên những ảnh hưởng không tốt tới môi 

trường xung quanh. Hiện nay, mới chỉ 02 KCN ñã ñưa khu xử lý nước thải tập trung 

ñi vào hoạt ñộng là KCN Bắc Thăng Long, KCN Nội Bài, khả năng xử lý nước thải 

và chất thải trong các KCN Hà Nội ñược ñánh giá ở mức trung bình so với các ñịa 

phương khác. Vấn ñề ô nhiễm về nước thải công nghiệp trong các KCN ngày càng 

trở nên nghiêm trọng và là một thách thức lớn ñối với các KCN Hà Nội trong công 

tác xử lý.  

Các KCN chưa quy hoạch khu xử lý chất thải rắn, chưa thiết lập hệ thống thu 

gom, phân loại, lưu trữ vận chuyển chất thải rắn, chất thải nguy hại... Theo dự báo, 

mức ñộ ô nhiễm môi trường các KCN Hà Nội sẽ trở nên nặng nề, khó khắc phục hơn 

nhiều nếu không có hệ thống xử lý chất thải tốt, và tác ñộng của nó ñến môi trường là 

khó lường, nhất là với tư cách là KCN trên ñịa bàn Thủ ñô của một quốc gia. Công tác 

kiểm tra, thanh tra, ñánh giá tác ñộng của KCN ñến môi trường còn buông lỏng. 

2.2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 

- Quy hoạch chuyên ñề về phát triển các KCN Hà Nội chưa ñược xây dựng 

và do vậy các KCN ñược hình thành chủ yếu vẫn dựa vào quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế-xã hội Thủ ñô Hà Nội thời kỳ 2001-2010 ñược Thủ tướng chính phủ 

phê duyệt năm 2002 và quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Hà Nội ñến 

năm 2010 ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2006;  

- Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển các KCN Hà Nội chưa thực sự dựa 

trên những phân tích, ñánh giá ñúng ñắn về thực trạng kinh tế - xã hội của Hà Nội 
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gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng ðồng bằng Bắc Bộ và của cả nước 

trong từng thời kỳ, chưa tuân thủ các quy luật khách quan trong ñiều kiện phát triển 

kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, nên chưa khai thác ñược lợi thế so 

sánh của Hà Nội với các ñịa phương khác; 

- Các cấp chính quyền chưa có sự quan tâm thấu ñáo, ngân sách của ñịa phương 

và thành phố còn hạn hẹp, ñịnh hướng quy hoạch thiếu yếu tố xã hội; tốc ñộ gia tăng 

của lao ñộng nhất là lao ñộng di cư tăng nhanh, ñột biến….do vậy ñã tạo nên sự không 

ñồng bộ trong việc phát triển kết cấu hạ tầng trong và ngoài hàng rào KCN, thậm chí sự 

phát triển hạ tầng xã hội còn mang tính tự phát và không có quy hoạch rõ ràng; 

- Tầm nhìn không gian ñô thị của các nhà hoạch ñịnh quy hoạch của Hà Nội 

trước ñây chưa toàn diện, công tác dự báo phát triển của Thủ ñô ñã không lường 

ñược tốc ñộ phát triển ñô thị của Hà Nội dẫn ñến một hệ quả là ñến nay 2 KCN nằm 

lọt trong nội ñô; 

- Hiệu quả sử dụng ñất của các KCN Hà Nội là chưa cao vì các doanh nghiệp 

phát triển hạ tầng lấy chỉ tiêu lấp ñầy là chỉ tiêu kinh tế chính ñể thu hút ñầu tư và 

ñồng thời Thành phố chưa xây dựng ñịnh hướng lựa chọn ngành nghề ñầu tư vào 

KCN rõ ràng. Thành phố chưa có chính sách cụ thể nhằm thu hút các dự án có vốn 

lớn, công nghệ cao, công nghệ mũi nhọn ñầu tư vào KCN nhằm năng cao hiệu quả 

kinh tế của KCN và ñảm bảo tính bền vững;  

- Nhà nước và UBND thành phố Hà Nội chưa có chính sách ñiều tiết hoạt ñộng 

của các công ty phát triển  hạ tầng. Do vậy, các công ty kinh doanh hạ tầng chỉ quan 

tâm tới hiệu quả kinh tế và khả năng sinh lời của họ chưa ít quan tâm tới hiệu quả kinh 

tế-xã hội của ñịa phương nơi ñặt KCN nói riêng và của Thủ ñô Hà Nội nói chung. 

Công tác GPMB chưa triệt ñể, cương quyết. Năng lực của một số chủ ñầu tư phát triển 

hạ tầng còn yếu và thiếu kinh nghiệm; 

- Công tác xúc tiến thương mại, xúc tiến ñầu tư còn mang tính hình thức, 

hiệu quả các ñoàn ra nước ngoài ñể xúc tiến ñầu tư là chưa cao, chủ yếu vẫn là hình 

thức ñi thăm quan, học tập kinh nghiệm là chủ yếu còn hoạt ñộng quảng bá KCN 

Hà Nội ra thế giới còn dừng ở mức ñộ khiêm tốn. Các trang Website giới thiệu về 
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KCN Hà Nội mới ñược thiết kế xây dựng, nội dung không ñược cập nhật và không 

nhiều thông tin ñể ñăng tải; 

- Công tác quản lý nhà nước ñối với KCN Hà Nội chưa thật sự có hiệu quả, 

nhất là cơ chế “một cửa, tại chỗ” ñối với KCN trên ñịa bàn Hà Nội chưa hợp lý, hơn 

nữa môi trường ñầu tư của Hà Nội chậm ñược cải thiện, làm cho các chi phí ñền bù, 

giải phóng mặt bằng, xây dựng ñường giao thông, hệ thống cung cấp ñiện nước, xử 

lý nước thải... tăng cao, tốn kém nhiều thời gian của nhà ñầu tư.  

2.3. Nhận diện ñiểm mạnh, ñiểm yếu, cơ hội, thách thức trong việc phát triển 

các KCN ñồng bộ trên ñịa bàn Hà Nội (Modul SWOT) ñể ñề xuất một số nhóm 

vấn ñề cần tập trung giải quyết 

2.3.1. Phân tích ñiểm mạnh, ñiểm yếu, cơ hội, thách thức trong việc phát triển 

các KCN ñồng bộ trên ñịa bàn Hà Nội (Modul SWOT)  

Bảng 2.18. Bảng phân tích SWOT 

ðiểm mạnh (Strengths) - Tiềm năng  
1. ðội ngũ cán bộ BQL các KCN và KCX Hà 

Nội có trình ñộ, kinh nghiệm, trách nhiệm. 

2. KCN ñược nhiều nhà ñầu tư quan tâm và 

sẵn sàng ñầu tư. 

3. Thuận lợi của Hà Nội về vị trí ñịa lý, cơ sở 

hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, văn hóa, xã hội,... 

Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế của Hà Nội ổn ñịnh 

và duy trì ở mức cao. 

- Thị trường nội ñịa nhiều tiềm năng. 

- Là ñầu mối giao thông ñường bộ, ñường 

không, ñường thủy của vùng ðBBB và gần 

các cảng biển, sân bay quan trọng. 

- Là nơi tập trung các cơ sở cung ứng dịch vụ, 

các ngân hàng, các quỹ ñầu tư, các tập ñoàn tài 

chính lớn,... 

4. Có một nền công nghiệp ña ngành ñược hình 

thành và phát triển rất sớm. 

5. Hệ thống khu và cụm công nghiệp ñã và 

ñang phát triển tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc 

liên kết kinh tế, phát triển công nghiệp phụ trợ. 

ðiểm yếu (Weaknesses) - Hạn chế 
1. Công tác quy hoạch và sử dụng quỹ ñất 

chưa hợp lý; Chiến lược phát triển KT-XH 

thành phố Hà Nội; Quy hoạch xây dựng Thủ 

ñô Hà Nội ñến năm 2030, tầm nhìn ñến năm 

2050; quy hoạch phát triển KCN trên ñịa 

bàn Hà Nội chưa ñược phê duyệt.  

2. Kết cấu hạ tầng của Hà Nội chưa ñồng bộ 

nhất. Quỹ ñất ñể phát triển công nghiệp của 

Hà Nội còn rất ít.  

3.  Mối quan tâm hàng ñầu của các nhà ñầu 

tư kết cấu hạ tầng là lợi nhuận, do ñó chỉ 

chú trọng mục tiêu lấp ñầy mà dễ dàng bỏ 

qua các yếu tố khác khi thu hút ñầu tư. 

4. Thiếu nguồn lao ñộng có tay nghề, chất 

lượng cao và không ổn ñịnh. 

5. Doanh nghiệp trong nước thiếu vốn hoạt 

ñộng; chậm ñổi mới công nghệ, máy móc.. 

6. Các sản phẩm chủ lực còn yếu và thiếu. 

7. Vấn ñề di dời và xử lý ô nhiễm môi 

trường của các cơ sở công nghiệp trong nội 
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6. Nơi tập trung ñội ngũ các trí thức, các nhà 

khoa học có trình ñộ cao; nơi tập trung nhiều 

trường ñại học, cao ñẳng, trung cấp, dạy nghề 

của cả nước. Nguồn lao ñộng dồi dào và có 

chất lượng cao hàng ñầu trong cả nước.   

ñô ñang là vấn ñề gây nhiều bức xúc.  

8. Công tác quản lý nhà nước ñối với KCN 

Hà Nội chưa thật sự có hiệu quả, nhất là cơ 

chế “một cửa, tại chỗ” ñối với KCN trên 

ñịa bàn Hà Nội chưa hợp lý. Môi trường 

ñầu tư của Hà Nội chậm ñược cải thiện,  

Cơ hội  (Opportunities) - Tiềm năng 
1. Tình hình chính trị ổn ñịnh, pháp luật ngày 

càng hoàn thiện. 

2. KCN có lợi thế trong việc tiến hành xây 

dựng kết cấu hạ tầng thuận lợi, ñồng bộ, có ñủ 

quỹ ñất ñể mở rộng và liên kết thành một tổ 

hợp công nghiệp lớn hoặc tạo ñiều kiện hình 

thành các KCN chuyên ngành,... 

3. Xây dựng KCN là phương án tốt nhất trong 

việc phối – kết hợp chặt chẽ quy hoạch phát 

triển KCN với quy hoạch phát triển ñô thị, 

nhất là tránh ñược tình trạng tạo nên sự quá tải 

về kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội trong dài 

hạn và ñảm bảo tính chất lâu dài khi ñô thị 

phát triển thì các KCN không phải di dời và 

nằm trong lòng ñô thị như hiện nay. 

4. Xây dựng KCN ñể kết hợp hài  hòa lợi ích 

giữa Nhà nước, xã hội, người lao ñộng và các 

nhà ñầu tư, ñồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ 

bảo vệ môi trường. 

5. Chính phủ quan tâm khuyến khích phát triển 

các KCN ñồng bộ và thu hút ñầu tư của các 

ngành công nghiệp mũi nhọn, các ngành công 

nghệ cao, các nghiên cứu phát triển... 

6. Việt Nam hội nhập với nền kinh tế thế giới. 

Làn sóng ñầu tư nước ngoài ñang dịch chuyển 

từ Thái Lan, Trung Quốc,... vào Việt Nam. 

7. Khoa học công nghệ phát triển và doanh 

nghiệp có cơ hội tiếp cận và chuyển giao công 

nghệ, trình ñộ KHKT tiên tiến của các nước 

phát triển. 

Thách thức (Threat) - Cản trở 
1.Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế và 

suy thoái toàn cầu. 

2. Tình trạng quan liêu, tham nhũng của 

một số cán bộ công chức.  

3. Sự cạnh tranh và hình thành nhiều KCN, 

KCX của các tỉnh lân cận và trong vùng 

KTTð ðBBB 

4. Không chủ ñộng nguồn ñiện phục vụ sản 

xuất. 

5. Mức sống, nhu cầu của người lao ñộng 

tăng lên cùng với sự phát triển của nền kinh 

tế làm mất ñi lợi thế cạnh tranh về giá sức 

lao ñộng rẻ và nguy có tranh chấp lao ñộng 

dẫn ñến ñình công, lãn công tăng. 

6. Hội nhập sâu hơn làm giảm sự chênh 

lệch giá cả hàng hóa và làm mất dần tính 

ưu tiên về cơ chế chính sách ưu ñãi trong 

hàng rào KCN so với ngoài KCN. 

7. Tự do hóa thị trường dẫn ñến thị trường 

bất ñộng sản phát triển, do vậy khó khăn 

trong công tác ñền bù GPMB, tăng chi phí 

ñầu tư, giảm năng lực cạnh tranh trong thu 

hút vốn ñầu tư của các KCN Hà Nội. 
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2.3.2. Phối hợp các yếu tố ñiểm mạnh, ñiểm yếu, cơ hội, thách thức ñể ñề xuất 

một số vấn ñề cần tập trung giải quyết 

* Phối hợp yếu tố thuận lợi và cơ hội (S/O) 

-  Phối hợp SO(1) S1,2,3 + O1,2,3,4,5 → Nhóm vấn ñề về hoàn thiện cơ sở 

hạ tầng ñảm bảo cho việc phát triển KCN ñồng bộ; 

- Phối hợp SO(2) S3,4,5 + O5,6,7 → Nhóm vấn ñề tạo sự liên kết kinh tế, 

lựa chọn thu hút các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghệ cao và nghiên cứu 

chuyển giao.  

* Phối hợp yếu tố thuận lợi và thách thức (S/T) 

- Phối hợp ST(1) S1,2,3,4,5 + T1,3,6 → Nhóm vấn ñề thu hút ñầu tư. 

- Phối hợp ST(2) S1,2,3,6 +T5,7,8 → Nhóm vấn ñề xây dựng và ban hành 

các chính sách cho việc phát triển các KCN. 

* Phối hợp yếu tố khó khăn và cơ hội (W/O) 

- Phối hợp WO(1) W1,2,3,6 + O2,3,5→ Nhóm vấn ñề hoàn thiện quy hoạch 

KCN 

- Phối hợp WO(2) W2,5,6 + O4,6 → Nhóm vấn ñề huy ñộng vốn ñầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng. 

* Phối hợp yếu tố khó khăn và thách thức (W/T) 

- Phối hợp WT(1) W4,5 + T3,5→ Nhóm vấn ñề phát triển và ñào tạo nguồn 

nhân lực có chất lượng cao. 

- Phối hợp WT(2) W1,3,6,7 + T2,5,7,8→ Nhóm vấn ñề ñổi mới quản lý nhà 

nước ñối với các KCN Hà Nội. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Tính từ năm 1995 qua 15 năm hình thành và phát triển, các KCN trên ñịa bàn 

Hà Nội ñã bước ñầu khẳng ñịnh rằng việc phát triển KCN là con ñường thích hợp, 

một hướng ñi ñúng ñắn ñể tiến hành CNH - HðH nền kinh tế Hà Nội nói riêng và cả 

nước nói chung. Sự ñóng góp của KCN trong một thời gian hoạt ñộng chưa dài 

nhưng ñã khẳng ñịnh ñược vai trò tích cực của nó trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu thế, thành tựu nổi bật các KCN Hà Nội cũng bộc lộ 
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một số khuyết ñiểm, ảnh hưởng tới quá trình phát triển bền vững của Hà Nội. Công 

tác quy hoạch KCN chưa thực sự ñi trước một bước gây khó khăn trong ñền bù giải 

phóng mặt bằng, tiến ñộ triển khai các dự án ñầu tư xây dựng hạ tầng vẫn còn chậm; 

việc xây dựng cơ sở hạ tầng chưa ñồng bộ, nhất là hạ tầng kỹ thuật-xã hội trong và 

ngoài hàng rào KCN. Công tác xúc tiến vận ñộng ñầu tư còn gặp nhiều khó khăn, 

chưa thu hút ñược nhiều nhà ñầu tư là các tập ñoàn công nghiệp mạnh trên thế giới, 

năng lực của một số nhà ñầu tư phát triển hạ tầng còn yếu kém. Cơ chế chính sách 

nhằm khuyến khích, phát triển các KCN và thu hút các ngành công nghiệp mũi nhọn 

chưa ñồng bộ. Sự phối hợp, tương hỗ trong các KCN là chưa cao... chính ñiều ñó ñã 

làm giảm hiệu quả kinh tế-xã hội của việc phát triển các KCN của thành phố Hà Nội.  

Do vậy Chương 2 của luận án ñã ñánh giá thực trạng phát triển của các KCN 

trong ñó ñặc biệt là 5 KCN trên ñịa bàn Hà Nội từ năm 2002 ñến 31/12/2009 thông 

qua việc ñánh giá thực trạng ñồng bộ, thực trạng quy hoạch, tình hình thu hút ñầu tư, 

hiệu quả kinh tế của KCN, vấn ñề thu hút giải quyết việc làm, vấn ñề bảo vệ môi 

trường của các KCN Hà Nội... Chỉ rõ những thành tựu và hạn chế trong quá trình xây 

dựng và phát triển các KCN trên ñịa bàn Hà Nội thời gian qua (trọng tâm là 5 KCN) 

ñồng thời xác ñịnh rõ nguyên nhân của những hạn chế này. Nhận diện và phối hợp 

ñiểm mạnh, ñiểm yếu, cơ hội, thách thức trong việc xây dựng phát triển các KCN 

ñồng bộ trên ñịa bàn Hà Nội (Modul SWOT) ñể ñề xuất một số nhóm vấn ñề cần 

tập trung giải quyết. ðây chính là cơ sở cho việc ñề xuất các giải pháp, kiến nghị sẽ 

ñược trình bày trong Chương 3 của luận án. 
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CHƯƠNG 3 
CÁC QUAN ðIỂM, GIẢI PHÁP  

PHÁT TRIỂN KCN ðỒNG BỘ TRÊN ðỊA BÀN HÀ NỘI  
 

3.1. Quy hoạch phát triển các KCN tập trung ở Việt nam ñến năm 2015 và 

tầm nhìn tới năm 2020 

Ngày 21/8/2006 Thủ tướng chính phủ ñã phê duyệt Quy hoạch phát triển các 

khu công nghiệp ở Việt Nam ñến năm 2015 và ñịnh hướng ñến năm 2020 với 

những nội dung chủ yếu sau ñây: 

  * Mục tiêu tổng quát  

- Hình thành hệ thống các khu công nghiệp chủ ñạo có vai trò dẫn dắt sự phát 

triển công nghiệp quốc gia, ñồng thời hình thành các khu công nghiệp có quy mô 

hợp lý ñể tạo ñiều kiện phát triển công nghiệp, nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại 

những ñịa phương có tỷ trọng công nghiệp trong GDP thấp. 

- ðưa tỷ lệ ñóng góp của các khu công nghiệp vào tổng giá trị sản xuất công 

nghiệp từ trên 24% hiện nay lên khoảng 39 - 40% vào năm 2010 và tới trên 60% 

vào giai ñoạn tiếp theo. Tăng tỷ lệ xuất khẩu hàng công nghiệp của các khu công 

nghiệp từ 19,2% giá trị xuất khẩu toàn quốc hiện nay lên khoảng 40% vào năm 

2010 và cao hơn vào các giai ñoạn tiếp theo. 

*  Mục tiêu cụ thể 

- Giai ñoạn ñến năm 2010, phấn ñấu ñến năm 2010 về cơ bản lấp ñầy các 

khu công nghiệp ñã ñược thành lập; thành lập mới một cách có chọn lọc các khu 

công nghiệp với diện tích tăng thêm khoảng 15.000 ha - 20.000 ha, nâng tổng diện 

tích các khu công nghiệp ñến năm 2010 lên khoảng 45.000 ha - 50.000 ha. ðầu tư 

ñồng bộ, hoàn thiện các công trình kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp hiện có, ñặc 

biệt là các công trình xử lý nước thải và ñảm bảo diện tích trồng cây xanh trong các 

khu công nghiệp theo quy hoạch xây dựng ñược duyệt nhằm bảo vệ môi trường và 

phát triển bền vững. 

- Giai ñoạn ñến năm 2015, ñầu tư ñồng bộ ñể hoàn thiện các khu công 

nghiệp hiện có, thành lập mới một cách có chọn lọc các khu công nghiệp với tổng 
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diện tích tăng thêm khoảng 20.000 ha - 25.000 ha; nâng tổng diện tích các khu công 

nghiệp ñến năm 2015 khoảng 65.000 ha - 70.000 ha. Phấn ñấu ñạt tỷ lệ lấp ñầy các 

khu công nghiệp bình quân trên toàn quốc khoảng trên 60%. Có các biện pháp, 

chính sách chuyển ñổi cơ cấu các ngành công nghiệp trong các khu công nghiệp ñã 

và ñang xây dựng theo hướng hiện ñại hoá phù hợp với tính chất và ñặc thù của các 

ñịa bàn lãnh thổ. Xây dựng các công trình xử lý rác thải công nghiệp tập trung quy 

mô lớn ở những khu vực tập trung các khu công nghiệp tại các vùng kinh tế trọng 

ñiểm. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích ñầu tư vào các khu công 

nghiệp, phấn ñấu thu hút thêm khoảng 6.500 - 6.800 dự án với tổng vốn ñầu tư ñăng 

ký khoảng trên 36 - 39 tỷ USD, trong ñó vốn ñầu tư thực hiện khoảng 50%. 

- Giai ñoạn ñến năm 2020, quản lý tốt và có quy hoạch sử dụng hợp lý diện 

tích ñất dự trữ cho xây dựng khu công nghiệp. Hoàn thiện về cơ bản mạng lưới khu 

công nghiệp trên toàn lãnh thổ với tổng diện tích các khu công nghiệp ñạt khoảng 

80.000 ha vào năm 2020. Quản lý, chuyển ñổi cơ cấu ñầu tư phát triển các khu công 

nghiệp ñã ñược thành lập theo hướng ñồng bộ hoá. 

Trong Quy hoạch phát triển các KCN trên các ñịa bàn lãnh thổ Chính phủ 

yêu cầu và các tiêu chí sau: 

- Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và tình hình phát triển kinh tế - xã hội; 

quy hoạch và kế hoạch sử dụng ñất của từng ñịa phương. 

- Có các ñiều kiện thuận lợi hoặc có khả năng xây dựng hệ thống kết cấu hạ 

tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, triển khai ñồng bộ và kết hợp chặt chẽ giữa quy 

hoạch phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất với quy hoạch phát triển ñô thị, 

phân bố dân cư, nhà ở và các công trình xã hội phục vụ công nhân trong khu công 

nghiệp, khu chế xuất. 

- Có quỹ ñất dự trữ ñể phát triển và có ñiều kiện liên kết thành cụm các 

khu công nghiệp; riêng ñối với các ñịa phương thuần tuý ñất nông nghiệp, khi 

phát triển các khu công nghiệp ñể thực hiện mục tiêu chuyển ñổi cơ cấu kinh tế 

cần tiến hành phân kỳ ñầu tư chặt chẽ nhằm ñảm bảo sử dụng ñất có hiệu quả. 

Có khả năng thu hút vốn ñầu tư của các nhà ñầu tư trong nước và nhà ñầu tư nước 



 127 

ngoài. Có khả năng cung cấp và ñáp ứng nhu cầu về lao ñộng. ðảm bảo các yêu cầu 

về an ninh, quốc phòng. 

- ðối với các ñịa phương ñã phát triển khu công nghiệp, việc thành lập mới 

các khu công nghiệp chỉ ñược thực hiện khi tổng diện tích ñất công nghiệp của các 

khu công nghiệp hiện có ñã ñược cho thuê ít nhất là 60%. Việc mở rộng các khu 

công nghiệp hiện có chỉ ñược thực hiện khi tổng diện tích ñất công nghiệp của khu 

công nghiệp ñó ñã ñược cho thuê ít nhất là 60% và ñã xây dựng xong công trình xử 

lý nước thải tập trung. 

- ðối với khu công nghiệp có quy mô diện tích trên 500 ha và có nhiều chủ 

ñầu tư tham gia ñầu tư xây dựng - kinh doanh kết cấu hạ tầng, phải tiến hành lập 

quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng 

trước khi lập quy hoạch chi tiết khu công nghiệp ñể ñảm bảo tính thống nhất và tính 

ñồng bộ của hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.  

- Trong khu công nghiệp, khu chế xuất không có khu dân cư. Trong khu 

công nghiệp có thể có khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất.[30] 

3.2. ðịnh hướng hoàn thiện và phát triển các KCN trên ñịa bàn Hà Nội ñến 

năm 2015 và tầm nhìn ñến năm 2020 

* Quan ñiểm phát triển 

- Công nghiệp thành phố Hà Nội và khu công nghiệp Hà Nội cần phát 

triển nhanh, bền vững ñể Hà Nội phát huy vai trò ñầu tàu của vùng kinh tế trọng 

ñiểm Bắc Bộ. Trong giai ñoạn từ nay ñến năm 2015, tầm nhìn 2020, công nghiệp 

Hà nội và KCN tiếp tục là ñộng lực quan trọng thúc ñẩy quá trình công nghiệp 

hoá, hiện ñại hoá kinh tế xã hội Thủ ñô, ñồng thời hỗ trợ các ñịa phương trong 

vùng phát triển. 

- Phát triển công nghiệp và KCN phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Thủ ñô theo hướng công nghiệp hoá, hiện ñại hoá, hướng vào những ngành có 

lợi thế so sánh như công nghệ cao, công nghệ sinh học, vật liệu mới, các ngành 

công nghiệp chủ ñạo của nền kinh tế ñất nước; ñặc biệt coi trọng các yêu cầu bảo 

vệ môi trường, môi sinh. 
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- Phát triển công nghiệp và KCN trên cơ sở ñẩy mạnh thu hút ñầu tư nước 

ngoài và ngoài quốc doanh. Chú trọng thu hút và hợp tác chặt chẽ với các tập 

ñoàn ña quốc gia nhằm tham gia vào hệ thống sản xuất và phân phối quốc tế. 

- Phát triển công nghiệp và KCN phải phù hợp với quy hoạch phát triển 

công nghiệp Vùng kinh tế trọng ñiểm Bắc Bộ; kết hợp, ñiều tiết thống nhất, phát 

huy thế mạnh của từng ñịa phương và tổng hợp ñược sức mạnh của vùng. 

 * ðịnh hướng phát triển 

- Một là, thực hiện phân công hợp tác giữa thành phố Hà Nội với các tỉnh, 

thành phố trong việc phát triển công nghiệp vùng, phù hợp với quy hoạch tổng thể 

vùng và quy hoạch toàn ngành công nghiệp thì các KCN Hà Nội kiên quyết không 

thu hút những ngành sử dụng nhiều lao ñộng, có nhu cầu vận chuyển khối lượng 

lớn và những ngành công nghiệp này sẽ chuyển dịch dần về các tỉnh lân cận. 

