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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Thực tiễn phát triển của các nước trên thế giới những năm qua đã chứng tỏ 

rằng việc thành lập các KCN, KKT, KCX và CCN là một trong những giải pháp 

quan trọng đối với việc đẩy mạnh CNH, HĐH và phát triển kinh tế - xã hội của 

đất nước. 

Vận dụng kinh nghiệm thế giới vào thực tế Việt Nam, từ năm 1991 Đảng và 

Nhà nước ta đã chủ trương thí điểm và triển khai việc xây dựng các KCN, KKT, 

KCX và CCN. Qua hơn 20 năm đã khẳng định đường lối, chủ trương đúng đắn của 

Đảng và Nhà nước ta, đây là một trong những hướng đi mới, sáng tạo đã và đang 

trở thành điểm thu hút các nguồn đầu tư nước ngoài, đón nhận tiến bộ khoa học 

công nghệ,đóng góp quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 

tăng tỷ trọng CN và dịch vụ, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, nâng 

cao đời sống nhân dân, tạo ra những nhân tố quan trọng trong sự nghiệp CNH, 

HĐH và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Thành phố Hà Nội với vị trí địa lý thuận lợi, là trung tâm chính trị- kinh tế- 

văn hóa của cả nước, là trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và đang 

trong giai đoạn phát triển nhanh. Cơ cấu ngành kinh tế trong giai đoạn đến năm 

2020 có chuyển biến tích cực theo hướng tăng tỷ trọng CN, dịch vụ, giảm tỷ trọng 

nông nghiệp. Hà Nội có nhiều tiềm năng để phát triển CN nói chung và CCN nói 

riêng. Với chủ trương xây dựng và phát triển CCN vừa và nhỏ song song với các 

KCN,KKT, KCX ngày 15/10/1998 tại Công văn số 17/CP-KCN của Thủ tướng 

Chính phủ đồng ý để UBND thành phố Hà Nội xây dựng thí điểm hai CCN vừa và 

nhỏ huyện Gia Lâm và Thanh Trì để góp phần di dời các nhà máy, xí nghiệp trong 

nội thành nhằm tập trung sản xuất, từng bước giải quyết tình trạng ô nhiễm môi 

trường tại các làng nghề. Đến nay, các CCN của Hà Nội đã phát triển một cách 

nhanh chóng, hiệu quả. CCN được coi là trung tâm, là xương sống của nền CN thủ 

đô và các tỉnh lân cận tạo tiền đề cho việc phát triển đô thị, dịch vụ của Thành phố 
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với tốc độ cao trong thời gian qua. Việc phát triển CCN cũng đồng nghĩa với việc 

phát triển các ngành CN phụ trợ và dịch vụ, tạo việc làm cho người lao động, góp 

phần đào tạo phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật 

đồng bộ, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, làm tăng nhanh tốc 

độ CNH, HĐH và tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội.  

Hệ thống quy định pháp luật về QLNN đối với CCN đóng vai trò rất quan 

trọng trong việc hình thành, phát triển CCN. Tuy nhiên, công tác QLNN đối với 

CCN còn nhiều bất cập:các chính sách, biện pháp về lĩnh vực xây dựng, phát triển 

CCN còn mang tính chất chung chung, chậm đổi mới, chưa đồng bộ; chức năng 

nhiệm vụ của các cơ quan QLNN chưa phân định rõ ràng còn chồng chéo;công tác 

quy hoạch thực hiện chưa tốt; tình trạng ô nhiễm môi trường trong các CCN chưa 

được giải quyết triệt để đã ảnh hưởng tới khả năng thu hút đầu tư, hạn chế phát huy 

các tiềm năng phát triển CN cũng như phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. 

Bên cạnh đó, quá trình QLNN đối với CCN sau khi mở rộng địa giới hành 

chính thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12ngày 29/5/2008của 

Quốc hội khoá XII về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và các tỉnh 

có liên quan, thành phố Hà Nội mở rộng bao gồm thành phố Hà Nội cũ, toàn bộ tỉnh 

Hà Tây, bốn xã của huyện Lương Sơn - Hoà Bình và huyện Mê Linh - Vĩnh Phúc 

nên công tác QLNN đối với CCN đang bộc lộ những khó khăn, bất cập. Do vậy, 

việc nghiên cứu, đánh giá và đề xuất giải pháp về QLNN đối vớiCCN trên địa bàn 

Thành phố là thực sự cần thiết. Đó chính là lý do chủ yếu để học viên quyết định 

lựa chọn đề tài "Quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp từ thực tiễn thành 

phố Hà Nội" làm đề tài Luận văn Thạc sỹ. 

2. Tính hình nghiên cứu đề tài 

Có thể khẳng định rằng CCN được coi là trung tâm, là xương sống của nền 

CN Thủ đô, tạo ra những nhân tố quan trọng trong sự nghiệp CNH, HĐH và phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để CCN được quy hoạch và phát triển bền vững 

trên địa bàn thành phố Hà Nội thì QLNN đối với CCN đóng vai trò to lớn, rất quan 

trọng. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực hoạt động quản lý mới, chưa có nhiều kinh 
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nghiệm, hệ thống các quy định trong công tác quản lý còn thiếu, chồng chéo,… nên   

đây là hoạt động khó khăn và phức tạp đòi hỏi phải có chủ trương, định hướng, 

chính sách kịp thời, phù hợp với đặc thù của Thành phố: đặc điểm dân cư, tập quán, 

truyền thống, văn hóa, trình độ phát triển của địa phương,... Có như vậy nhà quản lý 

mới có thể áp dụng một cách linh hoạt pháp luật của nhà nước, từ đó đưa ra các 

quyết định quản lý phù hợp, mang lại hiệu quả cao trong công tác QLNN đối với 

CCN.. 

Vấn đề QLNN đối với CCN không chỉ thu hút sự quan tâm của các nhà lãnh 

đạo mà còn là vấn đề quan tâm của cả những nhà nghiên cứu và các nhà quản lý. 

Một số bài viết nghiên cứu đăng trên các tạp chí khoa học, các đề tài đã được 

nghiệm thu về vấn đề quản lý nhà nước đối với CCN. 

Các công trình, tài liệu trên đã đi sâu nghiên cứu khái niệm, thực trạng quá 

trình hình thành, phát triển liên quan đến công tác QLNN đối với CCN . Đó là các 

tài liệu tham khảo cần thiết cho học viên thực hiện đề tài này.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

 3.1. Mục đích nghiên cứu 

- Làm rõ nội dung QLNN đối với CCN; cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý. 

Đánh giá được những thành tựu cũng như chỉ rõ những hạn chế trong QLNN đối 

với CCN; 

- Xây dựng một số giải pháp để công tác QLNN đối với CCN trên địa bàn 

thành phố Hà Nội một cách hiệu quả, bền vững. Tạo động lực thực hiện nhiệm vụ 

chính trị, đưa Hà Nội cơ bản trở thành Thành phố công nghiệp trước năm 2020. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, Luận văn tập trung thực hiện các 

nội dung nghiên cứu như sau: 

- Tổng kết các cơ sở lý luận chung về CCN và vấn đề quản lý CCN  

- Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình quản lýCCN trên địa bàn Thành phố  

- Định hướng quản lý CCN trên địa bàn Thành phố một cách hiệu quả, bền 

vững. 
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- Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với CCN 

trên địa bàn thành phố Hà Nội.  

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Các CCN trên địa bàn thành phố Hà Nội; hoạt động 

QLNN đối với CCN trên địa bàn thành phố Hà Nội và ảnh hưởng của CCN đối với 

phát triển kinh tế- xã hội. 

- Phạm vi nghiên cứu:  

+ Về không gian: Đề tài giới hạn phạm vi nghiên cứu trong việc đánh giá, 

đưa ra một số giải pháp QLNN đối với các CCN trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

+ Về thời gian: Từ năm 2010 đến nay.  

5. Phương pháp luận và phương pháp nhiên cứu  

Luận văn sử dụng phương pháp phân tích đánh giá, liên hệ, phương pháp 

thống kê so sánh, tổng kết thực tiễn  trong quá trình nghiên cứu và đưa ra các nhận 

định.Trên cơ sở đó, người nghiên cứu có thể đưa ra những đề xuất kiến nghị nhằm 

QLNN đối vớiCCN trên địa bàn thành phố Hà Nội một cách hiệu quả hơn. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận văn 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về CCN và tác động của chúng đối với quá trình 

phát triển kinh tế - xã hội, kinh nghiệm của một số địa phương trong việc phát huy 

mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực trong QLNN đối với CCN trên địa bàn thành phố 

Hà Nội có thể tham khảo vận dụng. Từ đó làm căn cứ khoa học, thực tiễn cho các 

cơ quan chức năng có liên quan xây dựng và đưa ra các chính sách, biện pháp quản 

lý đểcông tác QLNN đối với CCN trên địa bàn Thành phố đạt hiệu quả cao.  

- Đề xuất giải pháp đồng bộ, đúng hướng nhằm tăng cường hiệu quả QLNN 

đối với CCN ở Hà Nội, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững các CCN của thành 

phố Hà Nội trong giai đoạn 2016-2020. 

7. Cơ cấu của Luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục Tài liệu tham khảo, Nội dung luận 

văn gồm 3 chương: 
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Chương 1: CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

ĐỐI VỚI CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CỤM CÔNG 

NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM QUẢN LÝ NHÀ 

NƯỚC ĐỐI VỚI CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CỤM 

CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 
1.1. Lý luận về Cụm công nghiệp 

1.1.1. Khái niệm Cụm công nghiệp 

- Theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng 

Chính phủ: “Cụm công nghiệp là khu vực tập trung các doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, cơ sở dịch vụ phục vụ sản xuất công 

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; có ranh giới địa lý xác định, không có dân cư sinh 

sống; được đầu tư xây dựng chủ yếu nhằm di dời, sắp xếp, thu hút các cơ sở sản 

xuất, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cá nhân, hộ gia đình ở địa phương vào đầu 

tư sản xuất, kinh doanh; do Ủy ban nhân dân các Tỉnh quyết định thành lập”. 

- Theo Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 10/9/2010 của UBND 

thành phố Hà Nội: “Cụm công nghiệp là nơi tập trung sản xuất công nghiệp và 

dịch vụ phục vụ công nghiệp; có ranh giới địa lý xác định, có hàng rào tách 

biệt, không có dân cư sinh sống; có hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật chung 

được xây dựng đồng bộ, đảm bảo đầy đủ các điều kiện để sản xuất kinh doanh 

thuận lợi, an toàn và bền vững”. 

CCN có quy mô tối đa không quá 50ha (trường hợp mở rộng tối đa không 

quá 75ha) do UBND Thành phố quyết định thành lập được đầu tư xây dựng nhằm 

chủ yếu thu hút các DN có quy mô nhỏ và vừa; các cá nhân, hộ sản xuất tại các làng 

nghề; di dời các cơ sở sản xuất không phù hợp quy hoạch, gây ô nhiễm môi trường 

trong các khu dân cư vào đầu tư sản xuất kinh doanh.[26,tr.3] 

Bên cạnh khái niệm về CCN, tác giả xin giới thiệu thêm một số khái niệm 

liên quan đến CCN: 

- Đơn vị kinh doanh hạ tầng CCN: là các DN, tổ chức, cá nhân được thành lập 

và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc đăng ký kinh doanh theo 
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quy định của pháp luật Việt Nam trực tiếp đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu 

hạ tầng CCN.  

- Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong CCN: là DN, hợp tác xã, tổ hợp tác 

được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; cá nhân, hộ gia đình đăng ký 

kinh doanh theo quy định của pháp luật, thực hiện đầu tư sản xuất, kinh doanh và 

các dịch vụ phục vụ sản xuất, kinh doanh trong CCN.  

1.1.1.1. Sự khác nhau giữa các quan điểm 

Hiện nay, có nhiều cách hiểu khác nhau giữa các học giả, các tổ chức nước 

ngoài và Việt Nam về CCN.  

Khái niệm CCN “Geographical clusters” hay “Industrial districts” xuất hiện 

vào cuối thế kỷ 19 bởi Alpred Marshall, xuất phát từ việc nghiên cứu của ông về sự 

tập trung sản xuất CN ở miền Bắc nước Anh. Theo Marshall, CCN có ba lợi thế cơ 

bản từ sự tập trung: Sự lan toả của thông tin, sự chuyên môn hoá và phân công lao 

động giữa các cơ sở với nhau và sự phát triển của thị trường lao động dạng có tay 

nghề cao. 

Khái niệm CCN theo cách tiếp cận của Michael Porter: CCN là sự tập trung 

về mặt địa lý của các công ty và tổ chức có liên quan trong một lĩnh vực cụ thể nào 

đó và bao gồm các ngành gắn kết với nhau. CCN tập trung các nhà cung cấp đầu 

vào, các khách hàng tiêu thụ sản phẩm, cũng như các nhà sản xuất các sản phẩm 

khác có liên quan.CCN cũng có thể bao gồm các tổ chức như trường đại học, viện 

nghiên cứu, trường đào tạo nghề và các hiệp hội thương mại. 

Theo OECD (Tổ chức hợp tác và Phát triển kinh tế): CCN có thể được coi 

“là hệ thống sản xuất gồm có các hãng phụ thuộc lẫn nhau (các nhà cung cấp 

chuyên nghiệp), các tổ chức đào tạo,các tổ chức trung gian và khách hàng, liên kết 

với nhau trong một hệ thống sản xuất gia tăng giá trị.” 

Tuy có sự khác nhau nhưng đều có điểm chung là: 

- Cụm công nghiệp là tập trung về mặt địa lý các cơ sở sản xuất kinh doanh, 

các tổ chức trong một khu vực địa lý, có ranh giới riêng, không có dân cư sinh sống. 
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- Cụm công nghiệp là sự liên kết giữa các DN, các cơ sở sản xuất kinh 

doanh, các hộ gia đình sản xuất, các tổ chức... 

Tuy nhiên, quan niệm về CCN của Việt Nam có các điểm khác với quan 

niệm ở nước ngoài là: 

- Mục tiêu chủ yếu về thành lập, phát triển CCN ở nước ngoài là phát triển 

liên kết, nâng cao khả năng cạnh tranh. Còn mục tiêu trực tiếp của CCN ở Việt Nam 

hiện nay là: thu hút, di dời các DN vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể ở 

địa phương vào đầu tư sản xuất, kinh doanh; sắp xếp làm tăng CSHT thúc đẩy sản 

xuất kinh doanh và khắc phục ô nhiễm môi trường. 

- Các thành viên tham gia CCN ở nước ngoài khá rộng rãi, bao gồm các nhà 

cung cấp, các cơ sở sản xuất, các tổ chức dịch vụ, các trường đại học và Viện 

nghiên cứu có quan hệ với nhau trong chuỗi giá trị sản xuất. Còn ở Việt Nam, CCN 

chỉ tập trung các cơ sở sản xuất - kinh doanh có liên hệ với nhau chủ yếu trong sử 

dụng chung CSHT và trong xử lý môi trường. Các lĩnh vực ngành nghề được 

khuyến khích đầu tư trong CCN bao gồm: CN chế biến nông, lâm sản; sản xuất sản 

phẩm mới, sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu; sản xuất sản phẩm sử dụng nguyên 

liệu tại chỗ, sử dụng nhiều lao động; các ngành CN phụ trợ; áp dụng công nghệ tiên 

tiến; cơ sở sản xuất gây ô nhiễm cần di rời ra khỏi làng nghề, khu dân cư ... 

- Trình độ và tính chất của mối liên kết kinh tế giữa các thành viên trong 

CCN nước ngoài cao hơn so với Việt Nam. 

Do đặc thù riêng của Hà Nội, Thành phố đã ban hành Quyết định số 

44/2010/QĐ-UBND ngày 10/9/2010 của UBND thành phố Hà Nội về quy định 

quản lý CCN trên địa bàn Thành phố. Quyết định này đã chỉ rõ ở Hà Nội đang tồn 

tại 2 loại hình CCN đó là CCN và CCN làng nghề. Qua phân tích về khái niệm về 

CCN nêu trên, tác giả nhận thấy khái niệm về CCN tại Quyết định số 44/2010/QĐ-

UBND ngày 10/9/2010của UBND thành phố Hà Nội đảm bảo được các nội dung: 

(1)Khái quát đầy đủ cả CCN và CCN làng nghề (Cụm tiểu thủ công nghiệp); (2) 

Khẳng định phải có hệ thống kết cấu hạ tầng chung được xây dựng đồng bộ; (3) 

Phải có đầy đủ các điều kiện để sản xuất kinh doanh thuận lợi, an toàn và bền vững. 
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Từ đó, tác giả sẽ theo quan điểm của thành phố Hà Nội để phân tích và đánh 

giá về CCN trong Luận văn của mình. 