Không cấp phép các dự án sử dụng công nghệ cũ, lạc hậu, ảnh hưởng tới môi 

trường vào các KCN. Khuyến khích ñặc biệt các dự án sử dụng công nghệ tiên 

tiến từ các nước phát triển [28]; 

- Hai là, cần tập trung phát triển ñể KCN Hà Nội thành những trung tâm 

nghiên cứu thiết kế, chế tạo sản phẩm mới và có vai trò ñầu tàu trong vùng, cả 

nước nhằm thu hút các ngành tạo ra sản phẩm có hàm lượng tri thức, công nghiệp 

sạch và có giá trị gia tăng, công nghệ cao (công nghệ tự ñộng hoá, công nghệ sinh 

học, công nghệ vật liệu mới); các ngành có lợi thế cạnh tranh, có thương hiệu như: 

các sản phẩm công nghiệp ñiện tử (máy tính, máy văn phòng, ñiện tử công nghiệp, 

ñiện tử, y tế..), công nghệ thông tin, sản phẩm cơ khí chế tạo (máy công cụ và ñộng 

lực, lắp ráp, chế tạo ô tô, xe máy, máy biến thế),…; 

- Ba là, phát triển ñồng bộ hệ thống các khu, cụm công nghiệp vừa và nhỏ, 

các làng nghề truyền thống tạo sự liên kết, tương hỗ với các khu công nghiệp tập 

trung, khu công nghệ cao Hòa Lạc phù hợp với quy hoạch mở rộng thành phố Hà 

Nội và với toàn vùng kinh tế trọng ñiểm Bắc Bộ; 

- Bốn là, khuyến khích phát triển công nghiệp phụ trợ cho các ngành công 

nghiệp chủ lực như ñiện, ñiện tử, cơ khí, ...; phát triển mạnh mẽ các doanh nghiệp 
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vừa và nhỏ bằng nguồn vốn tư nhân, tạo ra một mạng lưới các vệ tinh sản xuất và 

xuất khẩu cho các công ty lớn; 

- Năm là, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng và bổ sung các hạng mục còn thiếu của 

08 KCN ñã và ñang hoạt ñộng với tổng diện tích trên 1200 ha, bao gồm: KCN 

Thăng Long, KCN Nội Bài, KCN Nam Thăng Long, KCN Hà Nội ðài Tư, KCN 

Sài ðồng B, KCN Thạch Thất - Quốc Oai, KCN Phú Nghĩa và KCN Quang Minh I; 

- Sáu là, hoàn thành tiến ñộ GPMB và xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng 05 KCN 

ñã ñược thành lập nhưng chưa chính thức ñi vào hoạt ñộng như và 01 KCNC: Khu 

công nghệ cao sinh học Từ Liêm 200 ha; KCN Phụng Hiệp 174 ha; KCN Quang 

Minh II 266 ha; KCN Bắc Thường Tín 388 ha; Khu công viên phần mềm công nghệ 

thông tin Him lam 38 ha; KCNC Hòa lạc; 

- Bảy là, tập trung hoàn thiện thủ tục ñể khẩn trương triển khai xây dựng hạ 

tầng ñồng bộ của 04 KCN ñã ñược Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt trong quy 

hoạch danh mục các KCN của cả nước gồm: KCN Nam Phú Cát 500 ha, KCN 

ðông Anh 300ha, KCN Sóc sơn 340 ha và KCN Kim Hoa 45 ha. 

- Tám là, ngoài 17 KCN và 01 KCNC ñã ñược quy hoạch, tuỳ theo mức ñộ 

lấp ñầy và nhu cầu mặt bằng xây dựng của các nhà ñầu tư, có thể quy hoạch thêm 

một vài KCN ñồng bộ với quy mô khoảng 400-600 ha. Việc thành lập KCN mới 

cần ñảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và tình hình phát triển kinh tế - xã 

hội của Hà Nội trong giai ñoạn tới; quy hoạch và kế hoạch sử dụng ñất của từng 

huyện ñồng thời có các ñiều kiện thuận lợi hoặc có khả năng xây dựng hệ thống kết 

cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, triển khai ñồng bộ và kết hợp chặt chẽ giữa 

quy hoạch phát triển KCN với quy hoạch phát triển ñô thị, phân bố dân cư, nhà ở và 

các công trình xã hội phục vụ công nhân trong KCN. Thành phố Hà Nội cần quy 

hoạch xây dựng các công trình xử lý rác thải công nghiệp tập trung quy mô lớn ở 

những khu vực tập trung các KCN.  

- Chín là, xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách ñặc thù của Thủ ñô 

nhằm khuyến khích phát triển các KCN ñồng bộ, thu hút các doanh nghiệp sử dụng 

công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ hàng ñầu.... 
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3.3. Những giải pháp hoàn thiện và phát triển KCN ñồng bộ trên ñịa bàn Hà 

Nội ñến năm 2015 tầm nhìn ñến năm 2020 

3.3.1. Các căn cứ ñể ñề xuất giải pháp 

Việc xác ñịnh các giải pháp nhằm phát triển KCN ñồng bộ trên ñịa bàn Hà 

Nội dựa trên các căn cứ sau: 

- Hà Nội là ñô thị ñặc biệt, là Thủ ñô của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam. Hà Nội là trung tâm ñầu não chính trị, hành chính quốc gia; là trung tâm 

lớn về kinh tế, tài chính, văn hóa, chính trị, giáo dục, khoa học kỹ thuật của cả 

nước, ñồng thời là một trung tâm lớn về giao dịch quốc tế. 

- Các giải pháp phát triển các KCN ñồng bộ trên ñịa bàn Hà Nội phải có giá trị 

lâu dài và trước mắt là cho tới năm 2020 và phải gắn chặt với tiến trình công nghiệp 

hóa, hiện ñại hóa của Thủ ñô với mốc thời gian cơ bản hoàn thành vào năm 2020. 

- Các giải pháp phải bám sát vào chủ trương, ñường lối của ðảng và Nhà 

nước về KCN; quy hoạch phát triển công nghiệp Hà Nội ñến năm 2010; quy hoạch 

phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam ñến năm 2015 và ñịnh hướng ñến năm 

2020; Quy hoạch xây dựng vùng Thủ ñô Hà Nội ñến năm 2020, tầm nhìn ñến năm 

2050 ñã ñược Thủ tướng chính phủ phê duyệt và Chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội thành phố Hà Nội ñến năm 2030, tầm nhìn ñến năm 2050, Quy hoạch xây dựng 

Thủ ñô Hà Nội ñến năm 2030, tầm nhìn ñến năm 2050 ñang trưng cầu ý kiến ñể 

trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.. 

- Về măt vĩ mô, các giải pháp phải gắn việc phát triển KCN của Hà Nội với 

quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của cả nước, của vùng Thủ ñô, vùng kinh tế 

trọng ñiểm Bắc Bộ và ðồng bằng Bắc Bộ và của Thành phố Hà Nội; phải phù hợp 

với quy hoạch sử dung ñất ñai và quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cũng như 

quy hoạch tái bố trí dân cư trên ñịa bàn; cơ chế chính sách phải thông thoáng, rõ 

ràng, minh bạch...ñể tạo ra một môi trường ñầu tư hấp dẫn cho các nhà ñầu tư. 

- Về mặt vi mô, các giải pháp thu hút vốn ñầu tư xây dựng hạ tầng KCN 

bằng nhiều phương thức và tạo ñiều kiện thuận lợi nhất nhằm thu hút các nhà ñầu tư 
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vào KCN; tạo sự liên kết giữa các doanh nghiệp trong và ngoài KCN, ñào tạo phát 

triển nguồn nhân lực.... 

- ðối với KCN ñã ñược xây dựng hoàn chỉnh và ñi vào hoạt ñộng, do lịch sử 

ñể lại hoặc trong quá trình phát triển nẩy sinh sự thiếu ñồng bộ trong sản xuất và 

các nhân tố phục vụ sản xuất cần phải quy hoạch và bổ sung những hạng mục còn 

thiếu theo các tiêu chí của KCN ñồng bộ ñến mức tối ña có thể. 

 - ðối với KCN ñang xây dựng, ñối chiếu với các tiêu chí của KCN ñồng bộ 

cũng cần phải xem xét ñiều chỉnh ñể thích ứng với sự phát triển sản xuất trong 

tương lai và những ñòi hỏi thực tế phát sinh. Hạn chế ñược thấp nhất những nhược 

ñiểm mà các KCN ñã xây dựng hoàn chỉnh không thể sửa chữa ñược. 

 - ðối với KCN ñang quy hoạch xây dựng mới, cần rút kinh nghiệm từ những 

bài học của các KCN ñi trước ñể có phương án xây dựng tối ưu nhất, ñảm bảo sự 

ñồng bộ của KCN tính cả hiện và dự báo tương lai phát triển. 

Trên cơ sở bối cảnh trong nước và quốc tế mới cũng như các quan ñiểm và 

phương hướng nêu trên, ñể phát triển các KCN ñồng bộ trên ñịa bàn Hà Nội cần 

tiến hành một hệ thống các giải pháp. Trong giới hạn của Luận án, như phân tích 

SWOT ñã nêu trên, cũng như việc phối hợp các yếu tố ñiểm mạnh, ñiểm yếu, cơ 

hội, thách thức ñể ñề xuất một số vấn ñề cần tập trung giải quyết, nghiên cứu sinh 

chỉ lựa chọn 05 nhóm giải pháp ñược coi là chủ yếu nhất ñó là: 

- Nhóm giải pháp hoàn thiện quy hoạch KCN; 

- Nhóm giải pháp về hoàn thiện cơ sở hạ tầng ñảm bảo cho việc phát triển 

KCN ñồng bộ; 

- Nhóm giải pháp về thu hút ñầu tư; 

- Nhóm giải pháp phát triển và ñào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao; 

- Nhóm giải pháp ñổi mới quản lý nhà nước ñối với các KCN Hà Nội. 

3.3.2. Nhóm giải pháp hoàn thiện quy hoạch KCN 

Quy hoạch phát triển KCN ñồng bộ trên ñịa bàn Hà Nội là một bộ phận trong 

tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hà Nội và quy hoạch 

phát triển công nghiệp vùng Thủ ñô, vùng kinh tế trọng ñiểm Bắc Bộ và ðồng bằng 
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Bắc Bộ,… thực chất là sự kết hợp giữa quy hoạch phát triển ngành gắn với vùng 

lãnh thổ. Do vậy, quy hoạch phát triển KCN phải gắn chặt chẽ với quy hoạch vùng, 

quy hoạch các công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội, quy hoạch phát triển KCN trên 

phạm vi cả nước ñể nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác quy hoạch nhằm triệt 

ñể khai thác lợi thế của Thủ ñô và tránh lãng phí tài nguyên ñất, ñầu tư không hiệu 

quả, trùng lắp... Hà Nội cần nhanh chóng xây dựng quy hoạch phát triển các KCN 

ñến năm 2015 và tầm nhìn 2020 theo hướng phát triển KCN phải gắn liền với quy 

hoạch tổng thể phát triển KT-XH, quy hoạch phát triển công nghiệp, chiến lược 

CNH, HðH thành phố Hà Nội cũng như của vùng kinh tế trọng ñiểm Bắc Bộ. 

3.3.2.1. Hoàn thiện công tác quy hoạch phát triển KCN gắn với quy hoạch phát 

triển vùng, lãnh thổ, quy hoạch ngành 

Căn cứ “Quy hoạch xây dựng vùng Thủ ñô Hà Nội ñến năm 2020 và tầm nhìn 

ñến năm 2050” nhằm phát triển Thủ ñô Hà Nội thành một ñô thị hiện ñại trong khu 

vực ðông Nam Á và châu Á, theo ñó không gian vùng Thủ ñô ñược phân thành 2 

phân vùng chính là vùng ñô thị hạt nhân và phụ cận; vùng phát triển ñối trọng. Trong 

ñó, vùng trọng ñiểm công nghiệp của vùng Thủ ñô Hà Nội ñược xác ñịnh chủ yếu tập 

trung vào khu vực phía ðông, từ vùng ñô thị trung tâm nối ra Hải Phòng và Quảng 

Ninh và do vậy việc phát triển các KCN ñồng bộ cần gắn liền với quy hoạch này. 

ðể phát triển KCN ñồng bộ trên ñịa bàn Hà nội có hiệu quả, việc phát triển 

KCN phải tính ñến lợi thế so sánh của Hà Nội với các ñịa phương trong vùng và của 

cả nước, trước hết là các ñịa phương lân cận như Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, 

Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, tạo nên thế mạnh, gắn với nhu cầu thị trường 

trong và ngoài nước. Quy hoạch phát triển vùng, lãnh thổ thực chất là sự phối hợp 

giữa quy hoạch phát triển của từng ñịa phương trong vùng với quy hoạch ngành trên 

ñịa bàn, tạo nên mối quan hệ ña chiều: tỉnh-tỉnh, tỉnh-ngành, ngành-ngành trên cùng 

một phạm vi lãnh thổ. Do vậy, quy hoạch phát triển KCN ñồng bộ phải gắn chặt chẽ 

với quy hoạch vùng, quy hoạch các công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Quy 

hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật-xã hội trong và ngoài hàng rào KCN, quy hoạch 

ngành, nghề ñầu tư vào KCN, phương án bảo vệ môi trường, xử lý chất thải,... là 
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những vấn ñề rất quan trọng, nếu không giải quyết tốt sẽ hạn chế hiệu quả của việc 

phát triển KCN, thậm chí còn gây ảnh hưởng và ñể lại hậu quả về lâu dài, cụ thể: 

* Quy hoạch ngành nghề và lĩnh vực hoạt ñộng của KCN 

- KCN ñồng bộ phải là nơi tập trung thu hút các nhà ñầu tư có ngành nghề sản 

xuất, kinh doanh theo ñúng ñịnh hướng, phát huy ñược lợi thế so sánh của Thủ ñô 

như: có lực lượng lao ñộng trình ñộ cao, là ñiểm giao nhau của các trục ñường quốc 

lộ huyết mạch của quốc gia, là nơi có ñiều kiện hạ tầng tốt và dịch vụ phát triển. 

Trước ñây mục ñích ñầu tiên của việc thành lập KCN là ñể tận dụng lực lượng lao 

ñộng dồi dào và giá rẻ, ñiều kiện tự nhiên ñể thu hút các nhà ñầu tư trong lĩnh vực 

sản xuất công nghiệp ñể lấp ñầy KCN. Với vị trí là Thủ ñô, với hạ tầng kinh tế-xã 

hội phát triển, trong quá trình thu hút và lựa chọn các nhà ñầu tư, Hà Nội cần chủ 

trương chuyển ñổi cơ cấu ñầu tư cho từng KCN, lựa chọn và ñịnh hướng các nhà 

ñầu tư phát triển các loại hình sản xuất công nghiệp có trình ñộ công nghệ cao, hàm 

lượng KHKT lớn, các ngành sản xuất hàng xuất khẩu có thể ñủ sức cạnh tranh với 

thị trường khu vực và thế giới theo hướng: 

- Không quy hoạch KCN sản xuất các sản phẩm sử dụng nhiều lao ñộng phổ 

thông ñể giải quyết nhu cầu việc làm như trước ñây mà chỉ xây dựng KCN thu hút 

các dự án sử dụng nhiều vốn và áp dụng công nghệ cao vào sản xuất. Chuyển từ 

KCN sản xuất ñơn thuần sang KCN kết hợp sản xuất với nghiên cứu khoa học, triển 

khai kỹ thuật công nghệ cao và các dịch vụ phục vụ sản xuất; 

- Không lựa chọn những dự án sản xuất có nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường mà chỉ lựa chọn những dự án công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường; 

- Quy hoạch một số KCN thành KCN chuyên ngành như KCN ðông Anh, 

KCN Sóc Sơn, KCN Kim Hoa nhằm thu hút các dự án ñầu tư của các công ty ña 

quốc gia châu Âu, châu Mỹ. Quy hoạch thêm một hoặc hai KCN phụ trợ chuyên 

cung cấp nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm,... ở những vùng có ñiều kiện hạ tầng 

yếu kém, thuộc vùng ñất hoang hóa, cằn cỗi, bán sơn ñịa, vùng chậm phát triển kinh 

tế như Ba Vì, Mỹ ðức,... nhằm tạo ñiều kiện nâng cao ñời sống của người dân ñịa 
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phương, tăng thu ngân sách ñịa phương, chuyển ñổi cơ cấu kinh tế, ñẩy mạnh công 

nghiệp hóa nông thôn,…; 

- Quy hoạch hình thành các cụm công nghiệp vệ tinh: Mô hình cụm công 

nghiệp rất phù hợp ñối với những huyện ngoại thành nhất là khu vực Hà Tây (cũ) 

ñang trong quá trình chuyển ñổi cơ cấu và tạo ñiều kiện cho các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ trong nước phát triển. Quá trình hình thành các cụm công nghiệp cần gắn kết 

với các chương trình phát triển nông thôn toàn diện theo tinh thần Nghị quyết số 26-

NQ/T.Ư "Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn" ñược thông qua tại Hội nghị lần 

thứ 7 BCH Trung ương ðảng khóa X; 

- Nhanh chóng di dời các cơ sở, xí nghiệp gây ô nhiễm trong nội thành ra các 

vùng ngoại thành theo ñịnh hướng phát triển của Thủ ñô. Hiện nay Hà Nội vẫn còn 

tồn tại một số cụm công nghiệp ñược hình thành từ trước năm 1990 và có rất nhiều 

doanh nghiệp thuộc các ngành nghề, dệt, nhuộm, cơ khí, chế biến thực phẩm, thuốc 

lá… ñang gây ô nhiễm môi trường trong nội ñô.  

* Quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào 

Thực tế hiện nay tại Hà Nội, kết cấu hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào ñã yếu 

kém lại không ñồng bộ, nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào như ñường 

giao thông, hệ thống cung cấp ñiện, nước... ñòi hỏi vốn lớn, nên chưa ñược triển 

khai hoặc triển khai chậm. Không ít những công trình hạ tầng ñược quy hoạch hoặc 

xây dựng nhưng sau một thời gian ñã không ñáp ứng ñược yêu cầu. Mặc dù các 

công trình hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào KCN có hiện ñại, thuận lợi ñến ñâu nhưng 

các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào KCN như hệ thống giao thông, cấp 

ñiện, cấp nước, thông tin liên lạc…thiếu ñồng bộ, không thuận lợi thì cũng suy giảm 

sự hấp dẫn các nhà ñầu tư. Hiện nay, cơ sở hạ tầng kỹ thuật của thành phố Hà Nội 

ñược ñầu tư nâng cấp thường xuyên thông qua việc huy ñộng nhiều nguồn vốn kể cả 

nguồn vốn ODA nhưng còn rất nhiều nơi kết cấu kỹ thuật ngoài hàng rào KCN không 

ñảm bảo chất lượng lại thiếu ñồng bộ. Nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng 

rào như ñường giao thông, hệ thống cung cấp ñiện, nước... ñòi hỏi vốn lớn, nên chưa 

ñược triển khai hoặc triển khai chậm ñiển hình là ñường vào KCN Nam Thăng Long, 
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ñường vào KCN Hà Nội-ðài Tư,…Do vậy, ñể xây dựng và phát triển các KCN ñồng 

bộ trên ñịa bàn Hà Nội, công tác quy hoạch cơ sở hạ tầng của các quận, huyện cần 

ñi trước một bước và mang tính chiến lược. Quy hoạch chi tiết KCN phải xác ñịnh 

rõ các ñiểm nối và trách nhiệm của ñơn vị liên quan (giao thông, ñiện, nước, thông 

tin liên lạc, doanh nghiệp phát triển hạ tầng, cơ quan quản lý ñịa phương...).  

Các cơ quan chức năng của Hà Nội cần phải thực hiện tốt quy hoạch xây 

dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào KCN ñồng bộ với việc triển 

khai quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào và kế hoạch thực thi quy 

hoạch ñó. Quy hoạch các công trình kỹ thuật ngoài hàng rào KCN phải ñáp ứng yêu 

cầu phát triển trước mắt cũng như lâu dài cũng như tốc ñộ tăng trưởng kinh tế, 

chuyển dịch cơ cấu và tốc ñộ ñô thị hóa của Thủ ñô Hà Nội cũng như phù hợp với 

Quy hoạch xây dựng vùng Thủ ñô Hà Nội ñến năm 2020 và tầm nhìn ñến năm 

2050” ñã ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và “Chiến lược phát triển kinh tế - 

xã hội TP Hà Nội ñến năm 2030 tầm nhìn ñến năm 2050”, “Quy hoạch xây dựng 

Thủ ñô Hà Nội ñến năm 2030, tầm nhìn ñến năm 2050” sau khi ñược Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt. Theo ñó, các cơ sở sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô 

nhiễm sẽ ñược di chuyển ra xa nội thành. Việc di chuyển này gắn với hình thành 

các khu ñô thị vệ tinh, khu ñô thị mới như khu Bắc Thăng Long, Nam Thăng Long, 

Bồ ðề, Yên Viên, khu ñô thị Kim Chung - Di Trạch, khu ñô thị Tân Tây ðô,... 

ðồng thời, quy hoạch phát triển KT-XH của Hà Nội và các ñịa phương trong 

vùng phải căn cứ vào quy hoạch tổng thể phát triển KCN trên phạm vi cả nước ñể 

xây dựng các phương án phát triển công nghiệp, kết cấu hạ tầng và phát triển KT-

XH trên ñịa bàn cho phù hợp, hiệu quả, tránh chồng chéo, trùng lắp...và tràn lan.  

3.3.2.2. Tăng cường sự liên kết phối hợp với các KCN thuộc ñịa bàn các ñịa 

phương phụ cận Thủ ñô và vùng kinh tế trọng ñiểm Bắc Bộ 

Các KCN thuộc vùng kinh tế trọng ñiểm Bắc Bộ trong những năm gần ñây 

có tốc ñộ phát triển cao bởi tận dụng ñược lợi thế so sánh của vùng và thu hút một 

lượng lớn các doanh nghiệp vào ñầu tư. Chính vì vậy sự liên kết giữa các KCN 

trong vùng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát huy ñược lợi thế riêng của từng 
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KCN và lợi thế chung của các KCN trong vùng. ðể làm ñược việc này Hà Nội và 

các tỉnh, thành phố cần cùng nhau xây dựng quy hoạch phát triển KCN vùng ñồng 

bằng Bắc Bộ, hợp tác với nhau trong việc quy hoạch các KCN chuyên nghành, 

KCN phụ trợ (không cần thiết mỗi tỉnh, thành phố ñều có KCN chuyên ngành, phụ 

trợ giống nhau mà dựa trên lợi thế hoặc mục tiêu phát triển kinh tế của ñịa phương 

và của toàn vùng ñể quy hoạch tránh trùng lắp ngành nghề dẫn ñến sự phân bố 

không hợp lý, thậm chí cạnh tranh không cần thiết). Hà Nội và các ñịa phương cần 

cùng nhau quy hoạch, ñầu tư xây dựng mạng lưới các tuyến giao thông liên tỉnh nối 

liền các tỉnh, thành phố và với các KCN ñể tăng tính ñồng bộ, giảm lãng phí thất 

thoát do ñầu tư dàn trải của mỗi ñịa phương, ñồng thời rút ngắn khoảng cách, giảm 

thời gian vận chuyển hàng hóa, tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp ñang hoạt 

ñộng SXKD trong các KCN. 

3.3.2.3.  Phát triển KCN phải tuân thủ quy hoạch phát triển của thành phố Hà Nội 

trong từng thời kỳ 

Phát triển KCN cần phải căn cứ vào tổng thể quy hoạch phát triển KT-XH, 

quy hoạch phát triển ngành công nghiệp của Hà Nội trong từng thời kỳ. Quy hoạch 

KCN ñược lập trên cơ sở những ñiều kiện khả thi về xây dựng hạ tầng, khả năng thu 

hút ñầu tư, xu hướng phát triển các ñô thị công nghiệp của Hà Nội. Như vậy, việc 

phát triển các KCN ñồng bộ trên ñịa bàn Hà Nội vừa ñảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng 

thể của cả nước, vừa phù hợp với thực tế của Hà nội và khả năng của nhà ñầu tư, ñảm 

bảo tính khả thi của dự án. Trong ñó, quy hoạch phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng 

KCN Hà Nội phải ñáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt cũng như lâu dài của Thủ 

ñô Hà Nội, của ngành công nghiệp và tốc ñộ ñô thị hóa. Lưu ý ñến kế hoạch và lộ 

trình thực hiện quy hoạch ñó cả về vốn, nguồn nhân lực, giải pháp công nghệ, thời 

hạn thực hiện và có cơ chế linh hoạt ñể huy ñộng các nguồn lực thực hiện. ðồng 

thời, ñịnh kỳ 05 năm một lần ñánh giá lại mức ñộ phù hợp của quy hoạch với thực 

tiễn, nhất là tác ñộng của các KCN ñối với vấn ñề môi trường trên ñịa bàn Hà Nội và 

có những ñiều chỉnh kịp thời. Căn cứ tình hình triển khai thực tế trên cơ sở ñánh giá 

lại khả năng thu hút ñầu tư, khả năng lấp ñầy, mục ñích hình thành của từng KCN, Ban 
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quản lý các KCN và CX Hà Nội cần chủ ñộng ñề xuất, tham mưu cho UBND thành 

phố Hà Nội kế hoạch bố trí, ñiều chỉnh quy mô, diện tích và hoạt ñộng của từng khu 

nhằm ñảm bảo sự phát triển các KCN ñồng bộ trên ñịa bàn Hà Nội theo hướng:  

- ðối với các KCN ñã ñi vào hoạt ñộng như KCN Hà Nội-ðài Tư, KCN Nam 

Thăng Long, Thạch Thất - Quốc Oai, Phú Nghĩa và Quang Minh I, cần hoàn chỉnh 

các hạng mục kết cấu hạ tầng kỹ thuật bên trong như khu xử lý nước thải, ñường giao 

thông nội bộ và tiếp tục củng cố, hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài 

hàng rào như ñấu nối với hệ thống giao thông chính,... Tạo ñiều kiện tốt nhất cho các 

nhà ñầu tư tiếp tục tiến hành xây dựng nhà máy ñể sản xuất và ñẩy nhanh tốc ñộ lấp 

ñầy KCN. Trường hợp KCN thu hút ñầu tư tốt, tỷ lệ lấp ñầy ñạt trên 80%, triển khai 

xây dựng hạ tầng ñảm bảo tiến ñộ và nhu cầu thuê ñất của các nhà ñầu tư cao và khu 

vực còn quỹ ñất ñể phát triển, ngoài việc tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo ñiều 

kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt ñộng có thể xem xét việc mở rộng KCN; 

- ðối với các KCN ñang trong quá trình giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ 

tầng như Bắc Thường Tín, Phụng Hiệp, Quang Minh 2, cần giám sát chặt chẽ công 

tác quy hoạch trong các KCN về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, quy hoạch ngành 

nghề theo ñịnh hướng phát triển chung của Thủ ñô. Quy hoạch KCN phải quan tâm 

tới tính khả thi về hiệu quả hoạt ñộng của KCN và vấn ñề bảo vệ môi trường ñồng 

thời xem xét bổ sung quy hoạch các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội 

thiết yếu nhằm ñảm bảo sự phát triển KCN ñồng bộ trong hiện tại và tương lai; 

- ðối với KCN gặp khó khăn, chậm tiến ñộ trong quá trình GPMB như KCN 

Quang Minh II, KCN Phụng Hiệp, 10ha mở rộng của KCN Nội Bài, 20ha còn lại 

của KCN Quang Minh I, một phần KCNC Hòa Lạc hoặc vướng mắc về ñầu mối 

quản lý nhà nước do ñịa giới hành chính chưa rõ ràng như KCN Kim Hoa, các cấp, 

các ngành của thành phố Hà Nội cần tập trung huy ñộng các nguồn lực ñể giải quyết 

dứt ñiểm các vướng mắc; 

- Trong trường hợp chủ ñầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN thiếu kinh 

nghiệm, năng lực hoặc có những khó khăn khác KCN không thể triển khai xây dựng 

hạ tầng KCN ñược thì Ban quản lý các KCN&CX Hà Nội phải sớm ñề xuất UBND 
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thành phố Hà Nội kiến nghị trình Thủ tướng Chính phủ thu hồi giấy chứng nhận 

ñầu tư và thay ñổi chủ ñầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN. Thời gian vừa qua, 

Thủ tướng Chính phủ ñã cho phép thay ñổi chủ ñầu tư xây dự kết cấu hạ tầng ở một 

số KCN như KCN Hà Nội-ðài Tư, giai ñoạn 2 và 3 của KCN Nam Thăng Long, ñối 

với KCN không có triển vọng phát triển, cần kiên quyết rút giấy phép ñầu tư, quyết 

ñịnh phê duyệt dự án hoặc chuyển ñổi mục ñích sử dụng như KCN Sài ñồng A. 