1.1.1.2. Phân loại Cụm công nghiệp 

CCN khá phong phú và đa dạng,có thể phân loại theo các căn cứ sau đây:  

(i) Phân loại theo tính chất Cụm công nghiệp 

+ CCN nhỏ và vừa: CCN nhỏ và vừa được hình thành và phát triển chủ yếu 

để thu hút các DN nhỏ và vừa di dời từ những nơi thành thị, đông dân cư, sản xuất 

gây ô nhiễm và thu hút các DN nhỏ và vừa mới khởi sự.  

+ CCN làng nghề: CCN được hình thành và phát triển chủ yếu để tập trung 

các cơ sở sản xuất -kinh doanh của làng nghề nhằm mở rộng mặt bằng sản xuất, 

nâng cao CSHT nhằm bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống. 

(ii) Phân loại theo chuyên môn hoá 

+ CCN đơn nghề: tập trung các cơ sở chuyên sản xuất - kinh doanh một mặt hàng. 

+ CCN đa nghề: tập trung các DN nhỏ và vừa sản xuất nhiều mặt hàng thuộc 

các ngành khác nhau. 

(iii) Phân loại theo sự liên kết 

+ CCN liên kết theo chiều ngang: Tập trung vào việc cùng có chung các điều 

kiện đầu vào và/hoặc các nguồn lực tương tự giữa các DN trong CCN hoặc trong 

Cụm có sự liên kết giữa các DN cùng sản xuất một loại sản phẩm. Ví dụ: CCN may 

tập trung các DN may, dệt. 

+ CCN liên kết theo chiều dọc: Trong Cụm có sự liên kết giữa các DN đảm 

nhận những công đoạn khác nhau của một quá trình sản xuất và kinh doanh. Ví dụ: 

CCN gốm sứ tập trung các DN: khai thác vận chuyển đất, chế biến đất, tráng men, 

nung, phân phối sản phẩm gốm sứ. 

+ CCN kết hợp liên kết theo chiều dọc và liên kết theo chiều ngang. 

1.1.1.3. Phân biệt Cụm công nghiệp với Khu công nghiệp, Khu chế xuất, điểm CN 

- Khu công nghiệp là “khu tập trung các DN, KCN chuyên sản xuất hàng 

công nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, có ranh giới địa lý 

xác định, không có dân cư sinh sống; do Thủ tướng quyết định thành lập.  
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- Khu chế xuất là “khu chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện các dịch 

vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu, có ranh giới địa lý xác 

định, không có dân cư sinh sống; do Thủ tướng quyết định thành lập”.  

- Điểm công nghiệp: Quan niệm về điểm công nghiệp chỉ hình thức sản xuất 

công nghiệp tập trung quy mô nhỏ (5-10 ha) thường gọi là “điểm công nghiệp”. 

Khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, điểm công nghiệp có điểm 

giống và khác nhau: 

 Điểm giống nhau: KCN, KCX, CCN, điểm công nghiệp có quan hệ mật thiết 

vì chúng đều là hình thức tổ chức sản xuất theo lãnh thổ và nói chung chúng giống 

về mục đích, nội dung hoạt động. 

Điểm khác nhau: có khác nhau về mức độ, trình độ phát triển. Bên cạnh đó 

chúng cũng có nhiều điểm khác nhau như: 

Về quản lý: KCN, KCX do Chính phủ quyết định thành lập và quản lý. CCN 

do chính quyền địa phương quyết định thành lập và quản lý và khác hoàn toàn với 

khái niệm KCX - chủ yếu liên quan đến vấn đề sản xuất hàng xuất khẩu. 

Về quy mô: KCN có quy mô lớn, CCN có quy mô vừa và nhỏ, giới hạn trong 

địa phương một tỉnh, huyện, hoặc xã. 

Về trình độ sản xuất: KCN, KCX có trình độ sản xuất hiện đại, CCN là hình 

thức biểu hiện thấp của KCN, có trình độ sản xuất ở mức trung bình. 

1.1.2. Vai trò của Cụm công nghiệp 

Từ thực tế hoạt động của nhiều CCN và từ quy hoạch phát triển các CCN có 

thể nhận thấy CCN có vai trò chủ yếu sau: 

1.1.2.1. Góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tếtheo 

hướng nâng cao tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ và thương mại, giảm 

dần tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp. 

Xây dựngvà phát triển các CCNđã tách khu vực sản xuất ra khỏi khu vực dân 

cư, giúp các DN có môi trường đầu tư tốt do CCN được đầu tư đồng bộ về hạ tầng 
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kỹ thuật, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường...; đồng thời tạo điều kiện dẫn 

dắt công trình phụ trợ, các dịch vụ công nghiệp, tài chính, ngân hàng, cung cấp nhân 

lực, nguyên liệu dịch vụ phục vụ dân sinh, phục vụ lao động trong CCN. Sản phẩm 

công nghiệp ngày càng đa dạng và phong phú về chủng loại, chất lượng được cải 

thiện, từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh, đảm bảo cung cầu của nền kinh tế, 

giữ vững thị trường trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu.  

Vì vậy, nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn từ 2010-2015 duy trì được tốc 

độ tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trong nước bình quân mỗi năm tăng 5,92%. 

Riêng năm 2015 tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6.68% vượt so với kế hoạch đề ra là 

6.2%. Kết quả hoạt động sản xuất CN trên địa bàn thành phố Hà Nội 6 tháng đầu 

năm 2016 duy trì tăng trưởng 7,7% so với cùng kỳ năm 2015. Giá trị tăng thêm 

ngành CN tăng 7,54% đóng góp 1,77% trong mức tăng 7,3% của GRDP. Xuất khẩu 

đạt 5.239 triệu USD tăng 0,1% so cùng kỳ, trong đó xuất khẩu địa phương đạt 4.034 

triệu USD tăng 0,6%. Nhập khẩu đạt 11.542 triệu USD giảm 4,2 so cùng kỳ, trong 

đó nhập khẩu địa phương đạt 4.974 triệu USD giảm 4,4%. Đã đầu tư phát triển một 

số ngành CN mới, công nghệ cao. Khu vực dịch vụ có tốc độ tăng trưởng ổn định, 

cơ cấu kinh tế tiếp tục được chuyển dịch theo hướng CNH, HĐH. 

1.1.2.2. Góp phần giải quyết việc làm tăng thu nhập và phúc lợi cho người lao động 

từ đó nâng cao chất lượng đời sống dân cư. 

Phát triển CCN sẽ mở ra một không gian kinh tế rộng lớn, có rất nhiều tiềm 

năng để thu hút lao động và giải quyết việc làm. Ở các CCN nhờ mở rộng quy mô 

sản xuất và kết hợp giữa sản xuất tập trung và phân tán nên đã thu hút được nhiều 

lao động, giải quyết việc làm, thúc đẩy phân công lao động ở nông thôn. Không chỉ 

giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ mà còn thu hút lao động tại các địa phương 

khác. Việc phát triển CCN góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng, 

tăng thu nhập cho người lao động, đẩy nhanh quá trình thực hiện CNH - HĐH nông 

nghiệp nông thôn. 

Đến nay, các CCN trên địa bàn Thành phố đã thu hút hơn 60.000 lao động 

làm việc tại các DN. Thống kê cho thấy phần lớn lao động làm việc trong các CCN 

là lao động trẻ, có khả năng chủ động tiếp thu kỹ thuật công nghệ mới, hiện đại, 
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phương thức tổ chức và quản lý sản xuất tiên tiến, thích ứng nhanh với cơ chế thị 

trường năng động. Sự phát triển các CCN cũng đã hình thành được một đội ngũ 

công nhân có tác phong công nghiệp và ý thức học tập, rèn luyện kỷ luật lao động 

cao, phấn đấu đóng góp sức lực, trí tuệ, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu mạnh. 

1.1.2.3. Thúc đẩy quá trình áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất 

kinh doanh. 

Hình thành các CCN là chuyển từ sản xuất phân tán, manh mún sang sản 

xuất tập trung. Do đó, đã thúc đẩy và tạo điều kiện đổi mới công nghệ. Trong quá 

trình hội nhập kinh tế hiện nay, khoa học và công nghệ ở các nước trên thế giới đã 

phát triển ở trình độ cao. Ở Việt Nam, trình độ khoa học công nghệ còn yếu kém, 

chậm phát triển nên việc hình thành các CCN là điều kiện để thu hút các nhà đầu tư 

nước ngoài vào đầu tư với những dây chuyền sản xuất với công nghệ tiên tiến, hiện 

đại, trong đó có những dự án CN kỹ thuật cao, những lĩnh vực mà chúng ta còn yếu 

kém và cần khuyến khích phát triển như cơ khí chính xác, điện tử... Bên cạnh đó, 

nhờ có các CCN mà các DN trong CCN có điều kiện để áp dụng các dây chuyền 

công nghệ có công suất lớn hơn và hiện đại hơn. 