3.3.2.4. Quy hoạch và tổ chức vị trí hợp lý giữa ba thành phần cấu thành cơ bản 

của mối quan hệ là KCN, khu nhà ở và khu dịch vụ công cộng 

- Khi quy hoạch phát triển các KCN ñồng bộ cần tính toán tới việc ñảm bảo 

tính ñồng bộ giữa các yếu tố cơ sở hạ tầng về kinh tế, xã hội và môi trường bảo ñảm 

cho sự phát triển KCN và cả những khu vực xây dựng KCN. Hầu hết các KCN Hà 

Nội ñều ñược bố trí ở khu vực ngoại thành, do vậy quá trình hình thành và phát 

triển KCN cần gắn với việc hình thành ñô thị công nghiệp lân cận mới ñể ñáp ứng 

phần nào ñiều kiện sống của người lao ñộng mà hầu hết là dân cư của các tỉnh khu 

vực phía Bắc. Hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội: ñường xá, nhà cửa, ñiện, 

nước, mạng lưới thông tin viễn thông, giáo dục, y tế và phát triển KCN ñược quy 

hoạch ñồng bộ với quy hoạch mạng lưới thị tứ, khu vực thành thị, vùng Thủ ñô với 

các ñiều kiện sinh hoạt hiện ñại; 

- Sự phát triển của khu nhà ở, dịch vụ công cộng gắn với KCN phải ñược ñặt 

trong tổng thể quy hoạch phát triển của ñô thị và sự phát triển của vùng:  

+ ðối với các KCN ở gần ñô thị ñã hình thành thì nên sử dụng hệ thống hạ 

tầng xã hội sẵn có của ñô thị phục vụ cho KCN, cụ thể là: khu nhà ở và các công 

trình phục vụ công cộng như nhà trẻ, trường học, bệnh viện, các công trình vui chơi 

giải trí và thể thao, ví dụ như KCN Sài ðồng B và KCN Hà Nội ðài Tư ñề xuất có 

thể quy hoạch bố trí sử dụng một phần quỹ nhà ở và công trình dịch vụ công cộng 

trong khu ñô thị mới Ngọc Thụy - Long Biên, khu ñô thị mới Việt Hưng phục vụ 

cho nhu cầu ăn ở sinh hoạt của công nhân của 2 KCN này; KCN Bắc Phú Cát có 

thể sử dụng một phần hạ tầng xã hội, dịch vụ của các khu ñô thị Kim Chung - Di 

Trạch, khu ñô thị Nam Dương và Tân Tây ðô. 
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+ ðối với KCN cách xa ñô thị thì liên hợp các KCN gần nhau ñể phát triển 

khu dân cư gắn với KCN ñó, như:  KCN Bắc Thăng Long, KCN ðông Anh, KCN 

Thạch Thất - Quốc Oai, KCN Quang Minh I, KCN Phụng Hiệp ... ñều là những 

KCN cách xa ñô thị, có thể quy hoạch xây dựng liên hợp khu nhà ở và các công 

trình phục vụ công cộng phục vụ cho các KCN này (ví dụ nên bố trí khu ở và khu 

phục vụ công cộng tại khoảng giữa KCN ðông Anh và KCN Bắc Thăng Long).  

Tuy nhiên, ñể tiết kiệm vốn ñầu tư xây dựng cũng như phát triển ñô thị hoá 

trong tương lai, khu dân cư mới này phải nằm trong tổng thể quy hoạch phát triển của 

ñô thị, nó liên hệ gắn bó với ñô thị, sử dụng chung một số công trình hạ tầng xã hội của 

ñô thị. ðô thị cũng nhờ có khu dân cư mới này ñể mở rộng và phát triển trong tương 

lai. Như vậy, mối quan hệ giữa ñô thị và khu dân cư gắn với KCN phải là một mối 

quan hệ mật thiết và tác ñộng qua lại lẫn nhau.[86] 

- Quy hoạch xây dựng các công trình dịch vụ cần thiết nhất cho ñời sống 

hàng ngày cho người lao ñộng của các KCN. Cụ thể là giai ñoạn ñầu xây dựng chợ, 

cửa hàng bách hoá tổng hợp, trạm y tế; giai ñoạn thứ hai xây dựng trường học, nhà 

trẻ; giai ñoạn thứ ba xây dựng các công trình nghỉ ngơi, vui chơi giải trí và thể thao; 

- Quy hoạch sử dụng ñất dành cho xây dựng nhà ở chiếm 38-60% ñất quy 

hoạch khu nhà ở công nhân, ñất dành cho xây dựng các công trình phục vụ công 

cộng như nhà trẻ, mẫu giáo, trạm y tế, rạp chiếu phim, câu lạc bộ, nhà văn hóa, bách 

hóa, chợ chiếm 21-35%; ñất dành cho cây xanh, sân vườn, sân thể dục thể thao 

chiếm 10-18%; ñất giao thông chiếm 6-9%. ðồng thời khi xây dựng khu nhà ở nên 

xây nhà cao tầng, tối thiểu từ 5-7 tầng trở lên ñể ñảm bảo hiệu quả kinh tế và ñảm 

bảo theo yêu cầu của quy hoạch ñô thị; 

- Khoảng cách từ khu các công trình công cộng ñến KCN ñược xác ñịnh 

trong khoảng 1200-2000m theo TCVN 4616:1998, theo quy ñịnh tại TCVN 4616: 

1998 và quyết ñịnh số 66/2009/Qð-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày  24  tháng  

4  năm 2009 về việc “Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công 

nhân lao ñộng tại các khu công nghiệp thuê” thì việc tạo ra hệ thống dịch vụ xã 

hội-sinh hoạt phục vụ người lao ñộng là ñiều kiện bắt buộc khi hình thành KCN. 
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3.3.3. Nhóm giải pháp hoàn thiện cơ sở hạ tầng ñảm bảo cho việc phát triển 

KCN ñồng bộ 

Phát triển các KCN ñồng bộ phải gắn với việc phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ 

tầng xã hội khu vực xây dựng KCN và của Thành phố Hà Nội.  

3.3.3.1.  Xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu vực xây dựng KCN 

 - Cơ sở hạ tầng kỹ thuật là nền tảng, là nhân tố quyết ñịnh ñể xây dựng nên 

kiến trúc thượng tầng và kết cấu hạ tầng kỹ thuật là thành phần cơ bản thúc ñẩy sự 

phát triển và phân bố lực lượng sản xuất, trao ñổi thông tin, giao lưu văn hoá giữa 

các vùng trong và ngoài nước. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật là tổng thể các ñiều kiện cơ 

sở vật chất, kỹ thuật và kiến trúc ñóng vai trò nền tảng cơ bản cho các hoạt ñộng 

kinh tế-xã hội ñược diễn ra một cách bình thường, thu hút và tiếp thu ñược vốn ñầu 

tư trong nước và nước ngoài; 

- Hệ thống giao thông, hệ thống cung cấp ñiện, nước, hệ thống thoát nước, hệ 

thống thông tin liên lạc,… là các cấu phần quan trọng trong hệ thống kết cấu hạ 

tầng kỹ thuật, ñảm bảo sự thành công của việc hình thành, phát triển KCN ñồng bộ 

cần ñược xây dựng hoàn chỉnh, bền vững. Hệ thống ñường giao thông phải ñảm bảo 

thông thoáng và thuận tiện cho việc vận chuyển và lưu thông hàng hóa trong và 

ngoài KCN và ñến các cảng sông, cảng biển, nhà ga, cảng hàng không….  

+ Hệ thống giao thông chính của Hà Nội, bao gồm các ñường giao thông ñối 

ngoại, ñường vành ñai và các ñường trục hướng tâm chính cần phải ñược hoàn 

thiện, cải tạo và nâng cấp nhằm giảm bớt mật ñộ và khối lượng vận chuyển ñi qua 

khu vực trung tâm. Vị trí các KCN cần ñược quy hoạch theo hướng tiếp cận hay gần 

các ñường giao thông này là ñiều kiện rất thuận lợi cho sự phát triển, không nên quy 

hoạch ngay sát các trục ñường quốc lộ chính như KCN Hà Nội-ðài Tư, KCN Sài 

ðồng B…Khu công nghiệp ñược ñặt ở những vị trí này sẽ rất thuận lợi cho việc vận 

chuyển nguyên vật liệu, hàng hoá ñến nơi tiêu thụ, thuận tiện cho việc sinh hoạt và 

ñi lại cho người lao ñộng... ðiều ñó cũng ñồng nghĩa với việc giảm chi phí sản xuất, 

giảm thời gian tiêu hao vô ích, góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của các 

doanh nghiệp trong KCN. Thành phố Hà Nội không nên quy hoạch sử dụng hệ 
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thống ñường sắt như một giải pháp nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa cho các 

KCN vì khối lượng vận chuyển vừa và nhỏ, dải cách ly lớn, ñộ ồn cao, dễ gây mất 

an toàn giao thông … 

+ Hệ thống giao thông nội bộ của KCN phải ñảm bảo nguyên tắc các lô ñất 

sản xuất phải tiếp cận trực tiếp với ít nhất một ñường giao thông vận chuyển cho xe 

tải và hạn chế tối ña sự tiếp xúc và giao cắt giữa luồng sinh hoạt và luồng sản xuất-

chất thải. Chiều rộng ñường phải ñảm bảo thông suốt mọi hoạt ñộng. Chiều rộng vỉa 

hè phải ñảm bảo ñủ rộng cho cây xanh, các tuyến hạ tầng kỹ thuật ngầm + hành 

lang bảo vệ + hành lang dự trữ khi có các nhu cầu phát sinh trong tương lai. ðường 

giao thông trong KCN ñược phân chia theo tính chất hoạt ñộng và ñược xây dựng 

thành 03 loại sau:  

•  ðường giao thông chính của KCN, là tuyến dành cho các hoạt ñộng sản 

xuất chính như vận chuyển hàng hóa, người lao ñộng và các chất thải. Các cơ sở sản 

xuất, kho tàng, và các cơ sở giao dịch kinh doanh gắn liền với nó sẽ ñược bố trí dọc 

theo tuyến này. Phương tiện giao thông chính là các loại xe thu gom và xe tải.   

•  ðường nội bộ của KCN, là tuyến bố trí các bộ phận chức năng, các công 

trình công cộng, thương mại dịch vụ phục vụ sản xuất công nghiệp. Phương tiện 

giao thông chủ yếu là các loại xe cơ giới nhỏ và vừa (xe máy, ôtô con, xe tải nhẹ). 

•  ðường nhánh công nghiệp là tuyến ñường phụ của KCN và phương tiện 

giao thông chính là các loại xe con và xe tải cỡ nhỏ.   

 - Hầu hết hạ tầng kỹ thuật bên trong hàng rào KCN ñều ñược các nhà ñầu tư 

phát triển hạ tầng quan tâm và tập trung ñầu tư xây dựng nhằm tạo môi trường hấp 

dẫn, thu hút các nhà ñầu tư, tạo ñiều kiện giúp nhà ñầu tư có thể tiến hành xây dựng 

ngay nhà máy, xí nghiệp ñể sản xuất, tiết kiệm thời gian, chi phí, tập trung vào hoạt 

ñộng sản xuất kinh doanh của mình và nhanh chóng lấp ñầy. Tuy nhiên hiện nay vấn 

ñề xây dựng các nhà máy xử lý nước thải tập trung, khu tập kết và xử lý rác thải công 

nghiệp của các KCN Hà Nội còn rất hạn chế, do vậy trong thời gian tới các cơ quan 

chức năng của thành phố cần tập trung thanh tra, kiểm tra và yêu cầu các KCN ñã ñi 

vào hoạt ñộng và ñang tiến hành xây dựng phải hoàn thành hạng mục này.  
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 - ðối với những KCN ñã xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung nhưng 

chưa vận hành bắt buộc chủ ñầu tư phải cho vận hành ngay khi tỷ lệ lấp ñầy ñạt từ 

60% trở lên như KCN Hà Nội ðài Tư hiện nay tỷ lệ lấp ñầy ñã trên 70% . ðối với 

những KCN ñã ñi vào hoạt ñộng như KCN Sài ðồng B, Thạch Thất - Quốc Oai, Phú 

Nghĩa và Quang Minh I,... nhưng chưa xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung 

như yêu cầu trong năm 2010-2011 phải hoàn thành hạng mục này, nếu không sẽ xử 

phạt nặng và có những biện pháp mạnh tay hơn, thậm chí cho dừng hoạt ñộng nếu 

KCN gây ô nhiễm nghiêm trọng. ðối với các KCN còn lại thì việc xây dựng nhà máy 

xử lý nước thải tập trung là yêu cầu bắt buộc khi quy hoạch và trước khi cho phép 

KCN thu hút ñầu tư, di vào hoạt ñộng; 

  - Ngoài việc dùng ngân sách Thành phố và ngân sách Nhà nước ñể hỗ trợ 

ñầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, UBND thành phố Hà Nội phải tạo ra những 

cơ chế, chính sách thích hợp ñể huy ñộng các nguồn vốn cùng tham gia xây dựng 

như hình thức BOT, ñổi ñất lấy hạ tầng như dự án bê tông hóa các kênh, mương 

trong nội ñô thành phố... Một ñiều quan trọng là Thành phố Hà Nội phải quyết tâm 

xây dựng lộ trình thực hiện, ñảm bảo bố trí  ñủ vốn và huy ñộng tối ña các nguồn lực 

ñể thực hiện. 

3.3.3.2. Xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng xã hội khu vực xây dựng KCN 

 - Cơ sở hạ tầng xã hội bao gồm các nhóm chức năng như hành chính, chính trị, 

thương mại, dịch vụ các loại, văn hoá-xã hội, giáo dục-ñào tạo, thể thao, du lịch,... cụ 

thể, cơ sở hạ tầng xã hội bao gồm nhà ở, các công trình phục vụ như cơ sở giáo dục 

(nhà trẻ, mẫu giáo, trường học, trường dạy nghề, các trường văn hoá, ñoàn thể ...), y tế 

(bệnh viện, trạm y tế, trung tâm y tế dự phòng...), văn hoá, thể thao, giải trí (nhà hát, 

rạp chiếu phim, thư viện, nhà văn hóa, các câu lạc bộ thể thao, bể bơi, sân tennis ...), 

thương mại (chợ, cửa hàng, siêu thị...), dịch vụ công cộng (bưu ñiện, thư viện, các cơ 

quan hành chính...), công trình nghỉ ngơi gồm sân chơi, ñường ñi dạo, các công 

trình nghỉ ngơi, thư giãn cho người già, trẻ em; công trình thể dục thể thao gồm 

sân tập thể thao, câu lạc bộ thể thao, bể bơi; công viên, cây xanh, bãi ñỗ xe, công 

trình quản lý và kỹ thuật …; 
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 - Khi lựa chọn ñịa ñiểm ñầu tư, ngoài vị trí, giá thuê ñất, ñiều kiện hạ tầng kỹ 

thuật trong và ngoài KCN, thì nhà ñầu tư cũng rất quan tâm ñến hạ tầng xã hội của 

khu vực và ñịa phương nơi ñặt KCN. Khi người lao ñộng có nơi ăn chốn ở ổn ñịnh, 

ñời sống, tinh thần ñược quan tâm sẽ giúp cho họ yên tâm làm việc và phát triển thể 

lực, trí lực ñáp ứng yêu cầu phục vụ trước mắt và lâu dài của các nhà ñầu tư; 

 - Phát triển KCN ñồng bộ có vai trò quan trọng trong phát triển vùng, lãnh 

thổ và phát triển nguồn nhân lực và là hạt nhân hình thành ñô thị công nghiệp. 

Trong quá trình phát triển, cùng với sự hoạt ñộng tập trung của các cơ sở sản xuất 

công nghiệp, KCN Hà Nội ñã và sẽ có ảnh hưởng và tác ñộng lớn và lâu dài ñến sự 

hình thành và phát triển hạ tầng xã hội liền kề nói riêng và của Thủ ñô nói chung. 

Chính vì vậy, ñể phát triển các KCN ñồng bộ trên ñịa bàn Hà Nội cần phải ñồng bộ 

giữa việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật với việc xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội mà 

trọng tâm là khu dân cư, nhà ở công nhân, trường học, trạm y tế, các cơ sở dịch vụ 

công cộng... ; 

 - Trong quá trình thực hiện, cơ sở hạ tầng xã hội cũng cần ñược thực hiện 

ñồng bộ với sự phát triển của KCN ñể ñáp ứng nhu cầu phục vụ hiện tại và khả 

năng phục vụ lâu dài trong tương lai. Việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng xã 

hội là trách nhiệm của Nhà nước, UBND thành phố Hà Nội và các doanh nghiệp. 

Ngoài việc sử dụng một phần vốn từ ngân sách Nhà nước, cần huy ñộng các nguồn lực 

khác của xã hội thực hiện với cơ chế thích hợp, ưu ñãi.[64] 

3.3.3.3. Tổ chức thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xã hội ngoài hàng rào KCN 

 Thời gian qua, việc thẩm ñịnh và phê duyệt các dự án ñầu tư thành lập KCN 

vẫn chủ yếu dựa vào báo cáo nghiên cứu khả thi và dự án ñầu tư xây dựng do chủ 

ñầu tư xây dựng hạ tầng KCN lập. Nội dung ñề cập chủ yếu của các dự án ñầu tư là 

tính khả thi mang nặng tính chủ quan về phía chủ ñầu tư, ñó là năng lực tài chính-kỹ 

thuật của chủ ñầu tư, khả năng huy ñộng vốn ñầu tư, khả năng thu hồi vốn, hiện 

trạng sử dụng ñất, phương án kiến trúc, phương án bố trí phân khu chức năng và 

phương án xây dựng hạ tầng trong hàng rào KCN, phương án thu hồi ñất và GPMB 

....và hầu như chưa tính toán ñến sự ñồng bộ, tác ñộng lan tỏa của KCN và ảnh 
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hưởng của nó ñối với quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật-xã hội, phát triển ñô thị 

công nghiệp của khu vực và của Hà Nội hiện tại và tương lai. Do sự vội vã trong 

việc phê duyệt quy hoạch và không lường trước ñược tốc ñộ phát triển ñô thị của 

Thủ ñô, ñến nay KCN Sài ðồng B, KCN Hà Nội ðài Tư ñã nằm trong nội ñô và 

gây ảnh hưởng không nhỏ ñến việc phát triển hạ tầng kỹ thuật-xã hội của khu vực 

quận Long Biên và Thủ ñô Hà Nội, tương lai gần còn một số KCN khác cũng sẽ 

nằm trong nội ñô khi phát triển ñô thị thành phố Hà Nội. Vì vậy, trước mắt Thành 

phố Hà Nội cần phải hoàn chỉnh quy hoạch phát triển các KCN ñến năm 2020 tầm 

nhìn 2030 và dự báo cho tương lai ñến 2050 phù hợp với quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế-xã hội của Thủ ñô và kiên quyết không cho thành lập KCN nếu dự án 

không khả thi, không ñảm bảo tính ñồng bộ giữa hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội 

trong và ngoài hàng rào KCN và không ñảm bảo về mặt môi trường. Khi xem xét 

dự án xây dựng KCN, cần có quy ñịnh và phân giao nhiệm vụ cụ thể cho chủ ñầu tư 

xây dựng hạ tầng, các Sở, Ban, Ngành chức năng của thành phố, các ñơn vị kinh 

doanh dịch vụ chuyên ngành... trong việc xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật-

xã hội trong và ngoài hàng rào như sau: 

- ðường giao thông ñến chân hàng rào KCN: có giải pháp cụ thể ñối với 

ñường giao thông dẫn vào KCN, hệ thống ñường gom trong ñó tính toán giải pháp 

kỹ thuật, vốn ñầu tư, nguồn vốn, tiến ñộ, cơ quan chủ trì thực hiện (có thể giao cho 

Ban quản lý dự án hạ tầng KCN thuộc Ban quản lý KCN và CX Hà Nội hoặc Ban 

quản lý dự án quận, huyện làm chủ ñầu tư); 

 - Các công trình hạ tầng ngoài hàng rào ñược giao trách nhiệm tối ña cho các 

doanh nghiệp chuyên ngành như cấp ñiện giao cho công ty ñiện lực Hà Nội, nước 

sinh hoạt và nước công nghiệp giao cho công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội, 

thông tin liên lạc giao cho Bưu ñiện Hà Nội... Doanh nghiệp xây dựng kết cấu hạ 

tầng KCN có trách nhiệm tính toán nhu cầu của KCN và phối hợp ñể các doanh 

nghiệp chuyên ngành này lập phương án và có ý kiến cụ thể về các vấn ñề liên 

quan. Trường hợp doanh nghiệp xây dựng kết cấu hạ tầng KCN cam kết tự bảo ñảm 

cung cấp nước (khai thác nước và xử lý ñể cung cấp nước cho các doanh nghiệp 



 145 

trong KCN), ñiện (xây dựng nhà máy ñiện riêng cho KCN), thì phải có phương án 

cụ thể, nêu rõ quy mô, sản lượng, nguồn vốn và thời gian thực hiện[63]; 

 - Nhà ở cho người lao ñộng: Cần phải quán triệt quan ñiểm xuyên suốt của 

ðảng trong quá trình CNH-HðH là “phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, tăng 

trưởng kinh tế ñi ñôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội” và ñể từng bước 

giải quyết vấn ñề nhà ở cho công nhân ở các KCN. Phát triển các KCN ñồng bộ trên 

ñịa bàn Hà Nội phải gắn với việc xây dựng khu nhà cho thuê ñối với người lao ñộng 

nói chung và người lao ñộng ngoại tỉnh nói riêng. Khi phê duyệt các dự án KCN, 

dứt khoát phải dành quỹ ñất ñể xây dựng nhà cho thuê ñối với các ñối tượng người 

lao ñộng trong KCN[35] ; 

- Các Sở, Ngành chức năng của thành phố Hà Nội phải cùng với doanh 

nghiệp xây dựng kết cấu hạ tầng KCN tính toán ñảm bảo nhu cầu về nhà ở cho 

người lao ñộng của KCN, ñịa ñiểm xây dựng, huy ñộng nguồn vốn ñầu tư, phương 

thức ñầu tư và cơ quan tổ chức thực hiện, cần xác ñịnh nhu cầu trước mắt và nhu 

cầu phát triển của KCN. Các công trình hạ tầng xã hội khác như trường học, trạm 

y tế, khu vui chơi, khu thể thao, khu nhà văn hóa, chợ, siêu thị, ... cũng cần ñược 

quy hoạch và xây dựng ñồng bộ với tiến ñộ xây dựng và phát triển KCN và khu 

nhà ở của công nhân lao ñộng. Cùng với việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng KCN, 

Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội cần quan tâm tới việc hoàn thiện, nâng cấp 

các khu ñô thị, khu dân cư, các công trình công cộng, các dịch vụ phụ trợ giúp 

cho phát triển thành công các KCN ñồng bộ; 

- Nhà nước và Thành phố cần nghiên cứu ban hành các chính sách ưu ñãi 

hơn nữa ñể khuyến khích các dự án ñầu tư xây dựng nhà ở cho người lao ñộng 

trong các KCN và thực hiện xã hội hóa công tác này.  

3.3.4. Nhóm giải pháp về thu hút ñầu tư 

Mục tiêu phát triển KCN hiện nay ở Hà Nội là thu hút, lựa chọn các ngành 

nghề ñầu tư có tính mũi nhọn, ñịnh hướng dẫn dắt cho các ngành khác phát triển 

ñồng thời ñẩy nhanh việc thu hút ñầu tư trong và ngoài nước vào các KCN trên ñịa 

bàn phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước nói chung và 
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Thủ ñô Hà Nội nói riêng. Do vậy xây dựng chiến lược thu hút ñầu tư một các có 

hiệu quả, tiến hành các hoạt ñộng xúc tiến, vận ñộng ñầu tư vào KCN và cải thiện 

môi trường ñầu tư là một trong những nội dung quan trọng, giữ vai trò quyết ñịnh 

sự thành công của KCN.  

3.3.4.1.  Cải thiện môi trường ñầu tư 

ðể cải thiện môi trường ñầu tư nước ngoài trước hết cần phải khẳng ñịnh 

bằng việc làm nguyên tắc, thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách thu hút nguồn 

lực từ bên ngoài. Môi trường ñầu tư có tác ñộng rất lớn ñến việc thu hút ñầu tư vào 

các KCN. Cải thiện môi trường ñầu tư tức là cải thiện một hệ thống các cơ chế, 

chính sách có liên quan ñến hoạt ñộng ñầu tư và sản xuất kinh doanh của các doanh 

nghiệp trong KCN; các chỉ tiêu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng xã hội,.... 

Do vậy môi trường ñầu tư cần luôn ñược xem xét và không ngừng cải thiện ñể tạo 

những ñiều kiện thuận lợi nhất cho các nhà ñầu tư.  

Những yếu tố hấp dẫn thu hút ñầu tư vào các KCN Hà nội trước ñây như 

nhiều lao ñộng di cư, giá nhân công rẻ không còn là những lợi thế cạnh tranh của 

Hà Nội mà là những ưu thế về cải cách thủ tục hành chính, trình tự thủ tục xin ñất 

cho ñến khi cấp phép ñầu tư và sự hỗ trợ cho cả quá trình hoạt ñộng của nhà ñầu tư 

sau này; ưu thế về nguồn nhân lực có trình ñộ và chất lượng cao; ưu thế về các dịch 

vụ hỗ trợ; ưu thế về vị trí và ñặc thù kinh tế-xã hội của Thủ ñô ...ñó chính là những 

nhân tố tạo môi trường hấp dẫn thu hút các nhà ñầu tư và góp phần giảm chi phí, 

tiết kiệm thời gian, giảm các thủ tục hành chính phiền hà tạo sự tin tưởng của các 

nhà ñầu tư khi ñầu tư vào các KCN Hà Nội. 

3.3.4.2.  Công tác vận ñộng xúc tiến ñầu tư 

Một trong những biện pháp xúc tiến vận ñộng ñầu tư hữu hiệu nhất ñể thu 

hút các nhà ñầu tư nước ngoài là việc các cơ quan quản lý nhà nước của Hà Nội tích 

cực tham gia giải quyết, xử lý và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong quá 

trình xây dựng và sản xuất kinh doanh trong KCN. Việc các doanh nghiệp này hoạt 

ñộng thuận lợi, có hiệu quả sẽ là minh chứng thiết thực, ñầy tính thuyết phục và tạo 

nên lòng tin ñối với các nhà ñầu tư nước ngoài ñang có ý ñịnh ñầu tư vào Việt Nam 



 147 

nói chung và vào KCN Hà Nội nói riêng và tạo nên sự hấp dẫn thu hút thêm nhiều 

nhà ñầu tư nước ngoài khác ñầu tư vào KCN. 

Phải nâng cao chất lượng quy hoạch và danh mục dự án kêu gọi vốn ñầu tư 

nước ngoài làm cơ sở thực hiện chương trình vận ñộng ñầu tư vào các KCN Hà Nội. 

Cần thống nhất quan ñiểm và phương pháp luận xây dựng quy hoạch ñầu tư nước 

ngoài vào KCN. Theo ñó, ñầu tư nước ngoài là một bộ phận không tách rời của nền 

kinh tế quốc dân và quy hoạch thu hút nguồn vốn này cần ñặt trong tổng thể các 

nguồn vốn ñầu tư của toàn xã hội cũng như quy hoạch phát triển từng lĩnh vực, 

ngành nghề, sản phẩm và ñịa bàn, kết hợp này xác ñịnh ngay từ ñầu theo yêu cầu 

phát triển kinh tế, ñầu tư phát triển với an ninh, quốc phòng.[63] Do vậy, quy hoạch 

thu hút vốn FDI vào các KCN Hà Nội cần ñược nghiên cứu kỹ lưỡng và ñặt trong tổng 

thể quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội-an ninh-quốc phòng của Hà Nội ñến năm 2020 

và tầm nhìn 2050.  

Danh mục dự án gọi vốn ñầu tư nước ngoài vào KCN khi ñược công bố phải có 

ñộ chính xác, tin cậy cao và phù hợp với quy hoạch ngành, lãnh thổ. Danh mục phải 

ñược xây dựng phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH Hà Nội trong từng 

thời kỳ, ñồng thời phải dự báo nhu cầu và khả năng thực tế của các nhà ñầu tư. 

* Quảng bá tiềm năng, cơ hội ñầu tư vào khu công nghiệp 

- Mặc dù hiện Sở Kế hoạch và ðầu tư Hà Nội và Ban quản lý các KCN và 

chế xuất Hà Nội ñã có Website quảng bá thông tin về các KCN (quy mô, diện tích, 

hạ tầng, giá thuê ñất, tiền ñiện, nước...) ñể thu hút ñầu tư tuy nhiên nội dung còn sơ 

sài, thông tin còn thiếu, lạc hậu, nhất là sau khi hợp nhất thì các thông tin về các 

KCN Hà Tây (cũ) chưa ñược cập nhật ñầy ñủ.  Do vậy cần tập trung nâng cao chất 

lượng thông tin tại các Website xúc tiến ñầu tư của thành phố Hà Nội qua hai kênh 

là Sở Kế hoạch và ðầu tư Hà Nội và Ban quản lý các KCN. Ngoài ra Hà Nội có thể 

thông qua phối hợp với trang Website của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam, Bộ Kế hoạch và ðầu tư... ñể tăng cường quảng bá hình ảnh và thông tin về 

các KCN Hà Nội ñể các nhà ñầu tư có thể dễ dàng tìm hiểu và kết nối mạng với 
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Website của các Ban quản lý KCN các tỉnh, thành phố trong cả nước và mạng thông 

tin chung về ñầu tư của APEC, ASEM...v.v 

 - Ghi vào ñĩa VCD, DVD với ñầy ñủ những nội dung cần giới thiệu về các 

khu công nghiệp giúp cho nhà ñầu tư có ñược thông tin chính xác, cập nhật nhất về 

tình hình và môi trường ñầu tư tại các khu công nghiệp Hà Nội, trong ñó nêu rõ các 

chính sách, thủ tục thực hiện ñầu tư, giới thiệu những thông tin kinh tế cơ bản về 

các công trình hạ tầng ñã xây dựng, giá thuê ñất, giá thuê hạ tầng, các ưu ñãi… In 

ấn tờ rơi, cataloge, xuất bản tập tin khu công nghiệp, các chuyên ñề nghiên cứu, trao 

ñổi về KCN Hà Nội nhất là những lĩnh vực ñầu tư ñược ưu tiên, khuyến khích ñể 

nhà ñầu tư có ñược những thông tin ban ñầu về cơ hội, tiềm năng cho các nhà ñầu 

tư khi tiếp cận, tìm hiểu ñầu tư vào KCN; 

 - Mở rộng ñộ bao phủ và nâng cao hiệu quả hoạt ñộng xúc tiến ñầu tư gián 

tiếp trên các phương tiện thông tin ñại chúng bằng cách hợp tác với các cơ quan, 

hãng thông tấn, báo chí, truyền hình trong và ngoài nước và ñăng ký chế ñộ phát 

thường xuyên trên các phương tiện thông tin ñại chúng như truyền hình Trung 

ương, ñài truyền hình Hà Nội và một số tờ báo có uy tín. 

 * Tổ chức tiếp xúc, vận ñộng các nhà ñầu tư quan tâm ñầu tư vào các khu 

công nghiệp Hà Nội  

- Thường xuyên tổ chức các cuộc tiếp xúc trực tiếp ở các cấp (kể cả cấp 

Chính phủ, Nhà nước) với các công ty, các tập ñoàn ña quốc gia có tiềm lực mạnh 

về tài chính, công nghệ, thị trường ñể thu hút các dự án quan trọng có vai trò ñột 

phá ñối với khu công nghiệp, ñồng thời cam kết hỗ trợ thực hiện có hiệu quả các dự 

án này nhằm mở ñường cho việc thu hút các công ty vệ tinh hoặc có quan hệ kinh 

doanh với các tập ñoàn nói trên ñầu tư vào KCN ñể tạo nên các KCN chuyên ngành 

có chất lượng cao; 

- Phối hợp với VCCI, các Hiệp hội doanh nghiệp ñịnh kỳ tổ chức các cuộc ñối 

thoại với cộng ñồng các nhà ñầu tư, nhất là trong khuôn khổ Diễn dàn doanh nghiệp 

Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài... nhằm kịp thời giải quyết 

những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của các 
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doanh nghiệp, coi ñó là giải pháp hữu hiệu nhằm xây dựng hình ảnh, tạo sức hấp dẫn 

về một môi trường ñầu tư năng ñộng, thuận lợi ñể thu hút các nhà ñầu tư mới; 

 - Tổ chức hội thảo trong nước trao ñổi giữa doanh nghiệp và cơ quan Nhà 

nước về kinh nghiệm thành công cũng như thất bại trong hoạt ñộng ñầu tư ở Việt 

Nam nói chung và Hà Nội nói riêng tại các thành phố lớn và mời tham gia dự là các 

doanh nghiệp có quan tâm ñến khu công nghiệp, các công ty, tổ chức tư vấn ñầu tư 

có uy tín, các tổ chức ngoại giao của các quốc gia có quan hệ ñầu tư với Việt Nam. 

ðồng thời trong hội thảo cũng tổ chức các hoạt ñộng tuyên truyền về môi trường 

ñầu tư của thành phố  Hà Nội và các chính sách pháp luật và ưu ñãi của Thành phố; 

- Phối kết hợp với các ngân hàng, tổ chức tài chính hoặc thuê các tổ chức tư 

vấn, tổ chức xúc tiến ñầu tư trong và ngoài nước nhất là các tổ chức có uy tín, có kinh 

nghiệm trong thu hút ñầu tư nước ngoài xây dựng cơ sở dữ liệu và các tài liệu kêu gọi 

ñầu tư, tổ chức các cuộc hội thảo ngoài nước tại những nơi tập trung nhiều tập ñoàn 

ña quốc gia mạnh, ñể tiếp thị các ñịnh hướng ñầu tư (ñặc biệt là thu hút các dự án 

công nghệ cao)  vào các KCN Hà Nội; 

- Chuẩn bị ñầy ñủ thông tin của một số dự án có tính khả thi cao của KCN 

Hà Nội ñể giới thiệu với các nhà ñầu tư có tiềm năng nhân dịp các chuyến thăm của 

lãnh ñạo ðảng và Nhà nước, Chính phủ ñi các nước. Thông qua các hoạt ñộng xúc 

tiến thương mại, hội chợ, triển lãm và hoạt ñộng của Chương trình xúc tiến thương 

mại quốc gia ñể kết hợp vận ñộng ñầu tư vào các KCN Hà Nội; 

- Xây dựng quy chế khuyến khích và khen thưởng các cá nhân, doanh nghiệp 

có ñóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển KCN ở Hà Nội. 

* Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, ñối tác ñầu tư 

- ðể thực hiện có hiệu quả chủ trương mở rộng, ña phương hoá ñối tác ñầu 

tư, cần tổ chức nghiên cứu, ñánh giá tiềm năng, thực trạng và xu hướng ñầu tư của 

các công ty, tập ñoàn xuyên quốc gia của các nước phát triển khu vực châu Á, Thái 

Bình Dương, các cường quốc công nghiệp mạnh như Mỹ và nước trong khối khối 

EU... Trước mắt, cần tổ chức nghiên cứu ñánh giá tác ñộng của Hiệp ñịnh thương 

mại Việt Nam-Hoa Kỳ sau 09 năm ký kết ñối với môi trường ñầu tư Việt Nam nói 
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chung và Hà Nội nói riêng nhằm ñề xuất giải pháp vận ñộng các nhà ñầu tư của Mỹ 

vào KCN Hà Nội; 

- Tổ chức nghiên cứu ñánh giá tình hình, xu hướng ñầu tư nước ngoài trên 

thế giới, kinh nghiệm thu hút ñầu tư của một nước trong khu vực , ñặc biệt là các cơ 

chế pháp lý song phương và ña phương ñiều chỉnh quan hệ hợp tác ñầu tư quốc tế 

mà Việt Nam ñã và ñang trong quá trình tham gia. ðây là chương trình nghiên cứu 

quan trọng, không chỉ phục vụ thiết thực cho công tác vận ñộng, xúc tiến ñầu tư mà 

còn tạo ñiều kiện cho việc xây dựng và triển khai thực hiện các cam kết quốc tế về 

ñầu tư của Việt Nam.[63] Trên cơ sở ñó kiến nghị với Chính phủ có những ñiều 

chỉnh trong các chính sách khuyến khích ñầu tư chung của quốc gia và giúp Hà Nội 

có những căn cứ ñể xây dựng một số chính sách thu hút ñầu tư mang ñặc trưng của 

Thủ ñô. 

* Về hoạt ñộng thu hút ñầu tư của các công ty xây dựng và kinh doanh cơ sở 

hạ tầng 

- Cùng với việc tập trung xây dựng tốt cơ sở hạ tầng KCN phải chú ý ñến 

công tác nghiên cứu thị trường, nghiên cứu thị hiếu, ñặc tính của nhà ñầu tư ñể xây 

dựng chiến lược Marketing vận ñộng thu hút ñầu tư hữu hiệu; 

- ðẩy mạnh hoạt ñộng nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước, nắm rõ 

nhu cầu ñòi hỏi của thị trường ñể có kế hoạch ñiều chỉnh, mở rộng hay thu hẹp quy 

mô và tổ chức xây dựng, tu chỉnh cơ sở hạ tầng KCN cho phù hợp; 

- Nghiên cứu người tiêu dùng: Xác ñịnh rõ ñâu là nhà ñầu tư hiện tại và ñâu 

là nhà ñầu tư tiềm năng? Nhu cầu và thị hiếu của nhà ñầu tư ra sao? Họ cần gì? Sản 

phẩm thế nào? Họ quan tâm ñến vị trí, quy mô KCN; nguồn lao ñộng chất lượng 

cao; tính chuyên ngành của KCN; hệ thống dịch vụ phụ trợ... hay giá cả? Lợi thế so 

sánh của KCN này với các KCN khác trên ñịa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận là gì?  

- Nghiên cứu ñộng cơ mua hàng: Nhà ñầu tư ñến với ta mục ñích là thuê ñất 

xây dựng nhà xưởng ñể sản xuất, xuất phát từ ñộng cơ, ñộng cơ xuất phát từ nhu 

cầu, nhưng không có nghĩa là cứ có nhu cầu là họ sẽ quyết ñịnh ñầu tư; 



 151 

- Nghiên cứu sản phẩm: Cần xem xét KCN của mình ñã ñáp ứng ñược nhu 

cầu của nhà ñầu tư và ñối tượng khách hàng mà mình lựa chọn hay chưa? có những 

ưu thế và hạn chế gì? cần cải tiến vấn ñề gì và ra sao? 

3.3.4.3.  Thu hút ñầu tư trực tiếp nước ngoài vào các KCN 

Trong thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, 

tốc ñộ thu hút ñầu tư nước ngoài vào Việt Nam nói chung và vào các KCN Hà Nội nói 

riêng suy giảm mạnh. Do vậy, Hà nội cần có những giải pháp mang tính chiến lược dài 

hạn ñể thu hút ñầu tư vào các KCN, ñặc biệt là nguồn vốn nước ngoài. 

- Xác ñịnh rõ mục tiêu, danh mục ngành nghề cần khuyến khích thu hút ñầu 

tư theo từng giai ñoạn. Ưu tiên thu hút ñầu tư trực tiếp nước ngoài vào các ngành 

công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao như: sản xuất vật liệu mới, ñiện-ñiện tử, 

công nghệ NANO, khuân mẫu chính xác, cơ khí thiết bị phụ tùng ngành sản xuất ô 

tô, xe máy, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, dầu khí....và các ngành mà Hà 

Nội có nhiều lợi thế cạnh tranh gắn với công nghệ hiện ñại, tạo thêm nhiều việc 

làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Giảm dần và thậm chí ngừng thu hút các 

dự án sử dụng nhiều lao ñộng phổ thông, dự án hàm lượng gia công cao như: dệt 

may, giầy da ... theo ý kiến của tác giả từ nay ñến năm 2020 và tầm nhìn 2030 Hà 

Nội tập trung thu hút các dự án sử dụng nhiều vốn và công nghệ cao, kỹ thuật mới 

trong các ngành cơ khí-ñiện tử, ñiện-ñiện tử, công nghệ thông tin, công nghệ sinh 

học, công nghệ khuôn mẫu chính xác, nghiên cứu và chế biến dược phẩm; 

- ðẩy mạnh thu hút ñầu tư lấp ñầy các KCN ñã ñi vào hoạt ñộng như KCN 

Phú Nghĩa, KCN Hà Nội-ðài tư, KCN Quang Minh 2 ñể phát huy vai trò của các 

KCN chủ ñạo của Thành phố Hà Nội, tạo ñiều kiện liên kết phát triển các KCN 

khác trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh. Có cơ chế khuyến khích và ưu ñãi cho 

những nhà ñầu tư trực tiếp nước ngoài từ tất cả các nước và vùng lãnh thổ, nhất là 

những nhà ñầu tư có tiềm năng lớn về tài chính, về công nghệ, các tập ñoàn ña 

quốc gia ở các nước châu Âu, châu Mỹ và các nước phát triển khác như: Tập ñoàn 

Intel, Microsoft, Braun, ExxonMobil, Toyota, Honda, Sony  ... ñầu tư vào KCN 

nhất là ở ñịa bàn có ñiều kiện kinh tế- xã hội khó khăn như huyện Sóc Sơn hoặc 
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những khu vực hạ tầng kỹ thuật-xã hội còn chưa ñồng bộ như KCN Nam Thăng 

Long, Khu công nghệ cao sinh học Từ Liêm ... nhằm tạo ñộng lực thu hút các nhà 

ñầu tư nước ngoài khác cùng vào ñầu tư. Thành phố cần tập trung nguồn lực và 

mạnh dạn ñầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình kết cấu hạ tầng ở các ñịa bàn 

này bằng nhiều nguồn vốn huy ñộng khác nhau ñể tạo ñiều kiện thuận lợi cho phát 

triển các KCN ñồng bộ; 

- Tiếp tục ñẩy mạnh thu hút ñầu tư, lựa chọn ngành nghề vào KCNC Hòa Lạc 

nhằm tạo sự tác ñộng tương hỗ theo kiểu Claster trong việc hình thành và hoạt ñộng 

của KCNC này nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực tạo ra các sản phẩm có khả 

năng cạnh tranh mang tính toàn cầu; 

- Có kế hoạch thu hút vốn ñầu tư của các công ty có quy mô vừa và nhỏ nhưng 

công nghệ hiện ñại hoặc nghiên cứu chuyển giao, ñồng thời tạo ñiều kiện thuận lợi 

cho người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài ñầu tư vào Hà Nội. 

3.3.4.4.  Thu hút ñầu tư trong nước vào KCN 

- Hà Nội là thủ ñô, là trung tâm kinh tế lớn, là nơi tập trung rất nhiều các 

doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh thì việc thu hút các doanh nghiệp trong 

nước vào các KCN là một việc cần thiết. Sau khi Luật Doanh nghiệp và Luật ðầu tư 

có hiệu lực, môi trường ñầu tư và kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước ngày 

càng thuận lợi. Do vậy, cần tăng cường thông tin tuyên truyền, vận ñộng, tạo ñiều 

kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước ñầu tư sản xuất trong các KCN ñể 

các doanh nghiệp trong nước có cơ hội tiếp cận các doanh nghiệp nước ngoài, học 

hỏi kinh nghiệm, công nghệ và tăng cường liên kết hợp tác sản xuất, tăng tỷ lệ nội 

ñịa hoá, phát huy nội lực; 

- Ban hành công khai Danh mục dự án gọi vốn ñầu tư vào KCN ñể các thành 

phần kinh tế, các tổ chức, cá nhân trong nước có cơ hội ñầu tư, huy ñộng thêm 

nguồn vốn ñầu tư xã hội. Nhà nước và thành phố Hà Nội cần nghiên cứu các chính 

sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước và khuyến khích các thành phần kinh tế 

trong nước ñầu tư vào KCN; 
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- Nhà nước phải tạo khung pháp lý nhất quán và ổn ñịnh, UBND thành phố 

Hà Nội phải tạo môi trường ñầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi và cạnh 

tranh bình ñẳng cho mọi loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và 

ñẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Hà Nội cần có những chính sách thỏa ñáng 

về ñất ñai, về vốn, hỗ trợ di dời các doanh nghiệp công nghiệp trong các khu, cụm 

công nghiệp kiểu cũ và trong nội ñô di dời vào các KCN ñể giảm thiểu ñến mức 

thấp nhất mức ñộ ô nhiễm môi trường do các doanh nghiệp trong nội thành gây nên. 

Cùng với việc di chuyển, yêu cầu các cơ sở sản xuất phải tiến hành ñổi mới thiết bị, 

công nghệ hoặc ñầu tư hệ thống xử lý chất thải ñảm bảo tiêu chuẩn cho phép trước 

khi thải ra môi trường xung quanh ñể tránh hiện tượng di chuyển ô nhiễm từ nơi này 

ñến nơi khác. Hiện nay, chủ trương di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra ngoại 

thành ñã ñược UBND thành phố Hà Nội giao trách nhiệm cho Sở Công thương 

thành phố chủ trì ñề án và chỉ ñạo thực hiện. ðây là chủ trương kịp thời, ñúng ñắn 

ñược ñông ñảo nhân dân và doanh nghiệp ñồng tình; 

- UBND thành phố Hà Nội phải chỉ ñạo các sở, ngành chức năng kiên 

quyết không cấp phép cho các dự án công nghiệp mới nằm ngoài KCN, tránh 

tình trạng tuy KCN ñã ñược thành lập nhưng vẫn cấp giấy phép cho các doanh 

nghiệp sản xuất xây dựng các cơ sở sản xuất ở ngoài KCN như ñã xảy ra trong 

những năm vừa qua. ðiều ñó sẽ dẫn ñến tình trạng ñầu tư phân tán, không tuân 

thủ quy hoạch, gây khó khăn cho việc kiểm soát môi trường và phá vỡ quy hoạch 

phát triển chung của Thủ ñô. 

3.3.4.5.  Thu hút và huy ñộng vốn ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 

 ðối với KCN, việc xây dựng cơ sở hạ tầng có chất lượng phục vụ tốt cho các 

doanh nghiệp trong KCN có ý nghĩa quan trọng, ñó là yếu tố sống còn ñối với sự 

thành công hay thất bại của KCN và phải ñi trước một bước. Trong thời gian vừa qua 

một số dự án như KCN Sài ðồng A không triển khai ñược là do chủ ñầu tư kinh 

doanh hạ tầng bị khó khăn về vốn và nhiều dự án khác bị chậm tiến ñộ chủ yếu là do 

thiếu vốn. Do vậy việc ña dạng hoá phương thức huy ñộng vốn là vấn ñề cần thiết và 

ñể làm ñược ñiều này cần thực hiện một số giải pháp sau: 
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- Thành lập Công ty cổ phần ñầu tư cơ sở hạ tầng ñể huy ñộng vốn rộng rãi 

của các thành phần kinh tế và công chúng và có thể niêm yết trên thị trường chứng 

khoán khi có ñủ ñiều kiện phát hành cổ phiếu; 

- ða dạng hóa các nguồn vốn: Nhà nước, tín dụng, vốn vay của các tổ chức 

tín dụng, các quỹ ñầu tư, nguồn vốn từ các chủ ñầu tư, phát hành trái phiếu và huy 

ñộng các nguồn vốn nhàn rỗi khác trong xã hội; 

- Huy ñộng 100% vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài trong việc ñầu tư xây dựng 

cơ sở hạ tầng KCN bằng cách lựa chọn chủ ñầu tư nước ngoài kinh doanh hạ tầng là 

những tập ñoàn có kinh nghiệm, năng lực. Liên doanh với các ñối tác nước ngoài 

bằng quỹ ñất mà Nhà nước giao vừa ñể thu hút nguồn vốn của họ, vừa thông qua họ 

thu hút các nhà ñầu tư nước ngoài vào sản xuất tại KCN, ñồng thời tận dụng kinh 

nghiệm làm ăn của họ. KCN Thăng Long thành công trong lĩnh vực thu hút ñầu tư 

và xây dựng một KCN có hạ tầng tương ñối ñồng bộ, hoàn chỉnh chính là nhờ uy tín 

và kinh nghiệm của tập ñoàn Sumitomo Nhật Bản; 

- Huy ñộng vốn góp ứng trước của các nhà ñầu tư có nhu cầu ñầu tư sản xuất 

kinh doanh trong KCN ñể ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phương pháp này sẽ có 

lợi cho cả hai bên. Một bên sẽ có vốn ñể ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN, một 

bên sẽ ñược hưởng ưu ñãi về giá cho thuê ñất trong quá trình hoạt ñộng của KCN và 

họ vừa là cổ ñông vừa là người tiêu dùng do vậy sẽ nâng cao trách nhiệm trong quá 

trình xây dựng hạ tầng KCN; 

- Cho phép người dân ở khu vực mất ñất làm KCN sử dụng tiền hỗ trợ ñền 

bù GPMB ñể góp vốn ñầu tư xây dựng hạ tầng KCN. ðiều này vừa có tác dụng huy 

ñộng vốn vừa giúp công tác ñền bù và GPMB cho các KCN thuận lợi hơn và ñẩy 

nhanh tiến ñộ xây dựng các KCN theo ñúng kế hoạch ñã ñề ra,; 

- Sử dụng quỹ ñất ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN, khuyến khích các 

thành phần kinh tế tham gia ñầu tư vào các hạng mục phù hợp với khả năng của họ 

như ñầu tư hệ thống cấp nước, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống thông tin liên 

lạc... theo hình thức BOT trên cơ sở ñảm bảo các tiêu chí của KCN ñồng bộ. 
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3.3.5. Nhóm giải pháp phát triển và ñào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao 

Mặc dù Hà Nội là nơi có ñội ngũ lao ñộng có tay nghề cao hơn so với các ñịa 

phương khác, nhưng theo ñánh giá của các nhà ñầu tư trong các KCN Hà Nội thì 

nguồn lao ñộng của Hà Nội vẫn xảy ra tình trạng “thừa thầy thiếu thợ”, trình ñộ của 

công nhân ña số là tốt nghiệp phổ thông, với các ngành công nghiệp có hàm lượng 

công nghệ cao thì chất lượng lao ñộng ở Hà Nội vẫn chưa ñáp ứng ñược nhu cầu 

của các doanh nghiệp. Do vậy, ñể phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất 

lượng ñồng thời tạo nên một ñội ngũ lao ñộng lành nghề sẽ làm nền tảng cho sự phát 

triển các KCN ñồng bộ trên ñịa bàn Hà Nội cần phải có những biện pháp cụ thể sau: 

3.3.5.1.  ðổi mới và nâng cao chất lượng ñào tạo nguồn nhân lực cho các doanh 

nghiệp KCN 

ðào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho nền kinh tế nói chung và 

cho các KCN nói riêng là một vấn ñề có tính chiến lược không chỉ riêng của thành 

phố Hà Nội mà còn là nhiệm vụ chung của cả quốc gia, do vậy cần có sự ñịnh hướng 

và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, ñoàn thể chức năng của Trung 

ương và Hà nội cùng với sự nỗ lực của người lao ñộng làm việc trong các KCN. 

- Trước hết các cơ sở ñào tạo phải xác ñịnh lại các mục tiêu ñào tạo ngắn 

hạn, dài hạn và trình ñộ cần ñào tạo chủ yếu là sơ cấp, trung cấp, cao ñẳng: ñó là 

những công nhân, kỹ thuật viên có phẩm chất ñạo ñức nghề nghiệp tốt, ñược trang 

bị kỹ thuật, nghiệp vụ tiên tiến phù hợp với nhu cầu của các KCN, có tác phong 

công nghiệp cao, có ñủ năng lực thực thi công việc ñược giao. ðể làm ñược việc 

này UBND Thành phố cần chỉ ñạo hệ thống ngành Lao ñộng Thương binh và Xã 

hội Hà Nội tổ chức ñiều tra khảo sát thực trạng và nhu cầu ñào tạo nghề của người 

lao ñộng và của doanh nghiệp trong và ngoài KCN ñể có những cơ sở dữ liệu chính 

xác giúp các cơ sở ñào tạo nghề xây dựng ñịnh hướng ñào tạo phù hợp với nhu cầu 

thực tế và tương lai; 

- Chuẩn hóa và tập trung củng cố, tăng cường ñào tạo, bồi dưỡng, nâng cao 

trình ñộ, phát triển ñội ngũ giáo viên dạy nghề cho các cơ sở ñào tạo nghề của Hà 

Nội. ðội ngũ giáo viên phải chuyên nghiệp và ñạt tiêu chuẩn về trình ñộ chuyên 
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môn, nghiệp vụ sư phạm, phương pháp, phương tiện dạy học hiện ñại, gắn kết giữa 

lý thuyết và thực hành trên máy móc thiết bị hiện ñại trong quá trình giảng dạy. 