1.1.2.4.Thúc đẩy thu hút đầu tư. 

Trong thời gian qua, sự ra đời và hoạt động của các CCN đóng góp đáng kể 

vào kết quả thu hút đầu tư của cả nước, đặc biệt là thu hút đầu tư nước ngoài. Thu 

hút vốn đầu tư để phát triển CN theo quy hoạch. Đây là mục tiêu quan trọng của các 

CCN, với tính chất là “vùng lãnh thổ” hoạt động trong môi trường đầu tư chung cơ 

sở hạ tầng, CCN trở thành công cụ hữu hiệu để thu hút vốn đầu tư, mở rộng hoạt 

động sản xuất kinh doanh cho các DN vừa và nhỏ, giải quyết được vấn đề về mặt 

bằng và vốn sản xuất luôn là hai vấn đề bức xúc nhất. 

Phát triển CCN có sức thu hút nguồn vốn lớn và liên tục, với tổng lượng vốn 

đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước hiện trên 80 tỷ USD.  

1.1.2.5. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

Hiện nay, ở nước ta vẫn còn tình trạng các DN ở trong nội thành, khu đông 

dân cư đang sản xuất các ngành nghề thải ra môi trường một lượng lớn các chất thải 

gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của 
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cộng đồng xung quanh và tác động xấu đến hệ sinh thái nông nghiệp và thủy sinh. 

Do vậy, phát triển các CCN với mục tiêu tập trung các cơ sở sản xuất CN, sử dụng 

hiệu quả tài nguyên và năng lượng, tập trung các nguồn phế thải vào các khu vực 

nhất định, nâng cao hiệu quả sản xuất, hiệu quả quản lý nguồn thải và bảo vệ môi 

trường như CCN Ngọc Hồi(Thanh Trì) với diện tích 56,4 ha có 6.700m2  trồng cây 

xanh cách ly, cây bóng mát,có 5.153m2 xây dựng Trạm xử lý nước thải công suất 

1.800m3/ngày, đêm. CCNNinh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) với diện tích 63,138 ha đã 

giành 8.227 m2 (chiếm 13,10 % diện tích của Cụm) để trồng cây xanh và đã có 

Trạm xử lý nước thải công suất 2.400m3/ngày, đêm. CCN Hapro đã giành 3.656m2 

(chiếm 26,17% diện tích của Cụm) để trồng cây xanh và khu vui chơi giải trí. 

1.1.2.6. Tăng lợi thế cạnh tranh cho Doanh nghiệp. 

Hiện nay, một số CCN được thành lập và phát triển trên cơ sở chuỗi giá trị 

sản xuất và cung ứng sản phẩm. Do vậy CCN đã thúc đẩy hợp tác, liên kết và làm 

tăng khả năng cạnh tranh của các DN trong Cụm. Theo Michael Porter, các CCN có 

tiềm năng tác động lên cạnh tranh theo 3 cách: (1) Bằng cách tăng hiệu quả của các 

DN trong Cụm; (2) Bằng cách điều tiết đổi mới trong khu vực; (3) vàBằng cách 

khuyến khích các DN trong khu vực (Hình 1.4) 

 

                                                             [Nguồn: Porter: 2008] 

Hình 1.1. Các yếu tố nền tảng của năng lực cạnh tranh 

1.1.3. Cơ sở của quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp 

1.1.3.1. Sự cần thiết của quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp 

Quản lý nhà nước đối với CCN là một tất yếu khách quan vì: 
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- Quản lý nhà nước đối với CCN là một chức năng đặc thù của QLNN nói 

chung. Việc phát triển các CCN có mối quan hệ trực tiếp tới sự phát triển CN vừa 

và nhỏ của địa phương cũng như của cả nước; đồng thời nó cũng chịu sự tác động, 

chi phối của nhiều yếu tố khách quan như Luật pháp, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã 

hội. Do đó, nhà nước cần tiến hành quản lý quá trình hình thành, phát triển của 

CCN. 

- Thông qua việc ban hành các chính sách và kiểm tra, giám sát thực thi các 

quy định của pháp luật để định hướng và đồng thời tạo ra môi trường thuận lợi 

để thúc đẩy việc xây dựng, phát triển CCN theo quy hoạch đã định, chủ động 

phối hợp mục đích riêng của từng DN nhằm thực hiện thành công chiến lược 

CNH, HĐH đất nước. 

- Mục tiêu của DN là tối đa hóa lợi nhuận, không quan tâm đến các công tác 

xã hội, phong trào. Do đó, nhà nước sử dụng quyền lực và sức mạnh của mình để 

điều tiết và khống chế những hành vi không có lợi của DN đối với cộng đồng, khắc 

phục những khiếm khuyết của cơ chế thị trường, điều chỉnh hoạt động của các DN 

trong CCN theo những mục tiêu đã định để tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn, huy 

động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, thực hiện chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế. Tạo điều kiện tối đa cho DN cạnh tranh lành mạnh, phát huy thế mạnh của 

mỗi CCN, thúc đẩy hợp CN nghiệp trong nước, nhằm khai thác các lợi thế về nguồn 

nhân lực, về tài nguyên thiên nhiên cũng như các nguồn lực khác của nền kinh tế. 

Đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các DN trong CCN. Qua đó phát huy vai trò của 

từng DN cũng như của các CCN nhằm đạt tới mục đích chung của nền kinh tế. 

- QLNN đối với CCN là điều kiện cần thiết, góp phần giúp cho các DN sử 

dụng tài nguyên thiên nhiên một cách tiết kiệm, có hiệu quả; đồng thời bảo vệ môi 

trường sinh thái. 

1.1.3.2. Quản lý nhà nước về Cụm công nghiệp 

(i) Khái niệm, chức năng quản lý nhà nước về Cụm công nghiệp 

QLNN đối với CCN là một tất yếu khách quan. Để có thể khái quát được 

khái niệm QLNN về CCN trước hết cần tìm hiểu QLNN về kinh tế. 
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QLNN về kinh tế là những nhiệm vụ tổng quát mà nhà nước phải thực hiện 

để phát huy vai trò và hiệu lực của mình. Chức năng QLNNvề kinh tế do bản chất 

của nhà nước, do yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội và tình hình kinh 

tế - xã hội của từng giai đoạn lịch sử quy định. 

Tùy theo yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị và kinh tế- xã hội của từng giai 

đoạn mà việc sắp xếp thứ tự ưu tiên và nội dung của các chức năng có thể thay đổi, 

nhưng nhìn chung các chức năng QLNN về kinh tế bao gồm:  

+ Chức năng định hướng và hướng dẫn phát triển kinh tế: Nhà nước định 

hướng, hướng dẫn bằng các công cụ như chiến lược, quy hoạch, chính sách, kế 

hoạch, thông tin và các nguồn lực của nhà nước bằng phương pháp tác động trực 

tiếp hoặc gián tiếp.  

+ Chức năng tạo lập môi trường và điều kiện cho hoạt động kinh doanh. Với 

chức năng này, bằng quyền lực và sức mạnh tổ chức của mình, nhà nước bảo đảm 

một môi trường thuận lợi, bình đẳng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh bao gồm 

các môi trường chính trị, pháp luật, kinh tế, tâm lý, xã hội, kết cấu hạ tầng... là 

những điều kiện cần thiết để giới kinh doanh yên tâm đầu tư vốn và kinh doanh 

thuận lợi, ổn định, góp phần phát triển có hiệu quả kinh tế đất nước.  

+ Chức năng tổ chức: Tổ chức là một chức năng quan trọng của QLNN về 

kinh tế. Nhà nước có nhiệm vụ sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị kinh tế, trong đó quan 

trọng và cấp thiết hơn cả là sắp xếp, củng cố lại DN nhà nước, tổ chức các vùng kinh 

tế, các KCN, KCX. 

+ Chức năng điều tiết: Để điều tiết, nhà nước sử dụng hàng loạt các biện pháp 

bao gồm các chính sách, đòn bẩy kinh tế, các công cụ tài chính, thuế, tín dụng...  

+ Chức năng kiểm tra: Nhà nước thực hiện chức năng kiểm tra, kiểm soát 

nhằm thiết lập trật tự, kỷ cương trong hoạt động kinh tế, phát hiện và ngăn ngừa các 

hiện tượng vi phạm pháp luật, sai phạm chính sách, bảo vệ tài sản quốc gia và lợi 

ích của nhân dân, góp phần tăng trưởng kinh tế và từng bước thực hiện công bằng 

xã hội.  
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Từ phân tích trên có thể định nghĩa Quản lý nhà nước về CCN như sau: 

QLNN về CCN là một trong những nội dung của hoạt động QLNN về kinh tế. Đó là 

quá trình Nhà nước sử dụng bộ máy và các công cụ được quy định tại hệ thống pháp 

luật của Nhà nước để tác động lên hệ thống CCN nhằm đưa hệ thống này hoạt động 

và phát triển theo mục tiêu mà Nhà nước đã đặt ra. 