Không ngừng bổ sung và ñổi mới nội dung, chương trình, giáo trình ñào tạo, 

phương pháp ñào tạo ñể ñáp ứng nhu cầu của thực tế ñể từng bước nâng cao chất 

lượng ñào tạo, dạy nghề; 

- UBND thành phố Hà Nội cần tập trung ñầu tư cho một số trường nghề 

trọng ñiểm về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và nhà xưởng thực hành, ñổi 

mới giáo trình, giáo án, ñổi mới tư duy dạy học....theo hướng cập nhật trình ñộ tiên 

tiến, hiện ñại của thế giới tạo hạt nhân thúc ñẩy các cơ sở ñào tạo nghề khác cũng 

phải tự mình vươn lên ñể cạnh tranh; 

- ðầu tư, nâng cấp một số trường công nhân kỹ thuật thành các trường cao 

ñẳng dạy nghề ñể ñào tạo ra một lực lượng lao ñộng kỹ thuật có chuyên môn sâu, kỹ 

năng thực hành tốt, có tác phong làm việc hiện ñại, ñáp ứng nhu cầu lao ñộng ña 

dạng ngành nghề của các KCN. Sau khi ñược nâng cấp, các trường này sẽ ñào tạo hệ 

cao ñẳng các nghề chính như: ñiện tử, tin học, kỹ thuật ñiện, cơ khí, cơ khí-ñiện-ñiện 

tử, nghề hàn ... Quy mô ñào tạo hàng năm sẽ ñược nâng lên cả cho hệ cao ñẳng nghề, 

hệ trung và sơ cấp nghề và cho cả loại hình ñào tạo chính quy và không chính quy; 

- Mời những chuyên gia trong và ngoài nước có kinh nghiệm, có trình ñộ, cập 

nhật các thông tin khoa học kỹ thuật hiện ñại tham gia giảng dạy, qua ñó học hỏi trao ñổi 

kinh nghiệm nhằm nâng cao trình ñộ ñội ngũ giáo viên cơ hữu. Có chính sách khuyến 

khích, thu hút và cử giáo viên ñi học tập, nâng cao trình ñộ và phấn ñấu mỗi năm số 

lượng giáo viên có trình ñộ sau ñại học ñược tăng lên; 

- ða dạng hóa loại hình ñào tạo như: 

+ ðào tạo tập trung tại các cơ sở dạy nghề (bao gồm trung tâm dạy nghề, 

trường trung cấp nghề, trường cao ñẳng nghề và các loại trường khác có tham gia 

dạy nghề). Mô hình này chủ yếu ñể ñào tạo những học sinh sau khi tốt nghiệp các 

trường THCS và THPT. 

 +  Dạy nghề tại doanh nghiệp và tại nơi làm việc: Mô hình này chủ yếu ñào 

tạo và ñào tạo lại, ñào tạo nâng cao cho người lao ñộng trong các doanh nghiệp 
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KCN. ðây là mô hình ñang có xu hướng phát triển ở Việt nam và mô hình này ñặc 

biệt có ý nghĩa trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, giúp cho người lao ñộng không 

có tay nghề hoặc kỹ năng nghề thấp giảm thiểu ñược nguy cơ thất nghiệp. 

 + Liên kết ñào tạo giữa cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp (doanh nghiệp gửi 

người lao ñộng ñến trường ñể học nghề; cơ sở dạy nghề gửi học sinh ñến các doanh 

nghiệp ñể thực hành nghề...). ðây cũng là mô hình ñược chú trọng hiện nay, nhằm 

góp phần giảm khoảng cách giữa học và hành; tạo ñiều kiện cho người học tiếp cận 

và thích ứng nhanh ñược với công nghệ của doanh nghiệp; tạo ñiều kiện cho người 

học nghề có cơ hội tìm ñược việc làm tốt hơn. Có nhiều hình thức gắn kết giữa ñào 

tạo và sử dụng lao ñộng như: các trường và doanh nghiệp phối hợp ñể học sinh sau 

khi học xong lý thuyết tại trường ñược thực tập, thực hành tại doanh nghiệp; doanh 

nghiệp ñầu tư trang thiết bị thực hành cho trường; nhà trường tổ chức ñào tạo theo 

hợp ñồng của doanh nghiệp...  

ðiển hình của mô hình ñào tạo gắn với việc làm và doanh nghiệp này là công 

ty TNHH TOHO Việt Nam-KCN Thăng Long ñã phối hợp liên kết với Trường ðại 

học kinh tế-Kỹ thuật ñể ñào tạo nhũng kỹ thuật viên cơ khí ngành khuôn mẫu chính 

xác phục vụ cho nhu cầu lao ñộng kỹ thuật có chất lượng cao của công ty. Sự thành 

công của mô hình này dựa trên cơ sở sự phối hợp chặt chẽ của hai bên, chương trình 

ñào tạo ñược thiết kế theo Module và cập nhật các yêu cầu về kỹ thuật và công nghệ 

chuyên biệt cho công ty TNHH TOHO Việt Nam. Một thành công nữa của sự hợp 

tác này là ñã tạo ra một ñội ngũ giảng viên có chuyên môn sâu về ngành cơ khí chế 

tạo và cơ khí chế tạo khuôn mẫu chính xác cùng với các trang thiết bị dạy nghề hiện 

ñại. Ngoài sự hợp tác trong ñào tạo, giữa cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp có sự 

phối hợp tư vấn nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên. Về phía doanh nghiệp, ñó là tư 

vấn về những công việc, những yêu cầu mà một người lao ñộng cần có, ñể từ ñó học 

sinh có thể lựa chọn nghề học phù hợp với khả năng và sở thích của mình. Về phía 

nhà trường, ñó là tư vấn, giới thiệu về khả năng thu hút lao ñộng của doanh nghiệp; 

tạo ñiều kiện cho sinh viên tiếp cận các thông tin về doanh nghiệp ñể họ có thể ñến 

làm việc sau khi tốt nghiệp. 
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  + Dạy nghề lưu ñộng: ðây là mô hình thường ñược áp dụng cho các nhóm 

ñối tượng ñặc thù, ở xa các cơ sở dạy nghề ...[89] 

 - ðể nâng cao chất lượng ñào tạo, có thể ñề nghị Chính phủ cho phép các các 

nhà ñầu tư về dạy nghề nước ngoài có năng lực và kinh nghiệm ñầu tư xây dựng các 

trung tâm dạy nghề công nghệ cao chuyên ñào tạo công nhân, kỹ thuật viên lành 

nghề phục vụ cho nhu cầu sản xuất của các KCN; 

 - ðể bảo ñảm cuộc sống ổn ñịnh và tạo việc làm bền vững cho người dân các 

vùng bị mất ñất làm KCN, cần khuyến khích các hình thức ñào tạo, dạy nghề cho 

nông dân và tạo ñiều kiện tốt nhất ñể họ vào làm việc trong các KCN trên mảnh ñất 

bị thu hồi. Thành lập các cơ sở ñào tạo nghề tại nơi phát triển KCN ñể trực tiếp ñào 

tạo nghề cho người lao ñộng nông nghiệp có ñất ñược chuyển ñổi sang sản xuất 

công nghiệp ñiển hình như Trường trung học Kinh tế-Kỹ thuật Bắc Thăng Long tại 

xã Kim Chung, huyện ðông Anh, thành phố Hà Nội; 

 - Ngoài ra cần quan tâm ñào tạo ñội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chủ chốt 

trong các doanh nghiệp KCN như cán bộ quản lý, nhân sự; cán bộ các phòng 

chuyên môn, nghiệp vụ; quản ñốc các phân xưởng, tổ trưởng sản xuất, chuyền 

trưởng,... ñể họ có thể hiểu biết chuyên môn, nắm ñược pháp luật Việt Nam nói 

chung và pháp luật lao ñộng nói riêng, ngôn ngữ và phong tục tập quán của các 

quốc gia ñầu tư vào KCN và phổ biến cho các ñồng nghiệp khác ñể tạo mối quan hệ 

lao ñộng lành mạnh, ổn ñịnh, bền vững trong doanh nghiệp và KCN.  

3.3.5.2. Hoàn thiện chính sách lao ñộng, việc làm và ñãi ngộ 

Hà Nội cần nghiên cứu, xây dựng một chương trình và kế hoạch ñồng bộ 

mang tầm chiến lược trong việc thu hút ñội ngũ cán bộ và thợ lành nghề cho Thủ 

ñô, bao gồm cả lao ñộng nước ngoài có trình ñộ cao ñể ñảm nhận những vị trí quản 

lý, ñiều hành hay chuyên môn kỹ thuật cao. Ban hành và công bố rộng rãi những 

giải pháp và chính sách ưu tiên nhằm thu hút và sử dụng có hiệu quả nhân tài trong 

và ngoài nước phục vụ cho sự phát triển ngành công nghiệp Hà Nội và phát triển 

các KCN ñồng bộ trên ñịa bàn Hà Nội. 
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- Một vấn ñề cũng cần ñược quan tâm là phải tiêu chuẩn hoá, nâng cao chất 

lượng ñội ngũ cán bộ công chức Nhà nước, ñể làm ñược ñiều này thành phố Hà Nội 

cần có những giải pháp ñào tạo, ñào tạo lại, thu hút nguồn nhân lực có trình ñộ 

chuyên môn, quản lý cao cho bộ máy quản lý hành chính của Thành phố. Hà Nội 

cần tạo ñiều kiện cho các thủ khoa, sinh viên giỏi xuất sắc tốt nghiệp các trường ñại 

học ñược tuyển thẳng vào các Sở, Ban, ngành của thành phố hoặc có chính sách 

luân chuyển họ xuống cơ sở, ñào tạo qua thực tế ñể chuẩn bị nguồn nhân lực ñáp 

ứng yêu cầu cho tương lai phát triển của Thủ ñô (không quy ñịnh ñiều kiện phải có 

hộ khẩu Hà nội như hiện nay ñối với nhóm ñối tượng này);  

- UBND thành phố Hà Nội cần tiếp tục nghiên cứu ban hành các chính sách 

ñãi ngộ, hỗ trợ khi luân chuyển một số sinh viên xuât sắc, Thạc sĩ, Tiến sĩ về làm việc 

tại các huyện ngoại thành, nhất là các huyện thuộc tỉnh Hà Tây (cũ) ñể giúp các ñịa 

phương này có một ñội ngũ cán bộ quản lý ngành công nghiệp và KCN có trình ñộ, 

chất lượng cao phục vụ sự nghiệp CNH, HðH Thủ ñô. Nghiên cứu xây dựng, ban 

hành các chính sách thu hút, ñãi ngộ ñối với giáo viên dạy nghề có trình ñộ cao nhất 

là các ngành nghề công nghệ cao và ngành kinh tế mũi nhọn mà Hà Nội ñang tập 

trung thu hút, như chính sách tiền lương, tiền thưởng, hỗ trợ nơi ăn chốn ở, chính 

sách hỗ trợ ñào tạo nâng cao, bồi dưỡng chuyên môn kỹ thuật trong và ngoài nước; 

- Về chế ñộ tiền lương cần xây dựng hệ thống thang bảng lương phù hợp 

với ñiều kiện thực tế của Hà Nội, không nên quá cứng nhắc chỉ dựa trên mức 

lương tối thiểu theo quy ñịnh do Chính phủ ban hành mà khuyến khích doanh 

nghiệp trả lương cao hơn mức sàn quy ñịnh. Chế ñộ tiền lương cần dựa trên cơ sở 

kết hợp hài hòa các yếu tố: chức vụ, trình ñộ chuyên môn, thời gian công tác và 

các ñóng góp khác. Một chính sách tiền lương thích hợp sẽ giúp các doanh nghiệp 

ổn ñịnh sản xuất và năng cao năng suất lao ñộng, tăng cường khả năng cạnh tranh, 

hạn chế thấp nhất tình trạng bỏ việc của người lao ñộng; 

- ðể giúp cho người lao ñộng có việc làm và doanh nghiệp KCN tuyển dụng 

ñược người làm việc thích hợp cần xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống dịch 

vụ việc làm KCN, bao gồm hoạt ñộng hướng nghiệp, ñào tạo, ñào tạo lại và các 
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nhiệm vụ khác như: thông tin thị trường lao ñộng, tư vấn, xúc tiến việc làm. Hệ thống 

dịch vụ việc làm này không chỉ phục vụ cho các KCN, mà quan trọng hơn nó còn 

cung cấp thông tin phục vụ cho các cơ sở dạy nghề, cho người sử dụng lao ñộng và 

người lao ñộng ñể các bên ñưa ra quyết dịnh phù hợp với mục tiêu của mình. Hiện 

nay nguồn lực ñầu tư cho việc xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao ñộng của 

Hà Nội chủ yếu tập trung cho Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội- Sở Lao ñộng 

Thương binh và Xã hội Hà Nội. Tuy nhiên, do ñặc thù quản lý nhà nước ñối với KCN 

nên khả năng tiếp cận và nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao ñộng trong các doanh 

nghiệp trong các KCN Hà Nội của Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội còn hạn chế 

và hiệu quả của kênh thông tin này còn thấp. Chính vì vậy UBND thành phố Hà Nội 

và Ban quản lý các KCN&CX Hà Nội cần tập trung ñầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu 

thông tin thị trường lao ñộng chuyên biệt cho các KCN và giao cho Trung tâm giới 

thiệu việc làm-Ban quản lý các KCN&CX Hà Nội thực hiện. 

3.3.6.  Nhóm giải pháp ñổi mới quản lý nhà nước dối với KCN Hà Nội 

Quản lý nhà nước ñối với các KCN không chỉ là các hoạt ñộng quy hoạch, 

ñiều hành, thanh tra, giám sát mà còn bao gồm các hoạt ñộng hỗ trợ trong quá trình 

hoạt ñộng phát triển của các KCN, từ việc tạo lập môi trường pháp lý ổn ñịnh và bình 

ñẳng cho các doanh nghiệp, xác lập chính sách khuyến khích ñầu tư phát triển, hỗ trợ 

giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình hoạt ñộng của các doanh nghiệp 

KCN,... ñến phối hợp ñồng bộ trong việc cung cấp các nguồn nhân tài, vật lực ñảm 

bảo thông suốt ñầu vào và ñầu ra cho doanh nghiệp.  

Do vậy, ñể phát triển các KCN ñồng bộ trên ñịa bàn Hà Nội công tác quản lý 

nhà nước ñối với các KCN cần có sự ñổi mới về phương thức ñiều hành, tổ chức bộ 

máy quản lý nhà nước, cơ chế phân công, phối hợp giữa các cơ quan chức năng của 

Trung ương và Hà nội trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình ñối 

với các KCN. ðặc biệt, cần chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực 

thi chính sách, pháp luật, quy hoạch của cả cơ quan quản lý nhà nước, cán bộ, công 

chức nhà nước và cả doanh nghiệp KCN, doanh nhân. ðể làm ñược ñiều này cần phải 

có các giải pháp như: 
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3.3.6.1.  ðổi mới công tác hoạch ñịnh và ban hành các cơ chế chính sách 

ðể hoạt ñộng của KCN ngày càng ổn ñịnh và phát triển phù hợp với tiến 

trình hội nhập của nền kinh tế nước ta, công tác hoạch ñịnh chính sách cần ñược 

tiếp tục ñổi mới và hoàn thiện tạo tiền ñề quan trọng cho công tác quản lý nhà nước 

ñối với phát triển KCN, ñồng thời tiếp tục ñổi mới nhận thức và tư duy ñối với việc 

hoạch ñịnh chính sách và ban hành các cơ chế chính sách.  

* Về phía Chính phủ và các Bộ, ngành 

- Tiếp tục tổ chức rà soát lại tất cả các chính sách có liên quan ñến KCN, 

bãi bỏ những chính sách ưu ñãi trái với các qui ñịnh của luật pháp và thông lệ quốc tế 

mà Việt Nam ñã ký kết hoặc tham gia. Nghiên cứu, ban hành một số chính sách hỗ 

trợ doanh nghiệp nhằm hấp dẫn, thu hút ñầu tư ñối với các ngành công nghiệp chủ 

lực, công nghiệp mũi nhọn, công nghệ cao mà không vi phạm các cam kết quốc tế, ví 

dụ như thay vì hỗ trợ ưu ñãi thuế thu nhập doanh nghiệp như trước ñây chuyển sang 

hỗ trợ miễn, giảm tiền thuê ñất có thời hạn, hỗ trợ ñào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ xây 

dựng và chuyển giao công nghệ sử lý nước thải, hỗ trợ ñền bù giải phóng mặt bằng...; 

- Nhà nước cần tiếp tục sửa ñổi Luật ðất ñai một cách toàn diện, theo hướng 

tăng cường hiệu lực của pháp luật trong việc thực hiện các qui ñịnh về ñất ñai áp dụng 

ñối với KCN, tách bạch giữa giá cho thuê ñất thô của Nhà nước với giá cho thuê cơ sở hạ 

tầng của doanh nghiệp phát triển hạ tầng, trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm xử lý chính 

sách ñất ñai áp dụng cho KCN ở các quốc gia và thông lệ quốc tế ñể hình thành một 

chính sách ñất ñai ổn ñịnh. Nhà nước trực tiếp cho các doanh nghiệp thuê ñất, còn doanh 

nghiệp phát triển hạ tầng chỉ thu phí sử dụng hạ tầng và các dịch vụ tiện ích KCN.[3] 

* Về phía các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội 

- Tiếp tục nghiên cứu các chính sách ñãi ngộ và thu hút nhân tài, nhân lực 

có trình ñộ cao về làm việc tại các cơ quan chức năng về quản lý KCN nói riêng và 

phục vụ cho sự nghiệp phát triển các KCN Hà Nội nói chung; 

- Xây dựng chính sách khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu, không phân 

biệt trong và ngoài nước, ñồng thời ñẩy mạnh hoạt ñộng xúc tiến ñầu tư nhằm góp 

phần vào việc nâng cao tính hấp dẫn trong thu hút ñầu tư vào KCN Hà Nội. Nghiên 
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cứu, xem xét việc tham gia vào hiệp hội các KCN và CX của khu vực và trên thế giới 

tạo cơ hội quảng bá hình ảnh KCN Hà Nội ñi thế giới; 

- UBND thành phố Hà Nội cần phải xây dựng chính sách ñền bù, giải phóng 

mặt bằng, phương án tái ñịnh cư, ñịnh canh phù hợp nhằm ổn ñịnh cuộc sống cho 

người dân sau khi bị thu hồi ñất gắn với việc ñào tạo nghề, giải quyết việc làm cho 

những hộ gia ñình bị thu hồi ñất làm KCN. Trước hết chính quyền ñịa phương cần 

ñi trước một bước trong việc ñảm bảo chất lượng nhà ở và cơ sở hạ tầng khu vực tái 

ñịnh cư và tạo ñiều kiện cho những hộ dân mất ñất tham gia giám sát việc xây dựng 

nhà tái ñịnh cư ñể họ yên tâm và tin tưởng bàn giao mặt bằng xây dựng KCN; 

- Giao cho UBND các cấp của thành phố Hà Nội, nơi dự kiến xây dựng các 

KCN, chịu trách nhiệm thu hồi ñất, ñền bù và giao lại mặt bằng sạch cho công ty phát 

triển hạ tầng tiến hành xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng các KCN, ñồng thời cũng 

cương quyết, cưỡng chế ñối với các trường hợp cố tình chây ỳ, chống ñối không 

chịu chấp hành chính sách GPMB chung ñã ñược ñông ñảo người dân tán thành; 

- Phân công, phân nhiệm rõ ràng giữa các cơ quan, ñơn vị trong việc thực 

thi các khâu, các công ñoạn chính sách tránh sự chồng chéo, “dẫm chân” nhau 

trong công tác quản lý nhà nước ñối với các KCN. Hiện nay, công tác quản lý nhà 

nước các hoạt ñộng sản xuất công nghiệp (trong và ngoài KCN) trên ñịa bàn Thủ ñô 

ñược giao cho Sở Công Thương Hà Nội chịu trách nhiệm, ñồng thời theo quy ñịnh 

tại Nghị ñịnh số 29/Nð-CP quy ñịnh về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh 

tế thì Thủ tướng Chính phủ giao cho Ban quản lý các KCN cấp tỉnh, thành phố tổ 

chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước ñối với các KCN như vậy là cũng có sự 

chồng chéo. Cho nên, UBND Thành phố Hà Nội cần có sự thống nhất trong chỉ ñạo 

ñiều hành, làm cho hoạt ñộng ñầu tư vào các KCN Hà Nội có hiệu quả.  

3.3.6.2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ñối với các KCN Hà Nội 

- Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt ñộng của KCN là một khâu trong quy 

trình tổ chức quản lý và không thể thiếu ñược ñể ñảm bảo việc tuân thủ và chấp hành 

các qui ñịnh của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. ðiều cơ bản nhất ở ñây là 
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cần xác ñịnh ñược ñúng và rõ nội dung công việc cần thanh tra cũng như ñối tượng 

cụ thể của thanh tra các hoạt ñộng trong KCN; 

- Nội dung hoạt ñộng của thanh tra bao gồm thanh tra quản lý nhà nước ñối 

với KCN và việc tuân thủ các quy ñịnh pháp luật trong hoạt ñộng của các doanh 

nghiệp KCN. Do ñó, các cơ quan quản lý nhà nước của Hà Nội cần tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát ñối với việc thực hiện chính sách KCN trên ñịa bàn Hà Nội, 

ñặc biệt, cần nhanh chóng hoàn thiện tổ chức Ban thanh tra KCN trực thuộc Ban 

quản lý các KCN và CX Hà Nội theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 29/Nð-CP quy ñịnh 

về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành 

ngày 14/03/2008; 

- Theo thẩm quyền và phân cấp quản lý, ngoài hoạt ñộng thanh tra KCN của 

thanh tra một số bộ, ban ngành ở Trung ương ñối với KCN, hoạt ñộng thanh tra 

quản lý nhà nước ñối với KCN Hà Nội chủ yếu là thanh tra việc thực hiện chức 

năng quản lý của Ban quản lý các KCN và CX Hà Nội, từ việc thanh tra việc triển 

khai xây dựng KCN theo ñúng quy hoạch ñược duyệt; việc cấp, ñiều chỉnh, thu hồi 

một số loại giấy phép theo thẩm quyền ñến việc thanh tra việc tuân thủ các quy ñịnh 

của các doanh nghiệp trong KCN Hà Nội như thanh tra hoạt ñộng của công ty phát 

triển hạ tầng; thanh tra hoạt ñộng xuất nhập khẩu, việc tuân thủ các quy ñịnh về bảo vệ 

môi trường, về phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao ñộng của doanh nghiệp KCN...; 

- Thông qua việc hình thành cơ chế kiểm tra, giám sát lẫn nhau trong hệ thống 

cơ quan quản lý nhà nước, tiếp tục ñổi mới cơ chế và tổ chức thực hiện chức năng 

kiểm tra, giám sát hoạt ñộng của các KCN trên ñịa bàn Hà Nội. ðồng thời, có kế 

hoạch lựa chọn, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực và bản lĩnh của ñội ngũ cán 

bộ làm công tác thanh tra và có chế ñộ ñãi ngộ thỏa ñáng với họ. Hơn nữa, từng bước 

phát huy tính dân chủ và mở rộng sự kiểm tra, giám sát của nhân dân, ñộng viên, 

khuyến khích, khen thưởng kịp thời những các nhân, tập thể có thành tích phát hiện 

và sử lý kịp thời các vụ việc liên quan ñến việc chấp hành không ñúng các quy dịnh 

của pháp luật về quản lý nhà nước ñối với KCN trên ñịa bàn Hà Nội [38,tr 331-339]. 
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3.3.6.3. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước của BQL các KCN và CX Hà Nội. 

- Mặc dù, Ban quản lý các KCN và CX Hà Nội ñã có Quy chế hoạt ñộng của 

Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội (ban hành kèm theo Quyết 

ñịnh số 166/2004/Qð-UB ngày 09 tháng 11 năm 2004 của UBND thành phố Hà 

Nội), nhưng hiện nay một số ñiểm của Quy chế này không phù hợp với Nghị ñịnh 

số 29/2008/Nð-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy ñịnh về KCN, 

KCX và KKT; Nghị ñịnh này ñã tăng thêm quyền hạn và trách nhiệm của Ban quản 

lý các KCN ñịa phương, trong ñó có Ban quản lý các KCN và CX Hà Nội trong vai 

trò quản lý các doanh nghiệp trong KCN trên ñịa bàn.  

- Kể từ ngày 01/8/2008, sau khi sát nhập ñịa giới hành chính, theo chủ trương 

của thành phố Ban quản lý các KCN và CX Hà Tây (cũ) và Ban quản lý các KCN 

và CX Hà Nội (cũ) ñã tiến hành sát nhập làm một cơ quan lấy tên là Ban quản lý 

các KCN và CX Hà Nội. Tuy nhiên, một số quy ñịnh hoạt ñộng của ñơn vị mới này 

chưa có sự thống nhất, nên quá trình hoạt ñộng của Ban quản lý gặp một số khó 

khăn, vướng mắc. Hiện nay Ban quản lý các KCN và CX Hà Nội (mới) ñang trình 

UBND thành phố phê duyệt quy chế phối hợp hoạt ñộng ñể xác ñịnh rõ ñịa vị pháp 

lý của Ban quản lý các KCN và CX Hà Nội trong mối quan hệ trực tiếp với UBND 

thành phố Hà Nội; mối quan hệ ngang với các Sở, Ban, Ngành của thành phố Hà 

Nội và trong mối quan hệ với các bộ ngành Trung ương theo nguyên tắc phân cấp, 

ủy quyền. Do vậy, UBND thành phố Hà Nội cần sớm phê duyệt quy chế phối hợp 

này ñể xác ñịnh rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Ban quản lý các KCN và 

CX Hà Nội theo chức năng quản lý nhà nước ñối với hoạt ñộng của các KCN và 

chức năng tham mưu cho UBND thành phố. Các ñơn vị chức năng của Ban quản lý 

cần ý thức ñược tinh thần trách nhiệm, vì sự nghiệp phát triển KCN Hà Nội, vì doanh 

nghiệp ñể nâng cao vai trò của Ban quản lý các KCN và CX Hà Nội ñối với hoạt ñộng 

của các doanh nghiệp, như: 

  - Về quản lý môi trường: Hiện nay hoạt ñộng của bộ phận này trong Ban 

quản lý còn chưa bao quát ñược hết các phát sinh tại các KCN. Một phần vì thiếu 

nhân lực, một phần là do một thời gian dài buông lỏng công tác quản lý môi trường 



 165 

do vậy trong thời gian tới Ban quản lý cần tập trung củng cố công tác quản lý môi 

trường tạo tiền ñề cho việc phát triển KCN ñồng bộ; 

 - Về quản lý doanh nghiệp: Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về sản 

xuất, kinh doanh, kết hợp với các cơ quan hữu quan giải quyết những khó khăn cho sản 

xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Trong thời gian tới, công tác quản lý doanh 

nghiệp cần sâu sát hơn với cơ sở, tránh tình trạng quản lý hành chính như hiện nay. 

Có như vậy mới tham mưu ñề xuất với các cơ quan chức năng nhà nước và lãnh ñạo 

Ban quản lý các chính sách, chế ñộ nhằm khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh 

sản xuất giỏi, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước và kịp thời tham gia giúp ñỡ 

doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh; 

  - Về quản lý hoạt ñộng ñầu tư: Phối hợp với các ñơn vị trong ban, các cơ 

quan chức năng chuyên môn nhanh chóng tổ chức thẩm ñịnh các dự án ñầu tư ngay 

từ lúc tiếp nhận ñơn và dự án ñầu tư giúp các doanh nghiệp giảm bớt thời gian chờ 

cấp phép. Tuy nhiên, không vì vậy mà thiếu chặt chẽ, hồ sơ nào không ñạt yêu cầu 

về vốn, về công nghệ, về các chỉ số kinh tế-kỹ thuật... sẽ không cấp phép và việc 

cấp phép ñầu tư có chọn lọc theo ñịnh hướng quy hoạch phát triển KCN của Thủ ñô 

hiện tại và tương lai; 

   - Về quản lý quy hoạch: Cấp chứng chỉ quy hoạch quy hoạch và tổ chức 

thẩm ñịnh thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật ñối với các dự án ñầu tư vào KCN theo 

tinh thần thông tư (04) BXD/KTQH ngày 30/7/1997 của Bộ Xây dựng. Kiên quyết 

không cấp phép và sử lý theo thẩm quyền ñối với các trường hợp vi phạm quy 

hoạch về mật ñộ xây dựng; 

 - Về quản lý hoạt ñộng xuất nhập khẩu: Quản lý các hoạt ñộng thương mại 

trong các KCN trên ñịa bàn Thành phố Hà Nội và cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng 

hoá mẫu D theo uỷ quyền của Bộ Thương mại. Cần tăng cường hơn nữa công tác 

quản lý xuất nhập khẩu ñối với các doanh nghiệp KCN ñể hỗ trợ doanh nghiệp tăng 

kim ngạch xuất khẩu và kịp thời phát hiện những gian lận thương mại nhằm tạo sân 

chơi bình ñẳng cho hoạt ñộng xuất nhập khẩu của các doanh  nghiệp KCN; 
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- Về công tác quản lý lao ñộng: Theo dõi, kiểm tra, giám sát, ñôn ñốc người 

lao ñộng và người sử dụng lao ñộng thực hiện các quy ñịnh về pháp luật lao ñộng 

và quan hệ lao ñộng. Công tác quản lý lao ñộng trong thời gian tới cần tập trung 

kiểm tra việc người sử dụng lao ñộng có thực hiện tốt các chính sách, chế ñộ lao 

ñộng ñối với người lao ñộng như giao kết hợp ñồng lao ñộng, xây dựng nội quy lao 

ñộng, tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, thời gian làm việc, nghỉ ngơi, trợ 

cấp tai nạn lao ñộng ... trong các doanh nghiệp theo quy ñịnh của pháp luật hay 

không? Phối hợp với tổ chức Công ñoàn KCN và CX Hà Nội tổ chức hướng dẫn, 

khuyến khích các doanh nghiệp ký kết thoả ước lao ñộng tập thể nhằm giảm thiểu 

các nguy cơ tranh chấp lao ñộng tập thể dẫn ñến ñình công góp phần vào sự phát 

triển của doanh nghiệp KCN nói riêng và các KCN Hà Nội nói chung; 

- Tăng cường vai trò của ðại diện ban quản lý tại các khu công nghiệp: Cử 

cán bộ trực tiếp làm việc tại các KCN trọng yếu, nâng tần suất xuống trực tiếp các 

KCN khác ñể nắm rõ tình hình sản xuất của các doanh nghiệp ñảm bảo thông tin 

luôn cập nhật. Những vấn ñề phát sinh, những thắc mắc cần giải quyết của doanh 

nghiệp tùy theo thẩm quyền và chuyên môn có thể giải ñáp trực tiếp hoặc chuyển 

các phòng chức năng giải quyết. Tuy nhiên, cần nâng cao năng lực giải quyết tại 

chỗ các vướng mắc của doanh nghiệp như các vấn ñề liên quan ñến thủ tục hành 

chính, liên quan ñến quy trình và nội dung hồ sơ cấp phép; các vấn ñề liên quan 

ñến tư vấn chế ñộ chính sách ñối với người lao ñộng, người sử dụng lao ñộng.... 

3.4. ðề xuất một số nội dung quy hoạch và hạng mục công trình thiết yếu 

nhằm xây dựng mô hình thí ñiểm một KCN ñồng bộ phù hợp với ñặc thù của 

thủ ñô Hà Nội 

Quá trình hình thành và phát triển các KCN trên ñịa bàn Hà Nội trong thời 

gian qua ñã ñóng góp rất quan trọng trong việc thu hút nguồn vốn ñầu tư trong nước 

và vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài, thúc ñẩy dịch chuyển cơ cấu kinh tế, thúc ñẩy 

tăng trưởng công nghiệp, tạo công ăn việc làm cho người lao ñộng, góp phần phát 

triển bền vững kinh tế - xã hội Thủ ñô Hà Nội…Tuy nhiên bên cạnh những thành 

tựu ñã ñạt ñược, quá trình phát triển các KCN trên ñịa bàn Hà Nội trong những năm 
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qua còn tồn tại một số mặt hạn chế và ñiều ñó ñã làm giảm ñi tính hiệu quả của 

KCN. Do vậy, ñể ñẩy mạnh sự nghiệp CNH, HðH Thủ ñô hướng tới ñại lễ kỷ niệm 

1000 năm Thăng Long - Hà Nội thì cần phải tập trung xây dựng mới một số KCN 

ñồng bộ và hoàn thiện các KCN ñã xây dựng và ñi vào hoạt ñộng.  

Với mục tiêu trên, dựa vào các tiêu chí của KCN ñồng bộ, nghiên cứu sinh 

xin ñề xuất một số nội dung quy hoạch và hạng mục công trình thiết yếu nhằm xây 

dựng mô hình thí ñiểm một KCN ñồng bộ phù hợp với ñặc thù của thủ ñô Hà Nội 

và lấy ñó làm cơ sở ñể các KCN ñã và ñang xây dựng hoặc ñi vào hoạt ñộng tùy 

theo ñiều kiện, khả năng ñiều chỉnh lại cho phù hợp. 

3.4.1. Quy hoạch khu công nghiệp 

KCN ñồng bộ phải phù hợp với quy hoạch và ñịnh hướng phát triển của 

thủ ñô Hà Nội nhằm phát huy tốt và khai thác lợi thế so sánh trên cơ sở cân nhắc 

tính hiệu quả và cân ñối hài hòa trong sự phát triển chung của từng quận, huyện 

ñồng thời quan tâm thích ñáng ñến vấn ñề xã hội và các ñiều kiện, yếu tố môi 

trường, ñảm bảo tính khả thi về bảo vệ môi trường và ứng cứu sự cố trong các 

quyết ñịnh quy hoạch. Quy hoạch KCN phải phân khu chức năng rõ ràng giữa 

khu vực sản xuất, khu vực dịch vụ, khu ñô thị liền kề và ñảm bảo các ñiều kiện 

về hướng gió, không gây ảnh hưởng ñến môi trường. Theo kinh nghiệm phát 

triển KCN của các nước ñi trước và học tập kinh nghiệm phát triển Business 

Park thế hệ thứ hai, thứ ba tác giả ñề xuất nội dung quy hoạch xây dựng mô hình 

thí ñiểm một KCN ñồng bộ như sau: 

* Vị trí ñặt KCN 

Tác giả ñề xuất ñịnh hướng phát triển KCN chủ yếu là các huyện thuộc tỉnh 

Hà Tây (cũ); ở ranh giới với các tỉnh lân cận và ở các ñịa bàn kinh tế khó khăn hoặc 

hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp thấp như Ba Vì, Sóc Sơn, Mỹ ðức, ... Một KCN 

ñược coi là phù hợp về vị trí khi thỏa mãn các yêu cầu về khoảng cách an toàn, ñảm 

bảo không gây tác ñộng có hại tới các khu dân cư, trường học, bệnh viện, khu 

thương mại và các khu vực sinh thái nhạy cảm khác (hiện tại và theo quy hoạch). 

Chiều rộng dải cách ly phải ñảm bảo khoảng cách tối thiểu theo tiêu chuẩn môi 



 168 

trường Việt Nam, trong dải cách ly vệ sinh, tối thiểu 50% diện tích ñất phải ñược 

trồng cây xanh và không quá 40% diện tích ñất có thể ñược sử dụng ñể bố trí bãi ñỗ 

xe, trạm bơm, trạm xử lý nước thải, trạm trung chuyển chất thải rắn. 

* Quy mô KCN 

Với ñặc thù của Hà Nội và ñịnh hướng thu hút ñầu tư là tập trung phát triển 

các ngành tạo ra sản phẩm có hàm lượng tri thức và công nghệ cao; các ngành có lợi 

thế cạnh tranh, có thương hiệu; các sản phẩm công nghiệp ñiện tử, công nghệ thông 

tin, sản phẩm cơ khí chế tạo, chế biến thực phẩm, dược phẩm, vật liệu mới... do ñó 

nghiên cứu sinh ñề xuất quy mô một KCN khoảng 500ha là hợp lý ñể ñảm bảo ñủ 

quỹ ñất dự phòng phát triển và bố trí ñủ các khu chức năng. 

* Sử dụng ñất và phân khu chức năng 

- Diện tích các XNCN và khu vực liên quan như kho tàng, nhà xưởng cho 

thuê tối ña là 60% tổng diện tích KCN; 

- Diện tích thảm cỏ, cây xanh từ 15-20% tổng diện tích KCN; 

- Diện tích khu vực nhà trung tâm ñiều hành, công trình công cộng, thương 

mại, dịch vụ trong khoảng từ 2-5% tổng diện tích KCN; 

- ðể ñảm bảo diện tích cho các công nghệ xử lý thân thiện môi trường (như 

xử lý nước thải sinh học), diện tích khu vực các công trình hạ tầng kỹ thuật cần nằm 

trong khoảng 2- 4% tổng diện tích KCN. 

* Qui hoạch ngành nghề ñầu tư vào KCN 

ðây là một vấn ñề rất quan trọng, trên thực tế các doanh nghiêp ñầu tư sản 

xuất tại trong KCN ngành nghề là rất ña dạng về ngành nghề trừ một số KCN 

chuyên ngành do vậy ñể xây dựng và phát triển KCN ñồng bộ cần lưu ý một số vấn 

ñề sau khi quyết ñịnh quy hoạch và lựa chọn ngành nghề ñầu tư vào KCN ở Hà Nội. 

Theo quan ñiểm của nghiên cứu sinh thì Hà Nội nên tập trung phát triển và thu 

hút các ngành tạo ra sản phẩm có hàm lượng tri thức và công nghệ cao (công nghệ tự 

ñộng hoá, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới); các ngành công nghiệp ñiện 

tử, công nghệ thông tin, sản phẩm cơ khí chế tạo (khuôn mẫu, lắp ráp, chế tạo ô tô, xe 

máy ...) và như vậy tính liên kết giữa các doanh nghiệp sẽ ñược tăng lên và kích thích 
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công nghiệp phụ trợ của Hà Nội phát triển. Có thể thí ñiểm xây dựng một vài KCN 

theo kiểu “tòa nhà công nghiệp cao tầng” với mục ñích thu hút các doanh nghiệp 

nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp, chủ yếu trong các 

lĩnh vực phần mềm, ñiện tử, viễn thông, thiết bị y tế hiện ñại ...  

3.4.2. Hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào khu công nghiệp 

3.4.2.1.  ðường giao thông  

Hệ thống ñường giao thông là một trong những hạng mục công trình cơ bản 

mà các KCN cần triển khai thực hiện ñầu tiên. Hệ thống ñường giao thông phải ñảm 

bảo thông thoáng, chịu ñược xe có tải trọng lớn, các trục lộ chính phải ñảm bảo tối 

thiểu 4 làn ñường/một chiều, thuận tiện cho việc lưu thông và vận tải hàng hóa bằng 

xe Container ñồng thời không bị ách tắc giao thông vào những giờ cao ñiểm khi 

công nhân tan ca, do vậy tác giả xin ñề xuất các thông số về ñường giao thông cho 

KCN ñồng bộ, của Hà Nội với các chỉ tiêu tối thiểu như sau:  

ðường trục chính KCN 

Chỉ giới ñường ñỏ 60-80m:  

+ Mỗi bên 4 làn xe cơ giới rộng 20-28m,  hai chiều là : 40m-56m 

+ Dải phân cách ở giữa rộng 3m - 9m  

+ Hè mỗi bên rộng 7-7,5m  

Ðường nội bộ Khu công nghiệp 

- Chỉ giới ñường ñỏ 40m  

+ 4 làn xe cơ giới rộng: 30m  

+ Hè mỗi bên rộng 5m -10m  

- Chỉ giới ñường ñỏ 22m  

+ 2 làn xe cơ giới rộng: 12m  

+ Hè mỗi bên rộng 5m-10m  

 Việc quy hoạch ñường giao thông cần tính toán tới khả năng tương thích 

giữa ñường giao thông trong và ngoài KCN, ñường giao thông bên trong KCN, phải 

ñảm bảo yêu cầu tính liên kết giữa các khu ñất ñược quy hoạch trong KCN và tối ưu 

hóa khai việc thác sử dụng các lô ñất ñảm bảo nguyên tắc vận trù học.  
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ðường giao thông phải có ñầy ñủ hệ thống biển báo giao thông, biển chỉ dẫn 

rõ ràng ñặt cạnh các ngã ba ngã tư hoặc khu vực cần lưu ý và không bị che khuất tầm 

nhìn. Ngoài ra có thể bố trí thêm hệ thống gương cầu lồi ñể tăng khả năng quan sát 

cho người tham gia giao thông tại các khu vực có tầm quan sát hạn chế. Tại các khu 

vực dễ xảy ra tai nạn như trước cổng nhà máy, xí nghiệp, khu vực có lưu lượng người 

qua lại ñông cần bố trí các gờ giảm tốc ñộ. ðường giao thông phải có vạch sơn phân 

cách các làn ñường, phân tách lối ñi dành cho người ñi bộ rõ ràng và có thể bố trí 

thêm hệ thống ñèn tín hiệu giao thông nếu cần thiết. 

ðường phải ñược xây dựng riêng theo tiêu chuẩn quốc gia TCXDVN 104-2007 

về các chỉ tiêu xây dựng và ñảm bảo khoảng cách phòng chống cháy nổ, cháy lan …, 

phải tính toán ñến việc có lối ñi thoát hiểm khi có hoả hoạn hoặc báo ñộng xảy ra. 

3.4.2.2.  Cấp ñiện và hệ thống chiếu sáng 

 ðây là một hạng mục thiết yếu và là ñiều kiện bắt buộc phải ñảm bảo tại một 

KCN ñồng bộ, nguồn ñiện cung cấp phải ñủ cho mọi nhu cầu hoạt ñộng của các 

doanh nghiệp KCN. Khi xây dựng cần có sự tính toán ñể thiết kế trạm biến áp phân 

phối trong hàng rào KCN có công suất tương thích với sự phát triển của KCN và có 

hệ số dự phòng an toàn, thích hợp. Các trạm biến áp phân phối cấp ñiện hạ thế cho 

từng phụ tải ñược ñầu tư xây dựng cho từng nhà máy, xí nghiệp - ñảm bảo tính ñộc 

lập, an toàn cung cấp ñiện, vận hành kinh tế của hệ thống.  

Nguồn ñiện phải ñược ñảm bảo cung cấp ổn ñịnh, trong trường hợp nguồn 

ñiện có sự cố cấp ñiện phải thông báo trước cho doanh nghiệp và KCN ñồng thời 

phải tổ chức một ñội kỹ thuật chuyên ngành ñủ năng lực, hoạt ñộng 24/24h ñể sử lý 

kịp thời các sự cố xảy ra. Khu công nghiệp cần phải ñầu tư xây dựng một nhà máy 

phát ñiện riêng có công suất ñủ khả năng ứng phó khi có sự cố lưới ñiện quốc gia và 

duy trì chế ñộ kiểm tra bảo dưỡng theo ñịnh kỳ ñảm bảo nhà máy phát ñiện này luôn 

trong tình trạng hoạt ñộng tốt. Hệ thống truyền tải ñiện phải ñảm bảo hệ số an toàn và 

ñi ngầm trong hệ thống ống dẫn dưới lòng ñất dọc theo tuyến ñường trước các lô ñất 

ñể ñảm bảo cấp ñiện ñầy ñủ và ổn ñịnh cho các doanh nghiệp tiêu thụ ñiện. Một vấn 
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ñề cũng rất cần ñược quan tâm là phải xây dựng ñơn giá bán ñiện thực sự cạnh tranh, 

phù hợp với lợi ích của các bên có liên quan. 

Hệ thống ñèn chiếu sáng tại KCN này cần phải ñược quan tâm và duy trì chế 

ñộ kiểm tra thay thế các bóng hỏng hàng ngày. Hầu hết các doanh nghiệp KCN duy 

trì sản xuất liên tục và hoạt ñộng cả 3 ca, do vậy hệ thống chiếu sáng có vai trò rất 

quan trọng ñể ñảm bảo hoạt ñộng của KCN nhằm ñáp ứng ñược ñộ sáng ñể lưu 

thông, ñể bảo vệ về ñêm và ñảm bảo an ninh trật tự. 

Hệ thống chiếu sáng phải ñược bố trí ñủ tại các tuyến ñường giao thông theo 

quy ñịnh và những vị trí cần bảo vệ và có chất lượng ổn ñịnh. Việc bố trí hệ thống 

chiếu sáng phải ñảm bảo tiêu chuẩn về công trình chiếu sáng quy ñịnh mức ñộ chiếu 

sáng tối thiểu theo cấp ñường và lưu lượng giao thông và việc bố trí chiếu sáng như 

lắp ñặt ñèn chiếu sáng tại các ñiểm giao cắt cần ñược chú ý. 

Chiếu sáng công cộng ñược thiết kế cho toàn bộ KCN theo tiêu chuẩn 

TCXDVN 259-2001 “Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo ñường, ñường phố, 

quảng trường ñô thị”, ñảm bảo về ñộ chiếu sáng trên mặt ñường (ñường nội bộ, 

ñường trục lộ chính) mang tính mỹ thuật công nghiệp cao.  

3.4.2.3.  Cấp nước 

Hệ thống cấp nước sạch dùng cho sinh hoạt và công nghiệp cần phải ñược 

ñảm bảo như việc cung cấp nguồn ñiện nêu trên. KCN ñồng bộ phải có nguồn nước 

máy có áp lực ổn ñịnh, ñảm bảo nhu cầu của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt 

ñộng sản xuất kinh doanh và phải xây dựng một bể chứa nước dự phòng tương ứng 

với nhu cầu của doanh nghiệp và có hệ số cấp dự phòng lớn hơn 01 ngày. Nước cấp 

cho sản xuất công nghiệp, ñược tính trên cơ sở ñáp ứng ñủ nhu cầu hoạt ñộng sản 

xuất cho toàn bộ nhà máy trong KCN và theo từng loại hình công nghiệp, ñảm bảo 

tối thiểu 20m3/ha/ngày ñêm cho tối thiểu 60% diện tích. [17]. 

KCN cần chủ ñộng xây dựng một nhà máy cấp nước riêng của KCN với 

công suất cấp phù hợp ñược tính toán trên cơ sở ñáp ứng ñủ nhu cầu hoạt ñộng sản 

xuất cho toàn bộ nhà máy trong khu công nghiệp và dự báo phát triển vừa ñể kinh 

doanh vừa ñảm bảo yêu cầu cấp nước của các doanh nghiệp KCN. Hệ thống cấp 
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nước phải có hệ thống bể lọc, bể lắng ñể chất lượng nước cung cấp cho các doanh 

nghiệp luôn ñược ñảm bảo tiêu chuẩn nước sạch dùng cho sinh hoạt và nước dùng 

cho công nghiệp theo theo tiêu chuẩn TCVN 5502 – 2003 và quy ñịnh của WHO.  

- Mạng lưới cấp nước cho Khu công nghiệp phải tính toán ñến việc cung cấp 

ñầy ñủ nước và ñảm bảo áp lực nước cho các trụ nước cứu hỏa. Lưu lượng nước cấp 

cho một ñám cháy phải ñảm bảo ≥15l/s; số lượng ñám cháy ñồng thời cần ñược tính 

toán≥2; áp lực tự do trong mạng lưới cấp nước chữa cháy phải ñảm bảo ≥10m. [17]. 

3.4.2.4.  Thảm cỏ, cây xanh 

Mật ñộ cây xanh trong KCN phải ñảm bảo theo tiêu chuẩn ñược quy ñịnh tại 

Quyết ñịnh số 04/2008/Qð-BXD ngày 03/04/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban 

hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng”, trong ñó quy ñịnh tỷ 

lệ % ñất cây xanh trong KCN là ≥ 10 diện tích toàn bộ khu KCN và theo tác giả là 

từ 15-20% diện tích toàn bộ KCN là hợp lý và tăng sự thân thiện với môi trường 

của KCN. Do vậy, khi xây dựng KCN cần phải ñảm bảo chỉ tiêu này; việc ñảm bảo 

trồng ñủ cây xanh ngoài việc tạo cảnh quan và mỹ quan cho KCN, sẽ làm cho diện 

mạo khu công nghiệp trở nên xanh tươi hơn, góp phần bảo vệ môi trường sinh hoạt 

và làm việc trong các khu công nghiệp, ngăn bụi, chống ồn, tăng lượng oxy, giảm 

lượng CO2 ñộc hại… làm cho KCN trở thành một “công viên khu công nghiệp” với 

ñúng nghĩa của nó. Ngoài chức năng quang hợp và ñiều hòa không khí cũng nhau 

tạo bóng mát, cây xanh còn làm cho KCN tăng tính thẩm mỹ và ñẹp thêm nếu như 

biết cách bố trí và lựa chọn loại cây phù hợp. Hình dáng kích thước và màu sắc các 

loại cây xanh thảm cỏ phải ñược phối kết sống ñộng thoáng mát, hợp lý, phù hợp 

với khu vực và ñảm bảo cảnh quan. Có thể trồng loại cây có tán dọc theo hai bên 

ñưòng giao thông và các khu tập trung cùng với việc bố trí thảm cỏ dọc theo dải 

phân cách ñường giao thông chính và các khoảng lùi theo chỉ giới ñường ñỏ không 

sử dụng tại KCN và tại các doanh nghiệp sẽ tạo ra một cảnh quan ñẹp. Người lao 

ñộng, khách hàng, khách thăm quan KCN ñều cảm thấy dễ chịu và dịu mát khi bước 

vào “công viên khu công nghiệp ”. 
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Ngoài ra khuyến khích các doanh nghiệp KCN quan tâm phát triển nhân rộng 

mô hình doanh nghiệp "xanh - sạch- ñẹp", các lô ñất xây dựng công trình, của từng 

doanh nghiệp phải ñảm bảo dành tối thiểu 20% diện tích ñể trồng cây xanh theo 

TCXD VN. 

3.4.2.5.  Nhà máy sử lý nước thải tập trung 

KCN cần phải xây dựng công trình xử lý nước thải ñảm bảo ñạt tiêu chuẩn 

qui ñịnh (nhà máy sử lý nước thải) ñạt chất lượng sử lý nước thải loại A., ngay từ 

khi lập dự án thành lập KCN cần quy hoạch và bố trí vốn, ñất ñể xây dựng nhà máy 

xử lý nước thải tập trung theo quy ñịnh của Luật môi trường năm 2005.  

Bảng 3.1. Diện tích tối thiểu khu ñất xây dựng trạm xử lý nước 

Công suất trạm xử lý (1.000 m3/ngñ) Diện tích tối thiểu khu ñất (ha) 

Từ 1÷5 0,5 

Từ >5÷10 1,0 

Từ >10÷30 2,0 
Nguồn: Quyết ñịnh số 04/2008/Qð-BXD của Bộ xây dựng. [17] 

Nhà máy nước thải phải ñảm bảo các chỉ tiêu sau : 

- Công nghệ sử lý nước thải phải là công nghệ tiên tiến, hiện ñại và ñồng bộ; 

- Công suất xử lý nước ñảm bảo nhu cầu của KCN và dự báo phát triển; 

- Hệ thống xử lý nước thải hoạt ñộng ổn ñịnh ñảm bảo tiêu chuẩn xử lý theo 

TCVN; 

- Áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 14001; 

- ðội ngũ vận hành chuyên trách, có chuyên môn ñủ năng lựuc, có kinh 

nghiệm, ñược ñào tạo thường xuyên; 

- Môi trường cảnh quan sạch ñẹp. 

3.4.2.6.  Hệ thống thoát nước mưa, nước thải 

Hệ thống thoát nước mưa, nước thải ñược thực hiện theo qui hoạch và ñảm 

bảo việc thoát nước cho KCN theo hai phần riêng biệt: phần nước mưa chảy tràn; 

phần nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt và nước thải từ các nhà máy hoặc 

từ các bộ phận dịch vụ khác ñược thu gom bằng hệ thống ống ngầm ñược ñấu nối 

vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN. Hệ thống này ñược thiết kế nhằm 
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ñảm bảo quản lý ñược các nguồn nước thải của từng nhà máy và hệ thống thoát 

nước thải chung của KCN ra ngoài cũng cần phải tính toán ñảm bảo chịu tải ñược 

toàn bộ lưu lượng thoát nước của KCN. Thu gom nước thải sinh hoạt phải ñạt ≥80% 

tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt và thu gom nước thải công nghiệp phải ñạt ≥80% tiêu 

chuẩn cấp nước cho công nghiệp (tùy theo loại hình công nghiệp). Nước thải ñược 

xử lý riêng tại từng nhà máy ñảm bảo chất lượng nước xả theo tiêu chuẩn TCVN 

5945-1995, trước khi dẫn về nhà máy xử lý nước thải tập trung.  

Hệ thống ñường cống thu gom bên ngoài nhà máy tới trạm xử lý nước thải 

tập trung, xử lý lần 2 ñạt tiêu chuẩn xả vào nguồn, theo tiêu chuẩn TCVN 5945-

2005 “Nước thải công nghiệp-Tiêu chuẩn thải” (ñồng thời ñảm bảo chất lượng nước 

thải xả vào nguồn nước dùng cho mục ñích bảo vệ thủy sinh).  