(ii) Đặc điểm của quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp 

QLNN nói chung có đặc điểm là hoạt động mang quyền lực nhà nước thể 

hiện ở việc các chủ thể có thẩm quyền thể hiện ý chí nhà nước thông qua phương 

tiện nhất định, trong đó phương tiện cơ bản và đặc biệt quan trọng được sử dụng là 

văn bản quản lý hành chính nhà nước; QLNN là hoạt động được tiến hành bởi 

những chủ thể có quyền năng hành pháp và QLNN là hoạt động có tính thống nhất, 

được tổ chức chặt chẽ. 

 Đối với sự phát triển của các CCN, do có những đặc thù riêng nên chịu sự 

ảnh hưởng của nhiều yếu tố, trong đó phụ thuộc rất lớn vào đặc điểm, tính chất của 

đối tượng quản lý, chủ thể quản lý và công cụ quản lý cho nên QLNN đối với CCN 

cũng có những đặc điểm riêng: 

Thứ nhất, QLNN về CCN là hoạt động mang tính quyền lực nhà nước. 

Quyền lực nhà nước trong QLNN về CCN trước hết thể hiện ở việc các chủ 

thể có thẩm quyền thể hiện ý chí nhà nước thông qua phương tiện nhất định, trong 

đó phương tiện cơ bản và đặc biệt quan trọng được sử dụng là văn bản quản lý hành 

chính nhà nước. Bằng việc ban hành văn bản, chủ thể QLNN thể hiện ý chí của 

mình dưới dạng các chủ trương, chính sách pháp luật nhằm định hướng cho việc 

thành lập, phát triển CCN; Bên canh đó, quyền lực nhà nước còn thể hiện trong việc 

các chủ thể có thẩm quyền tiến hành những hoạt động cần thiết để bảo đảm thực 

hiện ý chí nhà nước… Chính những biện pháp này là sự thể hiện tập trung và rõ nét 

sức mạnh nhà nước, một bộ phận tạo nên quyền lực nhà nước, nhờ đó ý chí của chủ 

thể QLNN về CCN được bảo đảm thực hiện đểđiều hòa phúc lợi, khắc phục những 

nhược điểm của nền kinh tế thị trường. Chính vì thế mà cần phải có sự QLNN. 
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Thứ hai, QLNN đối với CCN là hoạt động có tính thống nhất, được tổ chức 

chặt chẽ. 

Để bảo đảm QLNN đối với CCN thì bộ máy các cơ quan được chỉ đạo, điều 

hành thống nhất, bảo đảm lợi ích chung của cả nước, bảo đảm sự liên kết, phối hợp 

nhịp nhàng giữa các địa phương tạo ra sức mạnh tổng hợp, tránh được sự cục bộ 

phân hóa giữa các địa phương hay vùng miền khác nhau. Tuy nhiên, do mỗi địa 

phương đều có những nét đặc thù riêng về điều kiện kinh tế - xã hội, nên để có thể 

phát huy tối đa những yếu tố của từng địa phương, tạo sự năng động sáng tạo trong 

quản lý điều hành, bộ máy hành chính còn được tổ chức theo hướng phân cấp, trao 

quyền tự quyết, tạo sự chủ động sáng tạo cho chủ thể quản lý.  

 Thứ ba, hoạt động QLNN về CCN có tính chấp hành và điều hành thể hiện 

trong việc phải được tiến hành trên cơ sở pháp luật và nhằm mục đích thực hiện 

pháp luật, cho dù đó là hoạt động chủ động sáng tạo của chủ thể quản lý thì cũng 

không được vượt quá khuôn khổ pháp luật, điều hành cấp dưới, trực tiếp áp dụng 

pháp luật hoặc tổ chức những hoạt động thực tiễn…, trên cơ sở quy định pháp luật 

nhằm hiện thực hóa pháp luật. Tính điều hành của hoạt động QLNN thể hiện trong 

việc chủ thể có thẩm quyền tổ chức thực hiện pháp luật trong quá trình quản lý đối 

với CCN.  

Như vậy, trong mỗi hoạt động QLNN, tính chấp hành và tính điều hành luôn 

đan xen, song song tồn tại, chấp hành là để xây dựng pháp luật về quản lý CCN làm 

cho pháp luật ngày càng hoàn thiện hơn và để tổ chức thực hiện pháp luật. 

Thứ tư, QLNN về CCN là hoạt động mang tính liên tục. 

QLNN đối với CCN luôn cần có tính liên tục, kịp thời và linh hoạt để đáp 

ứng sự vận động không ngừng của nền kinh tế. Chính điểm đặc thù này được coi là 

một cơ sở quan trọng trong việc xác lập quy định về tổ chức và hoạt động, quy chế 

công chức, công vụ của bộ máy QLNN; tạo ra bộ máy quản lý gọn nhẹ, có sự linh 

hoạt trong tổ chức, năng động sáng tạo, quyết đoán và chịu sự ràng buộc trách 

nhiệm đối với hoạt động của mình.  

 Một trong những điểm khác biệt cơ bản nhất của pháp luật về các CCN là 
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các quy định luôn hướng tới việc dành những điều kiện thuận lợi nhất, ưu đãi nhất 

cho các CCN phát triển. Sở dĩ như vậy vìkinh tế thị trường chủ yếu chú trọng đến 

những nhu cầu có khả năng thanh toán, không chú ý những nhu cầu cơ bản của xã 

hội. Mục đích chủ yếu là đặt lợi nhuận lên hàng đầu, có lãi thì làmnên không giải 

quyết được cái gọi là hàng hóa công cộng như đường xá, công trình văn hóa, y tế, 

giáo dục…Do vậy, cần phải có sự hỗ trợ của nhà nước điều tiết nhịp nhàng, có hiệu 

lực, tạo nhiều cơ chế, chính sách, hỗ trợ tài chính cho các DN. 

(iii) Yêu cầu cơ bản của quản lý nhà nước  đối với Cụm công nghiệp 

 QLNN đối với CCN không chỉ là quản lý hoạt động quy hoạch, điều hành, 

kiểm soát sự phát triển của các CCN mà còn bao hàm cả hoạt động khuyến khích, 

hỗ trợ sự phát triển của các CCN. QLNN đối với CCN bao gồm việc tạo lập môi 

trường pháp lý ổn định, bình đẳng cho các DN, xác lập chính sách khuyến khích 

đầu tư phát triển và bền vững, tạo điều kiện cho các DN phát triển. Việc QLNN đối 

với CCN phải đảm bảo: 

 - Chính sách, biện pháp đưa ra phải phù hợp với chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

 - Nhà nước phải tạo ra môi trường ổn định, bình đẳng và tạo điều kiện để 

tăng khả năng cạnh tranh cho các DN hoạt động trong CCN. 

 - Nhà nước phải cung cấp đầy đủ các thông tin một cách nhanh chóng, kịp 

thời, chính xác để giúp cho việc xây dựng, phát triển các CCN đạt hiệu quả cao.  

(iv) Nội dung của quản lý nhà nước về Cụm công nghiệp 

 Nội dung của QLNN về CCN được thể hiện trên các lĩnh vực sau: 

 - Định hướng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển các 

CCN: Khi xây dựng chiến lược phát triển CCN phải nghiên cứu tổng hợp các điều 

kiện tự nhiên và xã hội trong chiến lược phát triển kinh tế chung. Xây dựng chiến 

lược phát triển CCN phải xây dựng chiến lược phát triển vùng, lãnh thổ để tạo được 

bước đi phù hợp với khả năng của vùng, phải tính đến sự phân bố lực lượng sản 

xuất nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và bảo vệ môi trường, phải 

tính đến sự phát triển bền vững, đảm bảo sự hài hòa giữa các vùng, lãnh thổ, tận 
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dụng được lợi thế so sánh giữa các vùng, lãnh thổ để đảm bảo sự phát triển cân đối 

hợp lý chung của của cả nước trong từng giai đoạn. 

 - Xây dựng, ban hành, phổ biến, hướng dẫn tổ chức thực hiện pháp luật, cơ 

chế, chính sách, liên quan đến hình thành, phát triển CCN:Xây dựng, ban hành và 

hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp quy cũng như các văn bản có liên quan nhằm 

tạo cơ sở pháp lý đồng bộ trong việc hình thành, xây dựng, phát triển và quản lý 

hoạt động của CCN như:thể chế hóa về mặt pháp lý quy chế hoạt động, các chính 

sáchưu đãi, hỗ trợ đầu tư tạo môi trường đầu tưbình đẳng, các bên cùng có lợi xuất 

phát từ lợi ích nhà nước và lợi ích lâu dài của nhà đầu tư nhưng cũng cần đảm bảo 

tính ổn định lâu dài để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư; đồng thời cũng được điều 

chỉnh linh hoạt về mặt pháp lý để phù hợpnhững biến đổi về chính trị, kinh tế, văn 

hóa xã hội. 

 - QLNN về công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư, 

giải quyết khiếu nại- tố cáo, khen thưởng, xử lý vi phạm và các vấn đề phát sinh 

trong quá trình hình thành, phát triển CCN.Nhằm định hướng hoạt động của các 

CCN theo quy định của pháp luật và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình 

hoạt động của các DN trong CCN, kiểm soát và xử lý các vi phạm của DN trong 

việc chấp hành các quy định pháp luật của nhà nước và quy chế của CCN. 

- QLNN về tổ chức Bộ máy, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ 

QLNN về CCN. 

- QLNN về việc tổ chức xúc tiến vận động các nhà đầu tư: Công tác xúc tiến, 

vận động đầu tư là quá trình có ý nghĩa quan trọng với mục đích giới thiệu môi 

trường đầu tư, hệ thống pháp luật, chính sách ưu đãi và các điều kiện đầu tư ; việc 

cấp, điều chỉnh, thu hồi các loại Giấy phép và thực hiện các thủ tục hành chính nhà 

nước liên quan về  đầu tư vào CCN nhằm rút ngắn thời gian tìm hiểu, đi lại của DN. 

Trong công tác này, nhà nước cũng cần có sách lược như chọn lựa đối tác, khu vực 

để có thể tranh thủ tối đa nguồn vốn, công nghệ và thị trường tiêu thụ sản phẩm, đáp 

ứng nhu cầu phát triển của toàn vùng. 
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- QLNN về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cơ sở - xã hội, quản lý đất đại, 

môi trường CCN để đảm bảo môi trường đầu tư tốt để các DN đầu tư, hoạt động ổn 

định. 

(v) Chủ thể quản lý nhà nước  đối với Cụm công nghiệp 

 - Sở Công Thương:  

+ Là cơ quan đầu mối tham mưu giúp UBND Thành phố chỉ đạo, thực hiện 

công tác QLNN về CCN trên địa bàn. 

+ Chủ trì xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển và tổ chức thẩm định hồ 

sơ thành lập, mở rộng CCN; 

+ Phê duyệt Điều lệ quản lý; tổ chức lựa chọn chủ đầu tư xây dựng và kinh 

doanh hạ tầng kỹ thuật CCN; 

+ Chủ trì đề xuất và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, quy định liên 

quan đến xây dựng và phát triển các CCN. 

+ Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo tình hình hoạt 

động của các CCN trên địa bàn thành phố. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

+ Thực hiện công tác thẩm định kết quả lựa chọn chủ đầu tư xây dựng và 

kinh doanh hạ tầng CCN. 

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương tổ chức thực hiện công tác tiếp 

nhận, đăng ký đầu tư vào các CCN. 

- Sở Tài chính: 

+ Chủ trì tổ chức thẩm định, phê duyệt Chi phí sử dụng dịch vụ công cộng và 

tiện ích CCN; 

+ Chủ trì xác định suất đầu tư hạ tầng các CCN có sử dụng vốn ngân sách; 

+ Xác định tiền thuê đất, tiền sử dụng đất trong các CCN. 

- Sở Quy hoạch kiến trúc: 

+ Chủ trì, hướng dẫn về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch 

chi tiết CCN. 

- Sở Xây dựng: 
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+ Thực hiện công tác QLNN về xây dựng đối với các công trình hạ tầng kỹ 

thuật dùng chung và công trình xây dựng sản xuất kinh doanh trong các CCN. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường: 

+ Chủ trì hướng dẫn về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, thuê đất, cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác QLNN về môi trường trong các CCN. 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

+ Hướng dẫn về công tác quản lý lao động, công tác an toàn, vệ sinh lao 

động tại các CCN. Phối hợp với các sở, ngành thực hiện những quy định về quản lý 

chuyên ngành liên quan đến CCN. 

- Sở Nội vụ: 

+ Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn UBND cấp huyện trong 

việc thành lập và tổ chức hoạt động của Trung tâm phát triển CCN . 

- Công an thành phố Hà Nội. 

+ Thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, quản lý về cư 

trú của người lao động, công tác phòng cháy chữa cháy; phối hợp với Sở Tài 

nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng trong việc quản lý và bảo vệ môi 

trường tại các CCN trên địa bàn Thành phố. 

- Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố: 

+ Chủ trì hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng 

mặt bằng và tái định cư. 

- Các sở, ngành: Giao thông- Vận tải, Thông tin- Truyền thông, … theo chức 

năng nhiệm vụ có trách nhiệm thực hiện những quy định về quản lý chuyên ngành 

liên quan đến CCN. 

- UBND cấp quận, huyện: 

+ Chỉ đạo, thực hiện chức năng QLNN về hành chính, lãnh thổ đối với CCN 

trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

+ Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố trong việc thực 

hiện chức năng QLNN chuyên ngành đối với CCN trên địa bàn. 
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+ Tổ chức xây dựng hồ sơ thành lập, mở rộng CCN trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt; chỉ đạo tổ chức thực hiện xây dựng và phát triển các CCN trên địa bàn. 

+ Phê duyệt Điều lệ quản lý, Chi phí sử dụng dịch vụ công cộng và tiện ích 

CCN làng nghề. 

+ Chỉ đạo hoạt động của Ban quản lý CCN, Trung tâm phát triển CCN trên 

địa bàn. 

+ Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc, UBND cấp xã trong trong 

việc phối hợp thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư, triển 

khai xây dựng, phát triển các CCN. 

+ Phối hợp với Sở Công Thương tham gia xây dựng quy hoạch phát triển 

cụm công nghiệp trên địa bàn [26, tr.17] 

Các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ phối hợp cùng cơ quan chủ trì giải 

quyết các CCN phải tuân thủ các nguyên tắc phối hợp sau đây: 

+ Phải thể hiện bằng văn bản ý kiến chuyên môn về nội dung được phối hợp 

giải quyết trong thời hạn theo thời gian quy định chuyên ngành theo yêu cầu của cơ 

quan chủ trì. Hết thời hạn theo yêu cầu nếu không có văn bản gửi cơ quan chủ trì thì 

coi như không có ý kiến về nội dung phối hợp và phải chịu trách nhiệm về vấn đề 

đó theo quy định của pháp luật. 

+ Khi cơ quan chủ trì tổ chức hội nghị lấy ý kiến chuyên ngành, cơ quan 

phối hợp phải ký vào biên bản cuộc họp và chịu trách nhiệm vào ý kiến nêu trong 

biên bản; chỉ phát biểu các ý kiến về khía cạnh chuyên môn lĩnh vực được giao 

nhiệm vụ QLNN theo quy định của pháp luật. Trường hợp không thể trực tiếp tham 

dự hội nghị, cơ quan phối hợp có thể gửi ý kiến bằng văn bản tới cơ quan chủ trì; cơ 

quan phối hợp không tham dự hội nghị và không có văn bản gửi ý kiến chuyên 

ngành coi như không có ý kiến về nội dung phối hợp và phải chịu trách nhiệm về 

vấn đề đó theo quy định của pháp luật. 

+ Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có liên quan có thể trực tiếp tham 

dự vào quá trình giải quyết các nội dung phối hợp. 
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 (vi) Hình thức quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp 

- Ban hành các văn bản QLNN đối với CCN: Trong quá trình xây dựng và 

phát triển các CCN Chính phủ, các Bộ, ngành, UBND Thành phố đã ban hành rất 

nhiều văn bản nhằm thống nhất quản lý, khuyến khích, thu hút đầu tư, nâng cao 

hiệu quả hoạt động của các CCN như: 

+ Quyết định số 25/2005/QĐ-UBND ngày 18/02/2005 của UBND thành phố 

Hà Nội ban hành Quy chế quản lý các CCN trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

+ Quyết định số 872/2005/QĐ-UBND ngày 13/7/2005 của UBND tỉnh Hà 

Tây ban hành Qui chế đầu tư xây dựng và quản lý hoạt động các CCN, điểm công 

nghiệp, làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tây. 

+ Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 12/9/2007 của UBND tỉnh Hà Tây 

ban hành quychế quản lý và hoạt động tại các CCN, điểm công nghiệp làng nghề 

công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tây. 