3.4.2.7.  Trạm quan trắc môi trường 

 KCN cần xây dựng hệ thống trạm quan trắc môi trường tự ñộng ñể thường 

xuyên giám sát diễn biến chất lượng môi trường khu công nghiệp và xung quanh, 

cũng như ñể thống kê, dự báo xu hướng tác ñộng ảnh hưởng về môi trường của khu 

công nghiệp tới các vùng lân cận và khu vực dân sinh. Hệ thống phải ñược liên kết 

và tích hợp tổng thể ñể có thể thực hiện việc giám sát ñộc lập riêng cho từng nhà 

máy và tự ñộng báo cáo số liệu ñể bộ phận quản lý môi trường của KCN có thể 

giám sát và quản lý toàn bộ các nhà máy trong khu công nghiệp ñó. Các thiết bị 

giám sát ñược thiết ñặt theo tiêu chuẩn Việt Nam về ñảm bảo môi trường khi có sự 

cố hay nồng ñộ vượt quá giới hạn cho phép hệ thống lập tức ñưa ra cảnh báo dưới 

nhiều hình thức như: Dạng văn bản, dạng Email, gửi tin nhắn tự ñộng qua Internet 

hoặc sóng radio ... 

3.4.2.8. Phòng cháy chữa cháy 

Công tác phòng cháy trong KCN cực kỳ quan trọng ñể bảo việc tài sản và tính 

mạng cho người lao ñộng KCN, nơi tập trung khối lượng lớn tài sản và nhân lực, tập 

trung nhiều ngành nghề với nhiều ñặc thù dễ gây cháy nổ . 

 KCN phải có quy hoạch và xây dựng trạm phòng cháy chữa cháy; lượng xe 

chuyên dùng phải ñủ ñể kịp thời ứng phó khi có hỏa hoạn xảy ra và thường xuyên 
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kiểm tra, bảo dưỡng ñịnh kỳ ñảm bảo luôn ở trạng thái sẵn sàng theo yêu cầu của 

Luật phòng cháy chữa cháy. Các doanh nghiệp KCN phải xây dựng ñội ngũ PCCC 

cơ sở và ñội PCCC chuyên trách của KCN phải phải luôn trong tình trạng sẵn sàng 

trực 24/24h. 

Có hệ thống nước cấp riêng cho PCCC 

- ðường kính ống dẫn nước chữa cháy không nhỏ hơn 100mm và bố trí các 

trụ cứu hỏa cách nhau tối ña 150m hoặc tại các ngã ba, ngã tư ñể thuận lợi cho việc 

cấp nước chữa cháy. Khoảng cách tối thiểu giữa họng và tường là 5m. Khoảng cách 

tối ña giữa họng và mép ñường (trường hợp họng ñược bố trí ở bên ñường, không 

nằm dưới lòng ñường) là 2,5m.[17] 

- Phải có bể nước dự trữ phục vụ cho nhu cầu phòng cháy chữa cháy. 

Trong từng doanh nghiệp và trong KCN phải bố trí ñủ các bình bọt cứu hỏa, 

các thiết bị PCCC và bồn chứa cát dùng ñể cứu hỏa ñúng nơi quy ñịnh. Hệ thống tín 

hiệu cảnh báo và hệ thống còi cứu hỏa phải luôn ñược kiểm tra thường xuyên.  

3.4.2.9. Thông tin liên lạc 

Ngay từ khi quy hoạch xây dựng KCN ñã phải tính toán ñến việc quy hoạch 

mạng lưới cung cấp thông tin liên lạc và lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ có năng lực, 

uy tín, công nghệ tương thích. Hệ thống ñường truyền tín hiệu sử dụng cáp quang 

ñồng trục ñi ngầm trong hành lang kỹ thuật ñến các lô ñất tạo thành mạng lưới 

thông tin hiện ñại ñạt tiêu chuẩn quốc tế, ñáp ứng ñầy ñủ và nhanh chóng mọi yêu 

cầu về dịch vụ thông tin liên lạc trong và ngoài nước.  

Các dịch vụ thông tin liên lạc phải ña dạng (ðiện thoại, Fax, ADSL, Leased 

line,...) ñảm bảo cung cấp sớm theo nhu cầu với chất lượng ổn ñịnh và dung lượng 

không hạn chế. 

3.2.2.10. Kho tàng bến bãi 

Hệ thống kho tàng, bến bãi là một hạng mục tiện ích của KCN phục vụ cho 

các nhà ñầu tư, do vậy cần ñược quy hoạch xây dựng trong KCN. 

Kho bãi: Phục vụ cho nhu cầu, kế hoạch xuất nhập, lưu giữ, dự trữ nguyên 

vật liệu, hàng hóa, máy móc, thiết bị ... cho nhà ñầu tư mà không phải xây thêm kho 
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riêng tại từng doanh nghiệp ñể doanh nghiệp tận dụng tối ña diện tích ñất thuê phục 

vụ cho hoạt ñộng sản xuất kinh doanh mà không phải xây thêm kho riêng. Kho bãi 

phải ñáp ứng ñủ nhu cầu của các doanh nghiệp trong KCN và ñảm bảo lưu giữ an 

toàn; phải có nhiều loại hình kho bãi như kho thuê dài hạn, ngắn hạn, kho ngoại quan, 

kho thành phẩm... ñể doanh nghiệp lựa chọn cho phù hợp. 

Bến bãi: Hệ thống bến bãi phục vụ nhu cầu vận chuyển của doanh nghiệp và nhu 

cầu ñưa ñón công nhân góp phần phụ trợ cho hoạt ñộng của các doanh nghiệp trong KCN. 

3.4.3.  Hạ tầng xã hội và các dịch vụ phụ trợ 

3.4.3.1.  Hạ tầng xã hội  

* Khu nhà ñiều hành và các khu ña chức năng 

Việc quy hoạch bố trí khu nhà ñiều hành và khu cung cấp dịch vụ làm tăng 

thêm tiện ích cho KCN, giúp nhà ñầu tư thuận lợi trong hoạt ñộng sản xuất kinh 

doanh và tăng khả năng hấp dẫn thu hút ñầu tư. 

- Nhà ñiều hành tại KCN là nơi ñặt văn phòng công ty hạ tầng tại KCN có 

chức năng ñảm bảo cho KCN luôn trong tình trạng hoạt ñộng tốt, quản lý các công 

trình hạ tầng và cung cấp một số dịch vụ cho các doanh nghiệp. Công ty hạ tầng cần 

bố trí ñặt một văn phòng cho ñại diện Ban quản lý Các KCN cấp tỉnh, thành phố 

hoạt ñộng ngay tại nhà ñiều hành. Phối hợp cùng với Ban quản lý các KCN cấp 

tỉnh, thành phố xây dựng mô hình tổ “một cửa” ngay tại KCN giúp các nhà ñầu tư 

ñược giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính tại chỗ tạo sự hấp dẫn cho thu 

hút ñầu tư.  

- KCN cần bố trí khu ñất ñể xây dựng Trạm công an tại KCN nhằm giải 

quyết tại chỗ các vấn ñề an ninh trật tự và các thủ tục pháp lý cần thiết khác cho 

người lao ñộng và người sử dụng lao ñộng trong KCN. 

- Trong KCN có chi nhánh ngân hàng ñặt tại khu nhà ñiều hành ñể cung cấp dịch 

vụ ngân hàng và phải bố trí hệ thống các máy ATM nhằm giúp các doanh nghiệp và 

người lao ñộng trong KCN thực hiện các hoạt ñộng tài chính như chuyển tiền, gửi tiền, 

thanh toán lương tháng cho công nhân ...một cách nhanh chóng và thuận tiện ñồng thời 
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giúp các doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng tốt nhất các dịch vụ, tiện ích của ngân hàng ñể 

phục vụ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. 

- Với quy mô một KCN ñồng bộ với diện tích 500 ha thì việc ñặt trạm hải 

quan ngay tại KCN là rất cần thiết, giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ XNK 

như làm các thủ tục hải quan một các dễ dàng và thuận tiện làm giảm bớt thời gian ñi 

lại và vận chuyển hàng hóa ñể kiểm hóa, thông quan...  

- Hệ thống siêu thị và nhà hàng ăn ñược bố trí ngay tại khu dịch vụ của KCN 

ñể giúp những người làm việc trong KCN có thể mua ñồ ăn, thực phẩm, vật phẩm 

thiết yếu phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và công tác mà không cần phải ñi ra khỏi 

KCN làm giảm thời gian ñi lại.  

- Bãi ñỗ xe là nhu cầu rất cần thiết trong quá trình hoạt ñộng của KCN, do 

vậy cần quy hoạch, bố trí bãi ñỗ xe phù hợp và ñáp ứng ñủ nhu cầu của KCN.  

* Khu nhà ở và các dịch vụ công cộng cho công nhân 

 Từ thực tế và kinh nghiệm của các quốc gia cho thấy vấn ñề nhà ở cho 

công nhân làm việc tại các KCN là một vấn ñề rất quan trọng gắn liền với sự hình 

thành và phát triển của các KCN và có ý nghĩa thiết thực, cấp bách với sự phát 

triển lâu dài của các hoạt ñộng sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển bền 

vững của các KCN. Xây dựng nhà ở công nhân là chương trình có ý nghĩa kinh tế, 

chính trị và xã hội sâu sắc, thể hiện quan ñiểm của ðảng và Nhà nước. Quy hoạch 

KCN gắn liền với phát triển ñô thị, do vậy ngay khi quy hoạch xây dựng KCN cần 

thiết phải xem xét ñến quy hoạch, bố trí ñất ñầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân 

một cách ñồng bộ, cả khu nhà ở và hạ tầng văn hóa xã hội. Việc ñầu tư cần nghiên 

cứu cấu trúc mỗi phòng và theo thực tế hiện nay số lượng công nhân ở chung với 

nhau từ 8-10 người là hợp lý. Việc bố trí nhà ở cho công nhân KCN sẽ ñáp ứng 

nhu cầu cấp thiết của người lao ñộng trong việc an cư, tái tạo sức lao ñộng và tạo 

sự an tâm, hấp dẫn các nhà ñầu tư. 

- Khu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm phục vụ nhu cầu 

ñời sống văn hóa tinh thần của người lao ñộng trong KCN và qua ñó nguời lao ñộng 

có ñiều kiện gần gũi với nhau hơn và gián tiếp phần giảm bớt các tệ nạn xã hội. Tại 



 178 

ñây có thể xây dựng thư viện, các phòng ñọc sách, tổ chức các chương trình văn hóa 

nghệ thuật, tổ chức chiếu phim, phòng tập thể thao, sân cầu lông ...giúp cho công 

nhân có ñiều kiện sinh hoạt văn hóa, thể thao lành mạnh sau những giờ làm việc 

căng thẳng, mệt mỏi; qua ñó nâng cao ñời sống tinh thần, tạo nơi sinh hoạt, giao lưu 

kết bạn cho nguời lao ñộng trong KCN và tăng sự hấp dẫn trong việc thu hút, tuyển 

dụng lao ñộng của các nhà ñầu tư.  

- Xây dựng Bệnh xá, Trạm Y tế phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người 

lao ñộng trong KCN nhằm giải quyết phần nào nhu cầu khám chữa bệnh của của người 

lao ñộng trong KCN và sơ cứu kịp thời các trường hợp khẩn cấp trước khi chuyển lên 

bệnh viện tuyến trên. 

3.4.3.2.  Dịch  vụ phụ trợ  

*  Dịch vụ an ninh khu công nghiệp 

Giữ gìn và bảo ñảm trật tự, an ninh, an toàn chung trong KCN là trách nhiệm 

hàng ñầu của công ty kinh doanh hạ tầng KCN. Tuy nhiên hầu hết các doanh nghiệp 

ñều tổ chức riêng một ñội bảo vệ riêng của mình hoặc ký kết hợp ñồng thuê với các 

ñơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ. Mặc dù mỗi doanh nghiệp ñều có ñội ngũ bảo vệ 

riêng nhưng cần có sự phối hợp hoạt ñộng với lực lượng bảo vệ chung của công ty 

hạ tầng và cơ quan công an ñịa phương. Do vậy ngoài việc tổ chức một lực lượng 

nhân viên an ninh, bảo vệ cho chung cho toàn KCN, công ty kinh danh hạ tầng có 

thể trực tiếp tổ chức cung cấp dịch vụ bảo vệ riêng cho các doanh nghiệp. Nếu làm 

ñược việc này thì tính ñồng bộ trong phối hợp triển khai của lực lượng bảo vệ sẽ 

tăng lên và tạo sự yên tâm cho doanh nghiệp. 

* Dịch vụ giới thiệu việc làm 

Với tốc ñộ phát triển công nghiệp như hiện nay tình trạng thiếu hụt lao ñộng 

ñang có dấu hiệu tăng lên, do vậy các nhà ñầu tư rất quan tâm ñặc biệt tới vấn ñề 

tuyển dụng lao ñộng phải ñảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Do vậy tại KCN, 

công ty hạ tầng phải phối hợp với Ban quản lý KCN& CX Hà Nội ñặt văn phòng 

Trung tâm giới thiệu việc ngay tại KCN ñể thực hiện nhiệm vụ cung ứng và tuyển 

dụng lao ñộng nhằm cung cấp lao ñộng cho các doanh nghiệp và tạo cơ hội cho 
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người lao ñộng tìm ñược việc làm phù hợp. Tại Trung tâm giới thiệu việc người lao 

ñộng sẽ ñược sơ tuyển và ñược ñào tạo những kỹ năng cơ bản, tác phong công 

nghiệp, kiến thức pháp luật, an toàn vệ sinh lao ñộng ... trước khi chính thức làm 

việc sẽ giúp các nhà ñầu tư yên tâm tập trung vào hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. 

* Dịch vụ tư vấn pháp lý 

Công ty hạ tầng cần tổ chúc cung ứng các dịch vụ tư vấn hỗ trợ cho doanh 

nghiệp như: Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc cấp giấy chứng nhận ñầu tư, tư 

vấn và hỗ trợ doanh nghiệp sau cấp giấy chứng nhận ñầu tư (như hỗ trợ dịch vụ tư vấn 

xây dựng và ñăng ký nội quy lao ñộng, ñăng ký mã số thuế, tư vấn làm hồ sơ hải 

quan...). Việc làm này giúp các doanh nghiệp yên tâm với dịch vụ ñược cung cấp vì 

phần lớn là các nhà ñầu tư nhất là nhà ñầu tư nước ngoài rất bỡ ngỡ với các thủ tục 

hành chính về việc cấp giấy chứng nhận ñầu tư. Trong quá trình hoạt ñộng sau khi 

ñược cấp phép, nhà ñầu tư cần nhiều ñến sự trợ giúp pháp lý ñể hoàn thành các thủ tục 

hành chính, xử lý các nghiệp vụ phát sinh do vậy rất cần có một ñội ngũ tư vấn viên 

chuyên nghiệp ñảm bảo cung cấp dịch vụ tư vấn tốt nhất, tiết kiệm chi phí và tại chỗ . 

* ðào tạo và dạy nghề tại KCN 

KCN cần nghiên cứu bố trí xây dựng Trung tâm ñào tạo, dạy nghề ngay tại 

KCN nhằm ñáp ứng cho nhu cầu ñào tạo lao ñộng cho các doanh nghiệp KCN, 

Trung tâm có trách nhiệm phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng chương trình 

ñào tạo theo ñặc thù riêng và gắn ñào tạo với việc làm. Trung tâm và người học 

nghề yên tâm có việc làm ngay khi tốt nghiệp, doanh nghiệp cũng yên tâm về chất 

lượng ñào tạo vì Trung tâm, doanh nghiệp và người học nghề cùng tham gia vào 

quá trình ñào tạo và sàng lọc. Ngoài ra Trung tâm còn có vai trò rất quan trọng 

trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị là ñào tạo, dạy nghề cho người lao ñộng mất 

ñất trong các dự án bồi thường, giải tỏa khi xây dựng KCN, qua ñó giúp cho người 

dân có cơ hội chuyển ñổi nghề nghiệp, chuyển dịch cơ cấu lao ñộng từ nông nghiệp 

sang công nghiệp. 

Sự phong phú, ña dạng về các dịch vụ phục vụ và dịch vụ phụ trợ cho KCN sẽ 

giúp các nhà ñầu tư, người lao ñộng trong các KCN ñược phục vụ các tiện ích tại 
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chỗ, nhanh chóng, hiệu quả giúp họ tiết kiệm ñược thời gian và chi phí, tăng thêm 

khả năng thành công của KCN ñồng bộ. 

3.5. Một số kiến nghị 

3.5.1. ðối với Chính phủ và các Bộ, ngành 

- Chính phủ chỉ ñạo rà soát nâng cao chất lượng quy hoạch phát triển các 

KCN, KCX trên phạm vi cả nước ñến năm 2030 ñịnh hướng ñến năm 2050, sau ñó 

cần nghiên cứu, ban hành một Nghị quyết chuyên ñề về giải pháp phát triển KCN 

ñến năm 2020 và ñịnh hướng ñến năm 2050 nhằm tạo sự thống nhất quan ñiểm và 

hành ñộng ở các cấp, các ngành trong ñó xác ñịnh rõ KCN là ñộng lực, là hạt nhân 

ñể thúc ñẩy quá trình công nghiệp hoá - hiện ñại hoá và phát triển kinh tế - xã hội 

của ñất nước trong giai ñoạn hiện nay.  

- Chính phủ cần tập trung chỉ ñạo các Bộ, Ngành, UBND các tỉnh, thành phố 

tăng cường ñôn ñốc, kiểm tra tình hình chấp hành luật pháp, thực hiện các cơ chế, 

chính sách, quy hoạch, kế hoạch ñầu tư phát triển KCN ở các ñịa phương và giải 

quyết nhanh chóng những vướng mắc phát sinh từ thực tế ñầu tư xây dựng KCN ở 

các ñịa phương nói chung và ở thành phố Hà Nội nói riêng; 

- ðịnh kỳ tổ chức rà soát, ñánh giá toàn diện hệ thống văn bản qui phạm 

pháp luật trong từng ngành, lĩnh vực có liên quan ñến hoạt ñộng KCN ñể kịp thời 

phát hiện những văn bản có nội dung chồng chéo, mâu thuẫn hoặc không còn phù 

hợp với tình hình kinh tế - xã hội. Trên cơ sở ñó bổ sung, sửa ñổi, hoàn thiện hoặc 

ban hành mới  các văn bản, qui ñịnh ñể ñảm bảo tính thống nhất, ñồng bộ và khả thi 

của hệ thống pháp luật về tổ chức và hoạt ñộng KCN; 

- Tổ chức rà soát, ñiều chỉnh lại các quy hoạch phát triển KCN trong từng 

vùng và phạm vi cả nước ñể hình thành một quy hoạch thống nhất. Trên cơ sở ñó 

xây dựng “ðề án ñiều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN cả nước ñến năm 2020 

tầm nhìn 2050” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ñể làm căn cứ cho các Bộ 

ngành, ñịa phương nghiên cứu, rà soát, ñiều chỉnh quy hoạch phát triển của ngành 

và ñịa phương cho phù hợp; 
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- Tăng cường công tác thanh tra hoạt ñộng KCN, tổ chức các ñoàn thanh tra 

liên ngành ñể kiểm tra, giám sát, ñánh giá việc thực hiện các chương trình ñầu tư 

phát triển hạ tầng trong và ngoài hàng rào KCN bao gồm các nội dung như: giám 

sát, ñánh giá tình hình huy ñộng nguồn lực và phân bổ nguồn lực, hiệu quả sử dụng 

nguồn lực; giám sát, ñánh giá việc thực hiện các mục tiêu về phát triển KCN theo 

hướng bền vững; 

- Bộ Tài chính chủ trì cùng các Bộ, Ngành có liên quan nghiên cứu, xây 

dựng các chế ñộ, chính sách khuyến khích thu hút các dự án ñầu tư có công nghệ 

cao, công nghệ tiên tiến; khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mạnh, 

chấp hành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước;  

- Bộ Lao ñộng Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tiếp tục nghiên cứu 

sửa ñổi, bổ sung Bộ luật lao ñộng trong ñó tập trung giải quyết các vấn ñề nóng 

bỏng hiện nay ñối với người lao ñộng trong các KCN như: chế ñịnh về việc làm, 

tiền công, tiền lương; thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi; bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm thất nghiệp; kỷ luật và sa thải....nhằm tạo nên một quan hệ lao ñộng lành 

mạnh, ổn ñịnh, tiến bộ trong doanh nghiệp KCN; 

- Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu ñề xuất các chính sách khuyến 

khích doanh nghiệp nhập khẩu các công nghệ tiên tiến, hiện ñại và hạn chế việc 

nhập khẩu những công nghệ, máy móc lạc hậu, máy móc ñã qua sử dụng gây ảnh 

hưởng ñến môi trường; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu 

sửa ñổi các quy ñịnh về ñất ñai và quản lý xây dựng nhằm giúp cho việc ñền bù giải 

phóng mặt bằng ñược thuận lợi hơn, người dân mất ñất ñỡ thiệt thòi hơn; tính ñồng 

bộ trong quy hoạch xây dựng KCN ñược nâng lên ... 

3.5.2. ðối với thành phố Hà Nội 

- Sau khi ñề án quy hoạch ñô thị Thủ ñô mới ñược Chính phủ và Quốc hội 

thông qua cần tổ chức ñánh giá lại quy hoạch tổng thể và từng KCN trên ñịa bàn 

Thành phố so với tình hình phát triển kinh tế xã hội của Thủ ñô Hà Nội, trên cơ sở ñó 
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xây dựng ñề án quy hoạch tổng thể phát triển KCN và KCX Thành phố Hà Nội ñến 

năm 2020 tầm nhìn 2050 ñể trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 

- Ủy ban nhân dân các cấp, các Sở, Ban, Ngành của Hà Nội cần ñịnh kỳ tổ 

chức giao ban với doanh nghiệp ñể lắng nghe và tháo gỡ những vướng mắc trong 

qua trình hoạt ñộng của doanh nghiệp ñồng thời tăng cường gặp gỡ, ñối thoại với 

người dân trong khu vực qui hoạch phát triển KCN ñể người dân hiểu rõ tầm quan 

trọng của chủ trương phát triển KCN và tuân thủ chấp hành việc di dời khi thành 

phố có nhu cầu lấy ñất làm KCN; 

- Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cơ 

chế chính sách, pháp luật liên quan tới hoạt ñộng của KCN, kịp thời phát hiện và 

uốn nắn các biểu hiện sai trái, vi phạm pháp luật của Nhà nước; 

- Thành phố cần tập trung chỉ ñạo chính quyền cơ sở cấp quận, huyện, 

phường, xã kiên quyết trong việc giải phóng mặt bằng ñể xây dựng KCN và có 

chính sách hỗ trợ kinh phí ñền bù giải toả một cách tập trung, nhằm nhanh chóng 

thực hiện dứt ñiểm công tác này, ñể các ñơn vị ñầu tư phát triển hạ tầng sớm có mặt 

bằng sạch thi công xây dựng. Ngoài ra, ngân sách của Thành phố cũng cần ñầu tư 

ñồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật-xã hội bên ngoài KCN như ñường giao 

thông, cấp ñiện, cấp nước, bệnh viện, trường học, khu vui chơi giải trí..v.v; 

- Các cơ quan tham mưu của thành phố cần tập trung nghiên cứu, ñề xuất Ủy 

ban nhân dân thành phố ban hành một số chính sách ưu ñãi ñối với các doanh 

nghiệp công nghệ cao ñầu tư vào các KCN và phối hợp với Bộ Khoa học và Công 

nghệ ban hành một số cơ chế ñặc thù ñối với các doanh nghiệp ñầu tư vào khu công 

nghệ cao Hòa Lạc. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Trên cơ sở quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam ñến năm 

2015 và ñịnh hướng ñến năm 2020 ñã ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phù 

hợp với ñặc thù của Thủ ñô Hà Nội trong quá trình CNH - HðH và hội nhập kinh tế 

quốc tế, Luận án ñã ñề ra 9 ñịnh hướng và 5 nhóm giải pháp nhằm phát triển các 

KCN ñồng bộ, bao gồm: 
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- Nhóm giải pháp hoàn thiện quy hoạch, là nhóm giải pháp mang tính ñịnh 

hướng nhằm ñảm bảo sự ñồng bộ giữa quy hoạch phát triển KCN với quy hoạch 

phát triển vùng, lãnh thổ, quy hoạch ngành; tạo sự liên kết với các ñịa phương 

phụ cận Thủ ñô và vùng kinh tế trọng ñiểm Bắc Bộ; tổ chức hợp lý giữa ba thành 

phần cấu thành cơ bản của mối quan hệ KCN là KCN, khu nhà ở và khu dịch vụ 

công cộng, ....; 

- Nhóm giải pháp về hoàn thiện cơ sở hạ tầng chính là các giải pháp tổ chức 

thực hiện quy hoạch tạo tiền ñề cho việc xây dựng và phát triển các KCN ñồng bộ;  

- Nhóm giải pháp về thu hút ñầu tư nhằm ñẩy nhanh quá trình khai thác sử 

dụng các KCN Hà Nội trên cơ sở ưu tiên, lựa chọn những ngành công nghiệp sử 

dụng công nghệ cao, công nghệ sạch ñầu tư vào các KCN phù hợp với ñặc thù của 

Thủ ñô. ðồng thời qua ñó quảng bá hình ảnh, tiềm năng của Hà Nội cũng như cơ 

hội ñầu tư vào các KCN ñồng bộ trên ñịa bàn Hà Nội với khu vực và thế giới; 

- Nhóm giải pháp giải pháp về phát triển và ñào tạo nguồn nhân lực có chất 

lượng cao góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; ñảm bảo cung cấp ñủ số 

lượng và chất lượng lao ñộng cao cấp, lao ñộng kỹ thuật cao cho các doanh nghiệp 

hoạt ñộng trong các KCN của thành phố Hà Nội hiện tại và tương lai; 

 - Nhóm giải pháp ñổi mới quản lý nhà nước ñối với KCN Hà Nội có tác 

dụng giảm bớt phiền hà về thủ tục hành chính; khuyến khích và tạo lập môi trường 

ñầu tư ổn ñịnh, bình ñẳng; hỗ trợ giúp cho các doanh nghiệp trong suốt quá trình 

hoạt ñộng.... ñồng thời ñảm bảo việc các doanh nghiệp tuân thủ và chấp hành 

nghiêm túc các quy ñịnh của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.  