+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về 

KCN, KCX và KKT. 

+ Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND ngày 10/7/2008 của UBND thành phố 

Hà Nội ban hành Quy chế quản lý cụm sản xuất làng nghề tập trung trên địa bàn 

thành phố Hà Nội. 

+ Quyết định số 55/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008 của Bộ Công Thương 

ban hành Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch 

phát triển lĩnh vực công nghiệp. 

+ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ Tướng Chính 

phủ, ban hành Quy chế quản lý CCN. 

+ Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công Thương 

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ 

Tướng Chính phủ, ban hành Quy chế quản lý CCN. 

+ Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 10/9/2010 của UBND thành phố 

Hà Nội ban hành Quy định quản lý CCN trên địa bàn Thành phố. 



24 

+ Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 18/9/2012 của UBND thành phố 

Hà Nội về việc bổ sung, sửa đổi một số điều Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND 

ngày 10/9/2010 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định quản lý CCN trên 

địa bàn Thành phố.  

 Bên cạnh các chính sách về xây dựng, quản lý hoạt động, Thành phố còn 

ban hành một số chính sách khuyến khích đầu tư phát triển các CCN như: Quyết 

định số 15/2005/QĐ-UBND của UBND Thành phố ban hành quy chế đấu thầu thực 

hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 

37/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu 

tư trên địa bàn thành phố Hà Nội … và một số chính sách khác như: chính sách đầu 

tư xây dựng công trình hạ tầng ngoài hàng rào, hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng, 

hỗ trợ kinh phí xây dựng HTKT các CCN phục vụ mục tiêu di dời các cơ sở gây ô 

nhiễm môi trường, chính sách giao đất dịch vụ cho hộ dân bị thu hồi đất, chính sách 

đào tạo lao động, ưu tiên sử dụng lao động địa phương... 

- Thực hiện kiểm tra giám sát, xử lý vi phạm trong công tác quản lý CCN. 

1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp. 

1.1.4.1. Đường lối, chủ trươngcủa Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 

về phát triển Cụm công nghiệp. 

Chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước ta về quản lý 

CCN chính là căn cứ để các địa phương đề ra những chính sách QLNN đối vớiCCN 

phù hợp với khả năng, thế mạnh và nhu cầu thực tế của từng địa phương, lãnh thổ. 

Qua đó thực hiện chức năng điều tiết, kích thích và định hướng đối với sự phát triển 

kinh tế- xã hội.  

Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, Nhà nước có các chính sách 

cơ bản như sau: 

- Chính sách đối với các thành phần kinh tế: Chủ trương của nhà nước là 

“Thực hiện nhất quán chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần. Các thành 

phần kinh tế kinh doanh theo Pháp luật đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền 

kinh tể thị trường định hướng XHCN, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh 
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lành mạnh”. Đến nay, ở nước ta đang tồn tại các thành phần kinh tế, đó là: Kinh tế 

Nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, kinh tế tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân, 

kinh tế tư bản Nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó kinh tế Nhà 

nước đóng vai trò chủ đạo. 

- Chính sách hội nhập kinh tế quốc tế: Theo tinh thần văn kiện Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ IX là: Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển, tích cực 

chuẩn bị các điều kiện về kinh tế, thể chế, cán bộ... để thực hiện thành công quá 

trình hội nhập trên cơ sở phát huy nội lực, bảo đảm độc lập, tự chủ, bình đẳng và 

cùng có lợi. Khi hội nhập, nền kinh tế nước ta sẽ tận dụng được công nghệ, vốn và 

kinh nghiệm quản lý của thế giới, cần tăng cường đào tạo kỹ năng hội nhập quốc tế 

cho các cán bộ:Quản lý quy hoạch, xây dựng văn bản pháp quy, thẩm định phê 

duyệt dự án, thiết kế, cấp giấy phép và kiểm tra chất lượng công trình.  

- Chính sách quản lý và sử dụng đất đai: Trên cơ sở chế độ sở hữu toàn dân 

đối với toàn bộ vốn đất đai, Nhà nước tôn trọng và thừa nhận các quyền của người 

sử dụng đất nhằm phát huy mọi tiền năng đất đai, lao động, vốn để phát triển kinh tế 

bằng chính sách giao quyền sử dụng đất (thu tiền hoặc không thu tiền) và chính 

sách cho thuê đất. Chính sách này nhằm khơi thông sự vận động của vốn đất đai, 

bảo đảm sử dụng đất đai hợp lý, có hiệu quả.  

- Chính sách tài chính: Nhà nước có chính sách hỗ trợ DN về vốn, mặt bằng 

và thông tin; DN phải trả tiền khi sử dụng công sản của Nhà nước 

- Chính sách tín dụng: Nhà nước thực hiện chính sách bình đẳng với các 

thành phần kinh tế trong việc tiếp cận các nguồn vốn tín dụng là lãi suất công bằng 

và có lãi suất tài trợ cho dự án được khuyến khích. 

1.1.4.2. Xu hướng hội nhập và tác động của hội nhập và sự  phát triển của 

nền kinh tế thị trường 

Ngày nay, hội nhập kinh tế thế giới để phát triển là một xu thế tất yếu của 

thời đại. Sự giao lưu kinh tế đã liên kết các quốc gia có chế độ chính trị khác nhau 

thành một thị trường thống nhất. Đến nay, trên thế giới đã hình thành 25 tam giác 

kinh tế và khu vực kinh tế, 130 tổ chức hợp tác thương mại quốc tế. Việt Nam đã là 
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thành viên của ASEAN, APEC, WTO, TPP và ngày càng có vị thế tích cực. Trong 

xu thế toàn cầu hoá của nền kinh tế thế giới, các trạng thái vừa hợp tác vừa cạnh 

tranh, đan xen phức tạp, Việt Nam sẽ ngày càng hội nhập sâu hơn và sẽ chịu tác 

động mạnh mẽ hơn, nhiều chiều của kinh tế thế giới với nhiều thuận lợi cũng như 

nhiều thách thức mới, trong đó có thành phố Hà Nội.  

Mặc dù ảnh hưởng suy thoái kinh tế chưa chấm dứt, nhưng khu vực châu Á - 

Thái Bình Dương, đặc biệt là Đông Á được cho là phục hồi sớm và tiếp tục sẽ là nơi 

tiếp nhận sự chuyển dịch đầu tư lớn. Việt Nam nằm trong khu vực này đã và đang giải 

quyết tốt hơn quan hệ với các nước trong khu vựccũng như với Mỹ và các nước khác.  

Thực hiện công cuộc đổi mới được khởi xướng từ Đại hội Đại biểu Đảng 

cộng sản Việt Nam lần thứ VI năm 1986, với những đổi mới căn bản về nhận thức 

và tư duy kinh tế mà trọng tâm là chủ trương chuyển từ cơ chế kinh tế kế hoạch hoá 

tập trung sang cơ chế thị trường đã làm thay đổi cơ bản diện mạo các DN nước ta, 

các DN hoạt động trong môi trường cạnh tranh tự do, bình đẳng, không phân biệt 

các loại hình DN. Cơ chế thị trường đã thực sự giúp các DN đứng trên “đôi chân” 

của mình, một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu giúp các DN nâng cao 

năng lực cạnh tranh chính là chất lượng sản phẩm, trong lĩnh vực này thì CCN có 

vai trò rất to lớn đối với sự phát triển của DN. Các dự án đầu tư trong các CCN về 

cơ bản là những dự án đầu tư có tính chất chiều sâu: trang thiết bị được đổi mới, 

đồng bộ, chi phí được tinh giảm tới mức tối đa, phương pháp quản lý tiến bộ, tiếp 

cận dần với phương pháp quản lý hiện đại, phong cách của một nền sản xuất công 

nghiệp được hình thành. Với các lợi thế đó các sản phẩm sản xuất ra có chất lượng 

ổn định và tốt hơn, giúp các DN cạnh tranh có hiệu quả và có chỗ đứng trên thị 

trường. Nói cách khác, với những ưu thế nhất định của mình thì các DN trong các 

CCN có lợi thế cạnh tranh trên thị trường rõ nét hơn các DN ngoài hàng rào CCN.  

Để thúc đẩy việc thu hút FDI, Việt Nam đã liên tục có những bổ sung, sửa 

đổi và ban hành nhiều quy chế, chính sách đầu tư hấp dẫn…Việt Nam đang có ưu 

tiên thoả đáng cho phát triển ngành công nghiệp nền tảng như luyện kim, điện, hoá 

chất cơ bản, phân bón, sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác, cơ khí chế tạo. Bên 
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cạnh đó, Việt Nam cũng chú trọng phát triển một cách có chọn lọc các ngành công 

nghiệp có tiềm năng (sản xuất linh kiện điện tử và phần mềm, hoá dược, hoá mỹ 

phẩm), ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học và công nghệ cao, lĩnh vực sản 

xuất tư liệu sản xuất quan trọng và CN quốc phòng. 