ðể ñạt ñược hiệu quả cao nhất, các nhóm giải pháp này cần ñược thực hiện 

một cách ñồng bộ nhằm tạo sự tác ñộng tương hỗ lẫn nhau. 
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KẾT LUẬN 

Trên cơ sở nghiên cứu những vấn ñề lý luận và thực tiễn của việc phát triển 

KCN, phát triển KCN ñồng bộ nói chung và phát triển KCN ñồng bộ trên ñịa bàn Hà 

Nội nói riêng, những xu hướng vận ñộng và phát triển mới của tình hình trong nước và 

quốc tế tác ñộng tới sự hình thành và phát triển của các KCN Hà Nội, luận án ñã phân 

tích và luận giải một số vấn ñề sau: 

1. Bằng cách tiếp cận hệ thống và lôgic, luận án ñã tổng hợp và phân tích những 

vấn ñề lý luận cơ bản về KCN, trong ñó bao gồm các vấn ñề liên quan ñến khái niệm 

KCN, vai trò của KCN và cho rằng việc phát triển KCN là con ñường thích hợp, một 

hướng ñi ñúng ñắn ñể Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung ñẩy nhanh quá trình 

CNH – HðH và hội nhập quốc tế, ñồng thời khẳng ñịnh vai trò tất yếu của KCN trong 

phát triển kinh tế - xã hội.  

 2. Dựa trên khung lý thuyết cơ bản, nghiên cứu sinh ñã phân tích làm rõ khái 

niệm KCN ñồng bộ và giới hạn phạm vi nghiên cứu phát triển các KCN ñồng bộ ở góc 

ñộ ñồng bộ từ khâu quy hoạch xây dựng KCN ñến việc thu hút ñầu tư, khai thác sử 

dụng, xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật-xã hội ñồng bộ trong và ngoài 

hàng rào KCN, lựa chọn 5 KCN của Hà Nội (cũ) làm ñối tượng nghiên cứu. 

3. Luận văn tập trung nghiên cứu kinh nghiệm thành công ñối với việc xây 

dựng và phát triển KCN của ðài Loan và mô hình KCN Tô Châu, Trung Quốc nhằm 

rút ra những bài học cần thiết cho thành phố Hà Nội. 

4. Tiếp cận vấn ñề từ góc ñộ thực tiễn, nghiên cứu sinh ñã phân tích thực trạng 

hạ tầng kinh tế-xã hội, hạ tầng kỹ thuật của Thủ ñô Hà Nội và ñánh giá trình ñộ, tiềm 

năng phát triển của các KCN trên ñịa bàn Hà Nội, trong ñó tập trung phân tích thực 

trạng ñồng bộ và phát triển của 5 KCN chính của Hà Nội (vị trí, quy mô, sự ñồng bộ 

của kết cấu hạ tầng, tỷ lệ lấp ñầy, tính liên kết về tổ chức sản xuất công nghiệp,  hiệu 

quả kinh tế ...), ñồng thời luận văn cũng chỉ ra những thành tựu và những hạn chế của 

KCN Hà Nội cũng như nguyên nhân của những hạn chế ñó.  
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  5. Trên cơ sở lý luận cơ bản và thực trạng phát triển các KCN trên ñịa bàn Hà 

Nội trong thời gian vừa qua, dựa trên những ñặc thù kinh tế-xã hội của Thủ ñô Hà Nội, 

tác giả ñã ñề xuất 9 ñịnh hướng và 5 nhóm giải pháp ñể xây dựng và phát triển KCN 

ñồng bộ trên ñịa bàn Hà Nội. Trong ñó nhóm giải pháp hoàn thiện quy hoạch KCN, 

nhóm giải pháp hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhóm giải pháp thu hút ñầu tư là những nhóm 

giải pháp chủ yếu ñảm bảo cho sự thành công của việc phát triển KCN ñồng bộ trên ñịa 

bàn Hà Nội. Ngoài ra nhóm giải pháp phát triển và ñào tạo nguồn nhân lực; giải pháp 

tăng cường quản lý nhà nước và hoàn thiện cơ chế, chính sách là những nhóm giải 

pháp có tác dụng hỗ trợ nâng cao nhằm phát triển bền vững các KCN trong tương lai. 

  ðể triển khai các giải pháp ñề xuất, thành phố Hà Nội cần phát huy hết tiềm 

năng về vị trí ñịa lý, thế mạnh phát triển công nghiệp và các lợi thế so sánh khác của 

Thủ ñô; tiếp tục cải thiện môi trường ñầu tư, ñẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, 

tăng cường ñầu tư ñồng bộ kết cấu hạ tầng trong và ngoài KCN; có sự chỉ ñạo kiên 

quyết, thống nhất của các cấp, các ngành và sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của các tổ 

chức, cá nhân trong việc xây dựng, hoàn thiện, thu hút ñầu tư vào các KCN trên ñịa 

bàn thành phố Hà Nội nhằm ñạt ñược kết quả tốt nhất. 

 6. Luận án ñề xuất một số nội dung quy hoạch và hạng mục công trình thiết 

yếu nhằm xây dựng mô hình thí ñiểm một KCN ñồng bộ phù hợp với ñặc thù của 

thủ ñô Hà Nội và lấy ñó làm cơ sở ñể các KCN ñã và ñang xây dựng hoặc ñi vào 

hoạt ñộng tùy theo ñiều kiện, khả năng ñiều chỉnh lại cho phù hợp. 

  Vấn ñề phát triển KCN ñồng bộ trên ñịa bàn Hà Nội là một vấn ñề rất rộng và 

phức tạp, có liên quan ñến nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành nhất là trong bối 

cảnh thành phố Hà Nội mới sát nhập ñịa giới hành chính với tỉnh Hà Tây từ ngày 

01/08/2008 mà trong khuôn khổ của luận án này khó có thể ñề cập, phân tích ñầy ñủ và 

những nội dung trình bày không thể tránh khỏi những hạn chế nhất ñịnh 

  Bằng những kết quả nghiên cứu ñã thực hiện trên, luận án ñã cố gắng thực hiện 

tốt mục ñích nghiên cứu và ñáp ứng ñược yêu cầu ñối với luận án tiến sỹ kinh tế. Tôi 

xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới các thầy, cô giáo của Trường ðại học 
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Kinh tế Quốc dân, ñặc biệt là GS. TS Nguyễn Kế Tuấn, PGS. TS Nguyễn Công Hoa, 

GS. TS ðàm Văn Nhuệ, PGS. TS Vũ Minh Trai, TS. Vũ Trọng Lâm, các chuyên gia 

của Bộ Kế hoạch và ðầu tư, Bộ Công Thương, Ban Quản lý các KCN và CX Hà Nội, 

Ban Quản lý các KCN tỉnh ðồng Nai và các ñơn vị có liên quan ñã ñóng góp ý kiến, 

giúp ñỡ tôi hoàn thành luận án này. Tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận ñược những ý 

kiến ñóng góp ñể hoàn thiện hơn nội dung nghiên cứu trong thời gian tới. 
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PHỤ LỤC 



 i 

Phụ lục 1.  BIỂU TỔNG HỢP 8 KHU CÔNG NGHIỆP ðANG HOẠT ðỘNG TÍNH ðẾN 31/12/2009 

         

Số 
TT 

Tên khu công nghiệp 
Diện 
tích 
(ha) 

ðịa ñiểm  

Tổng số 
vốn ñầu 
tư XD 
hạ tầng 
(tỷ 
ñồng)  

Số 
doanh 
nghiệp 

Xuất khẩu 
năm 2008 
(triệu USD) 

Số Lao 
ñộng  
(người) 

Tỷ lệ 
lấp 
ñầy 

1 

KCN Bắc Thăng Long: Chủ ñầu tư: 
Liên doanh Sumitomo Corporation 
(Nhật ản) và Công ty cơ  khí ðông 
Anh. 

274 

Xã: Kim 
Chung, Võng 
La, Hải ối 

huyện ðông 
Anh 

1500  84 1.363,774 44.758 100% 

2 

KCN Nội Bài (cả ñang mở rộng mới 
15 ha): Chủ ñầu tư: Liên doanh Công 
ty xây dựng công nghiệp và Công ty 
Vista Speetruna tập ñoàn Renon-
Malaysia. 

115 
Xã Lạc Nông 
- Huyện Sóc 

Sơn 
680 40 68,003 7.694 90% 

3 
KCN Sài ðồng B: Chủ ñầu tư: Công 
ty ñiện tử Hà Nội (Hanel). 

45 
P. Sài ðồng - 
Quận Long 

Biên 
120 24 169,248 9.000 100% 

4 

KCN Hà Nội - ðài T: Chủ ñầu tư: 
Công ty xây dựng và kinh doanh cơ 
sở hạ tầng khu công nghiệp Hà Nội - 
ðài Tư. 

40 
P. Sài ðồng - 
Quận Long 

Biên 
204 33 9,975 969 70% 
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5 
KCN Nam Thăng Long: Chủ ñầu 
tư: Công ty TNHH phát triển hạ tầng 
Hiệp hội công thương Hà  Nội. 

30 

Xã Thuỵ  
Phương - 
huyện Từ 
Liêm 

61 28 0 450 100% 

6 
KCN Thạch Thất - Quốc Oai: Chủ 
ñầu tư: Công ty Cổ phần ðầu tư phát 
triển Hà Tây - nâng cấp t CCN 

155 
huyện Thạch 
Thất và huyện 

Quốc Oai 
220 61 0 1.050 90% 

7 
KCN Phú nghĩa: Chủ ñầu tư: Công 
ty Cổ phần phát triển công nghiệp 
Phú  Mỹ - nâng cấp từ  CCN 

170 

Xã: Phú 
Nghĩa, Tiên 
Phơng, Ngọc 
Hoà huyện 
Chương Mỹ 

400 35 0 3.350 65% 

8 
KCN Quang Minh I: Chủ ñầu tư: 
Công ty CP Nam ðức - nâng cấp từ 
CCN - Còn 80 ha chưa GPMB 

407 
Xã Quang 

Minh - huyện 
Mê Linh 

532 138 13,171 16.110 80% 

  Tổng cộng 1,236   3.717 443 1.624,141 83.381   
       

 

Ghi chú: 
- Có 3 KCN có  vốn ñầu tư nước ngoài xây dựng hạ tầng là KCN Thăng Long, KCN Nội Bài và KCN Hà Nội-ðài Tư với 
tổng số vốn là: 142,3 triệu. USD; 

 - Tống vốn ñầu tư của các doanh nghiệp thứ phát trong nước: 9.546,7 tỷ ñồng;    

 - Tống vốn ñầu tư của các doanh nghiệp thứ phát nước ngoài: 3.583,5 triệu USD.    

 Tổng vốn ñầu tư quy ra VNð: 72.885,3 tỷ ñồng; Tổng doanh thu 8 khu công nghiệp là 3 tỷ USD (50.000 tỷ VNð) 
 

Nguồn: Ban quản lý các KCN và CX Hà Nội 
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Phụ lục 2.  CÁC KCN ðÃ VÀ ðANG TRIỂN KHAI XÂY DỰNG ðẾN NĂM 2010 VÀ 2015 

 
Tên KCN, tổng số ñầu 
tư hạ tầng kỹ 
thuật và xã hội  

ðịa ñiểm, ñơn vị ñầu tư hạ 
tầng 

Diện tích (Ha) 
TiÕn ®é 
thùc 
hiÖn 

(Tỷ ñồng)   Giai ñoạn thực hiện 

    
Hiện có 

2010 2015 
Tổng số     

     

    T CN N DV T CN N DV T CN N DV T CN N 
D
V 

Khởi 
công/Ho
àn thành 

KCN Bắc Thường 
Tín 
- Tổng vốn ñầu tư: 
2.544  
+ KCN: 1.849 
+ Nhà ở công    
nhân:  625            
+ ðường vào: 90 

- Huyện: Thường Tín 
- Các xã: Văn Bình, Duyên Thái, 
Liên Phương, Ninh Sở 
- ðV ñtư hạ tầng: Cty TNHH 
XD&PT HSDC (Hàn Quốc), Cty 
TNHH ðT&PT DIA  
- Gần khu ñô thị: thị trấn 
Thường Tín 

40
 

40
 

    

49
6 

43
0 

33
 

33
 

            
53

6 

47
0 

33
 

33
 

20
06

 -
 2
01

0 

KCN Phụng Hiệp 
- Tổng vốn ñầu tư: 
885,5 
+ KCN: 597 
+ Nhà ở công nhân: 
246,5             
+ ðường vào: 42 

- Huyện: Thờng Tín 
- Các xã: Dũng Tiến, Nghiêm 
Xuyên, Thắng Lợi 
- ðV ñt hạ tầng: Cty CP cung 
ứng nhân lực Simco Sông ðà 
- Gần khu ñô thị: thị tứ Tía 

        

19
6 

17
2 

12
 

12
 

24
8 

22
0 

14
 

      
44

4 

39
2 

26
 

26
 

G
§ 
I:
 2
00

7 
- 
20

10
 

G
§ 
II
: 2

01
1 
- 
20

15
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KCN Quang Minh 
II 
- Tổng vốn ñầu tư: 
1.268 
+ KCN: 798 
+ Nhà ở công nhân: 
400             
+ ðường vào: 120 

 Huyện: Mê Linh 
- Xã: Quang Minh, Thanh Lâm, 
Kim Hoa, Chi ðông 
- ðV ñt hạ tầng: Cty TNHH ðT 
và XD Quang Minh 
- Gần khu ñô thị: Mê Linh 

        

30
2 

26
6 

18
 

18
 

            
30

2 

26
6 

18
 

18
 

20
07

 -
 2
01

0 

KCN sạch Sóc 
Sơn- Tổng vốn ñầu 
tư: 1.334 
+ KCN: 800 
+ Nhà ở công nhân: 
430            
 + ðường vào: 104 

 Huyện: Sóc Sơn- Xã: Tân Dân, 
Minh Trí-ðV ñt hạ tầng: Cty CP 
tập ñoàn ðTXD DðK- Gần khu 
ñô thị: Sóc Sơn 

        

38
8 

34
0 

24
 

24
 

            
38

8 

34
0 

24
 

24
 

20
08

 -
 2
01

0 

KCN Nam Phú 
Cát 
- Tổng vốn ñầu tư 
1.864 
+ KCN: 1.176 
+ Nhà ở công nhân: 
632            
+ ðường vào: 56 

 Huyện: Quốc Oai 
- Xã: Phú Cát 
- ðV ñt hạ tầng: Dự kiến BQL 
XD khu chuyên cho di dời các 
cơ sở từ nội thành 
- Gần khu ñô thị: ðông Xuân 
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KCN Thanh Oai I 
- Tổng vốn ñầu tư: 
1.360 
+ KCN: 900 
+ Nhà ở công nhân:  
410           
+ ðường vào: 50 

 Huyện: Thanh Oai 
- Xã: Bích Hòa, Cao Viên 
-ðV ñt hạ tầng: Cty COMA 18 
(Cty CP cơ khí xây dựng số 18) 
- Gần các khu ñô thị Hà ðông 
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KCN Phú Xuyên 
- Tổng vốn ñầu tư 
4.519 
+ KCN: 3.000 
+ Nhà ở công nhân: 
1.369            
+ ðường vào: 350 

 Huyện: Phú Xuyên 
- Xã: Nam Phong, Nam Triều, 
TT Phú Xuyên, Phúc Tiến 
-ðV ñt hạ tầng: Cty CP tập ñoàn 
ðTPT Việt Nam 
- Gần khu ñô thị: Có QH khu 
nhà ở công nhân và gầnTT Phú 
Xuyên 
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Khu công viên 
công nghệ thông 
tin Hà Nội 
-Tổng vốn ñầu tư: 
9.616,13 
+ KCN: 9500       + 
ðường vào: ñã có 

- Quận: Long Biên- Xã: Phúc 
Lợi, Thạch Bàn- ðV ñt hạ tầng: 
Công ty CP Him Lam- Gần khu 
ñô thị: Sài ðồng 
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KCN cao Sinh học 
- Tổng vốn ñầu tư: 
1.809 
+ KCN: 1.177 (gñI: 
471)             
+ ðường vào: 150 

- Huyện: Từ Liêm 
- Các xã: Tây Tựu, Thụy 
Phương, Liên Mạc 
- ðV ñt hạ tầng: Cty TNHH 
Pacafic Land Việt Nam 
- Gần các khu ñô thị nội thành 
Hà Nội 
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KCN: ðông Anh  
- Tổng vốn ñầu tư: 
2471 
+ KCN: 1800 
+ Nhà ở CN: 821          
+ ðường vào:120 

- Huyện: ðông Anh 
- Xã: Xuân Nộn, sau ga ðông 
Anh 
-Giáp thị trấn ðông Anh  
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Tổng: 
-Tổng vốn ñầu tư: 
34.220,93 
+KCN: 25.192,70 
+Nhà ở công 
nhân:6.833,93            
+ðường vào: 1696 
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Ghi chú ký hiệu: 
T: Diện tích toàn khu;   CN:  ðất công nghiệp xây dựng;  N:  ðất xây dựng nhà ở và công trình văn hoá 
phục vụ công nhân 

 DV: ðất dịch vụ ñể ñền bù cho dân; ðường vào: Bao gồm hạ tầng ngoài hàng rào vào KCN (ðường, kênh 
thoát nước, cầu vượt…). 

 a/b/c: Diện tích KCN/diện tích ñất công nghiệp/ diện tích còn lại 
Nguồn: Ban quản lý các KCN và CX Hà Nội 
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   Phụ lục 3: BIỂU TỔNG HỢP MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ  
CỦA 08 KCN HÀ NỘI TÍNH ðẾN HẾT 31/12/2009  

Chỉ tiêu 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Trị giá   236 473 680,6 1203,5 1699 2107,5 2616 3184 

Giá trị tuyệt ñối     237 207,6 522,94 495,48 408,48 508,5 568 

Doanh 
thu 
(triệu 
USD) 

Tăng so 
với năm 
trước Tỷ lệ (%)     200,42 143,89 176,84 141,17 124,04 124,13 121,71 

Trị giá     13 20 22,6 24,5 31,7 39,96 46,14 66,3 

Giá trị tuyệt ñối     7 2,6 1,9 7,2 8,26 6,18 20,16 

Nộp 
thuế 
(Triệu 
USD) 

Tăng so 
với năm 
trước Tỷ lệ (%)     153,85 113 108,41 129,39 126,06 115,47 143,69 

Trị giá 119,3 202,1 336,4 580,8 774,1 1134 1365,8 1395 1612 

Giá trị tuyệt ñối   82,8 134,3 244,4 193,3 359,4 232,3 29,2 217 

Nhập 
khẩu 
(Triệu 
USD) 

Tăng so 
với năm 
trước Tỷ lệ (%)   169,4 166,45 172,65 133,28 146,43 120,49 102,14 115,56 

Trị giá 119,6 165 340,2 512,5 834,2 1256 1521,1 1510 1794 

Giá trị tuyệt ñối   45,4 175,2 172,3 321,7 421,5 265,4 -11,1 284 

Xuất 
khẩu 
(Triệu 
USD) 

Tăng so 
với năm 
trước Tỷ lệ (%)   137,96 206,18 150,65 162,77 150,53 121,14 99,27 118,81 

(XK-NK)/XK*100 0,25 -22,48 1,12 -13,33 7,20 9,73 10,21 7,62 10,14 

Nguồn: Ban quản lý các KCN và CX Hà Nội 
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Phụ lục 4 

SỐ LƯỢNG QUY MÔ CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ðỊA 

BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT 

Tên các 
cụm công 
nghiệp tập 
trung 

Số 
XN 
(cái) 

D.T 
chiếm 
ñất 

(ha) % 

Lao 
ñộng 
(người) 

TSCð 
(tr ð) 

GTSLg 
(tr ð) 

Ngành 
Công 
nghiệp 
chính 

1 
Cụm Minh 
Khai-Vĩnh 

Tuy 
23 81 17.000 245.369 156.126 

Dệt Cơ 
khí-TP-
VLXD 

2 Cụm 
Tr.ðịnh-
ðuôi Cá 

13 32 5.000 15.778 41.378 
TP-Cơ 
khí 

3 
Cụm Văn 
ðiển-Pháp 

Vân 
14 39 6.000 68.125 52.242 

Cơ khí- 
HC-

VLXD 

4 
Cụm 

Thượng 
ðình 

29 76 18.00 157.639 167.603 
Cơ khí- 
Hoá chất 

5 
Cụm Cầu 
Diễn-

Nghĩa ðô 
8 27 1.950 11.506 16.797 

VLXD-
CB 

Tphẩm 

6 
Cụm Gia 
Lâm-Yên 

Viên 
21 38 5.000 86.087 42.683 

CK- HC-
VLXD 

7 
Cụm ðông 

Anh 
22 68 8.300 68.835 36.485 

Cơ kim 
khí-

VLXD 

8 Cụm Chèm 5 14 2.310 27.821 14.811 
VLXD-
Dệt 

9 
Cụm Cầu 
Bươu 

5 4 1.390 21.851 5.690 
CK-H 
chất 

 Tổng số 140 379 64.950 703.011 533.815  

Nguồn: Sở Kế hoạch và ðầu tư Hà nội, Báo cáo khảo sát lập căn cứ xây 
dựng các khu-cụm CNV&N 
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Phụ lục 5 

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ðẤT CỦA 8 KCN HÀ NỘI  

ðANG HOẠT ðỘNG TÍNH ðẾN 31/12/2009 

 

 

TT 

 

Tên KCN 

Diện tích  

QHXD (ha) 

Diện tích 

ñất có hạ 

tầng (ha) 

Diện tích ñất 

CN có thể cho 

thuê (ha) 

Tỷ lệ 

 lấp ñầy  

(%) 

1 Thăng Long 274  274 183 100 

2 Nội Bài 114,98 100  66 90 

3 Sài ðồng B 72,68 51,3  45 100 

4 Hà Nội - ðài Tư 40  40 32 70 

5 Nam Thăng 

Long 30,8 30,8  17,3 
100 

6 Thạch Thất - 

Quốc Oai 155  155  155 
90 

7 Phú nghĩa 170  170  125 65 

8 Quang Minh I 407 364 240 80 

 Tổng số 1264,06 1186,3 885,73 86,87 

(Nguồn: BQL các KCN & CX Hà Nội và sử lý số liệu của tác giả, 2010) 
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Phụ lục 6 

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN ðẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG  
CỦA 8 KCN HÀ NỘI ðANG HOẠT ðỘNG LÚY KẾ ðẾN NĂM  2009 

  

TT Tên KCN 

Diện 
tích  
xây 
dựng  
(ha) 

Tổng vốn 
ñăng ký 
ñầu tư xây 
dựng  
CSHT 
 (tỷ ñồng) 

Tỷ lệ vốn 
ñầu tư xây 
dựng hạ 
tầng trên 
1ha  

(tỷ VNð/ha) 

Tổng vốn 
thực hiện 
ñầu tư xây 
dựng  
CSHT 
 (tỷ ñồng) 

1 Thăng Long 274 1500 5,47 1500 

2 Nội Bài 114,98 680 5,91 680 

3 Sài ðồng B 72,68 120 1,65 120 

4 

Hà Nội – 

ðài Tư 40 204 5,1 204 

5 

Nam Thăng 

Long 30,8 92 3,03 92 

6 

Thạch Thất – 

Quốc Oai 155 220 1,42 220 

7 Phú nghĩa 170 400 2,58 210 

8 Quang Minh I 407  532 1,3  532 

 Tổng số 1264,06 3748 3,31 3588 

(Nguồn: BQL các KCN & CX Hà Nội và sử lý số liệu của tác giả, 2010) 
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Phụ lục 7 

TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ðẦU TƯ VÀO  
8 KCN CỦA HÀ NỘI ðANG HOẠT ðỘNG TÍNH ðẾN 31/12/2009 

 
 

TT Tên KCN 

Số DN  
ñược 
cấp  

GCNðT 

DT.QH 
KCN  
(ha) 

Vốn ðT  
trong 
nước 

(tỷVNð) 

FDI 
(triệu 
USD) 

Vốn ñầu 
tư bình 
quân 
Triệu 
USD/ha 

1 Bắc Thăng Long 90 274    1.968,0 7,18 

2 Nội Bài 45 114,98 3,5 359,3 3,14 

3 Sài ðồng B 25 72,68 105,9 396,3 5,53 

4 Hà Nội - ðài Tư 33  40 332 45,9 1,6 

5 Nam Thăng Long 25 32 476 6,5 1,08 

6 
Thạch Thất - 
Quốc Oai 58 155 2247 470,0 

 
3,84 

7 Phú nghĩa 32 170  237 65,0 0,46 

8 Quang Minh I 138  407 5229 297,4 1,44 
Tổng số 446 1265.66 8630,4 3608,4  

(Nguồn : BQL các KCN & CX Hà Nội và sử lý số liệu của tác giả, 2010) 
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Phụ lục 8 

CƠ CẤU DỰ ÁN FDI CỦA 8 KCN HÀ NỘI  

ðANG HOẠT ðỘNG TÍNH ðẾN 31/12/2009   

 

TT Khu công nghiệp 
Số dự 

án 
Tỷ lệ (%) 

Vốn ñăng ký 

(Triệu USD) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Thăng Long 90 37,19 1968 54,54 

2 Nội Bài 44 18,18 359,3 9,96 

3 Hà Nội - ðài Tư 14 5,79 45,9 1,27 

4 Sài ðồng B 17 7,02 396,3 10,98 

5 Nam Thăng Long 2 0,83 6,5 0,18 

6 Thạch Thất- Quốc Oai 11 4,55 470 13,03 

7 Phú Nghĩa 17 7,02 65 1,8 

8 Quang Minh I 47 19,42 297,4 8,24 

 Tổng 225 100.0 3608,4 100.0 
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Phụ lục 9  

THÔNG TIN VỀ CHI PHÍ  VÀ GIÁ THUÊ ðẤT  

CỦA CÁC KCN HÀ NỘI (Tính từ 01/01/2009) 

 

       Chi phí 

 

KCN 

Giá thuê ñất 

 

Phí hạ tầng 

(USD/m2/năm) 

Giá ñiện 

(USD/KWh) 

Giá nước 

(USD/m3) 

Lương tối 
thiểu/ lao 
ñộng phổ 
thông 

Thăng Long 75USD/m2 

ñến năm 2047 

 0,08USD 

 

0,4USD  

 

900.000ñ 

Nội Bài 45USD/m2 

ñến năm 2044 

0,08USD 0,08USD 

 

0,4USD  

 

900.000ñ 

HN-ðài Tư 210USD/m2 

ñến năm 2045 

0,30USD 

 

0,08USD 

 

0,4USD  

 

1.000.000ñ 

Nam Thăng 
Long 

100USD/m2 

ñến năm 2051 

 0,08USD 

 

0,4USD  

 

1.000.000ñ 

Sài ðồng B 125USD/m2  

ñến năm 2047 

   1.000.000ñ 

KCN Thạch 
Thất - Quốc 

Oai 

72USD/m2  

ñến năm 2056 

0,12 USD 0,08USD 0,3USD 900.000ñ 

KCN Phú 
Nghĩa 

70USD/m2                    

ñến năm 2056 

 0,08 USD 0,25USD 900.000ñ 

KCN Quang 
Minh I 

80USD/m2 

ñến năm 2052 

0,48USD 0,08USD 0,4USD 900.000ñ 

(Nguồn : BQL các KCN & CX Hà Nội và sử lý số liệu của tác giả, 2010) 

 