Thống kê của Bộ KH - ĐT cho thấy trong năm 2011, vốn FDI đăng ký vào 

Việt Nam đạt 14,7 tỷ USD, bằng 74% của năm 2010 do ảnh hưởng của khủng 

hoảng kinh tế trong nước. Tuy nhiên, vốn đăng ký trong năm 2011 lại tập trung đến 

76,4% vào lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, con số này trong năm 2010 là 54,1%; 

Năm 2012 vốn FDI vào Việt Nam đạt 16,3tỷ USD tăng 4,7% so với năm 2011; năm 

2013 nguồn vốn FDI vào Việt Nam đã tăng lên đáng kể so với năm 2012, đạt 22,35 

tỷ USD, tăng 35,9%; năm 2014 vốn đăng ký mới và tăng thêm là 21,92 tỷ USD đạt 

98,1% so với năm 2013. Tuy giảm hơn so với năm 2013 nhưng con số này cũng 

tăng hơn so với kế hoạch đề ra cho năm 2014 (17 tỷ USD). Năm 2015, FDI đạt 

22,76 tỷ USD, tăng 12,5% so với năm 2014. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới còn 

đang khó khăn, FDI vào Việt Nam vẫn duy trì được con số đáng khích lệ, chứng tỏ 

môi trường đầu tư ở Việt Nam vẫn có sự hấp dẫn.  

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng dần bộc lộ những hạn chế. Biểu hiện rõ nhất là 

sự mất cân đối trong đầu tư ở các ngành nghề, vùng lãnh thổ. Đó là ô nhiễm môi 

trường, phá vỡ quy hoạch ngành, đe dọa an ninh năng lượng. Việc chuyển giao 

công nghệ ở nhiều dự án đầu tư nước ngoài chưa hiệu quả, ,… Đó là chưa kể nhiều 

liên doanh được lập ra để hưởng những ưu đãi về thuế, đất đai, còn vốn đầu tư nước 

ngoài đưa vào không đáng kể; khi hết ưu đãi, thì liên doanh cũng ngừng sản xuất, 

hoặc chuyển sang chỉ bán hàng nhập khẩu.  

1.1.4.3. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và năng lực cán bộ quản lý đối 

với công tác quản lý Cụm công nghiệp. 

Thứ nhất, về Bộ máy QLNN đối với quản lý các CCN:Cơ chế QLNN đối với 

CCN là các quy định của Nhà nước thông qua các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

về các lĩnh vực quản lý làm chế tài để quản lý CCN.  

QLNN là một hình thức hoạt động của Nhà nước được thực hiện bằng cơ 
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quan Nhà nước(lập pháp,hành pháp, tư pháp)Chính phủ, Bộ (Trung ương) và 

UBND các cấp (địa phương) là bộ máy trực tiếp (chủ thể) quản lý. 

CCN là một hình thức tổ chức sản xuất CN. Quan hệ giữa chủ thể quản lý và 

đối tượng quản lý được biểu hiện: 

+ Với tư cách là chủ thể quản lý, Nhà nước phải thực hiện hàng loạt các 

nhiệm vụ: xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện pháp luật, kiểm tra, kiểm soát, tiến 

hành xử ký vi phạm pháp luật trong mọi quá trình hình thành, vận động và phát 

triển của CCN. 

+ Với tư cách là đối tượng quản lý, sự vận động và phát triển của các CCN 

phải được tổ chức và vận động trên cơ sở các quy định của Pháp luật và chịu sự 

kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

Vì vậy, nội dung QLNN đối với các CCN thực chất là sự tác động của Nhà 

nước trên cả hai khía cạnh. Tác động của Nhà nước là nhằm đảm bảo các điều kiện 

cần thiết để thực hiện quá trình hình thành, phát triển; còn đối với các chủ thể tham 

gia vào quá trình đầu tư, xây dựng và hoạt động trong các CCN là buộc họ thực 

hiện tốt chức năng, vai trò của mình. Để tăng cường QLNN đối với phát triển các 

CCN, trong mấy chục năm qua Nhà nước ta đã không ngừng hoàn thiện cơ chế 

chính sách liên quan đến bộ máy tổ chức quản lý các CCN. 

Thứ hai, về năng lực cán bộ quản lí nhà nước đối với CCN. 

Chủ thể của QLNN đối với CCN là các cơ quan QLNN về CCN. Các cơ 

quan này có cơ cấu, tổ chức nhất định từ cấp vĩ mô là các Bộ, ngành trung ương 

thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và ban hành chính sách đến cấp thực thi chính 

sách pháp luật là các tỉnh, thành phố, các quận, huyện ... 

Việc QLNN đối với CCN diễn ra ở cả hai khâu nghiên cứu ban hành và thực 

thi chính sách nên phụ thuộc vào trình độ, nhận thức của con người ở hai khâu đó. 

Tuy nhiên, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật nói 

chung và thực thi pháp luật về QLNN đối với CCN còn nhiều hạn chế. 
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1.1.4.4. Công tác kiểm tra, giám sát đối với quản lý nhà nước đối với Cụm 

công nghiệp. 

Trong QLNN về CCN, với cơ chế tác động và biện pháp điều chỉnh chủ yếu 

là bằng pháp luật, nhà nước phải thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát 

nhằm loại loại các hành vi bất hợp pháp ra khỏi đời sống kinh tế xã hội. Kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện chấp hành các văn bản pháp luật là một khâu quan trọng 

trong quá trình QLNN về kinh tế nói chung, với phát triển các CCN nói riêng. Đó là 

một khâu quan trọng trong chu trình quản lý CCN nhằm tìm ra những ưu điểm, 

những nhân tố mới, tích cực để phát huy, đồng thời phát hiện những sai lệch của đối 

tượng quản lý để uốn nắn kịp thời. Mặt khác, qua kiểm tra, kiểm soát, giám sát có 

thể phát hiện những điểm bất cập, bất hợp lý trong cơ chế để kịp thời sửa đổi cho 

phù hợp. Thiếu khâu này, hoạt động quản lý sẽ kém hiệu lực, hiệu quả. Hơn nữa, 

nhằm khắc phục các khiếm khuyết của quá trình quản lý CCN. Nhà nước cần phải 

tăng cường kiểm tra, kiểm soát khâu lập quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, 

cấp giấy chứng nhận đầu tư đến quản lý hoạt động của các DN đầu tư trong CCN. 

Kiểm tra, kiểm soát của cộng đồng là biện pháp hữu hiệu. Tất nhiên, việc 

kiểm tra, kiểm soát không được làm gián đoạn hoạt động của việc thực hiện dự án. 

1.1.4.5. Xu hướng phân bố công nghiệp giữa các vùng, các địa phương 

Thành tựu đem lại từ phát triển các CCN trong suốt thời gian từ năm 1991 

đến nay là thực sự to lớn và không thể phủ nhận. Tuy nhiên, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường cho rằng, trong những năm qua, việc quy hoạch và phát triển các CCN tại 

các địa phương còn nhiều hạn chế, bất cập. Trong đó nổi cộm là không ít địa 

phương phát triển CCN ồ ạt, dàn trải, thiếu sự phối hợp, thống nhất trên quy mô liên 

vùng, liên tỉnh dẫn tới không phát huy hết thế mạnh của từng địa phương; sản xuất 

kinh doanh vừa thiếu lại vừa thừa. 

Theo đánh giá của Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường), 

những năm gần đây tốc độ phát triển KCN, CCN trong cả nước diễn ra khá nhanh. 

Tuy nhiên, đến thời điểm này, tỷ lệ lấp đầy lại đạt thấp. Hiện cả nước có 650 CCN 
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do các tỉnh, thành phố thành lập, chiếm tổng diện tích đất 33.000 ha, trong khi tỷ lệ 

lấp đầy bình quân mới đạt 44%. 

1.2. Kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp 

1.2.1. Kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp của thành phố 

Hồ Chí Minh 

Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố nằm trong vùng kinh tế trọng điểm 

phía Nam, trung tâm kinh tế lớn nhất, năng động nhất đi đầu trong cả nước về tốc 

độ tăng trưởng kinh tế. Do vậy, việc phát triển công nghiệp là điều tất yếu, là địa 

phương đầu tiên tập trung phát triển các ngành cơ khí gia dụng, sản xuất phương 

tiện vận tải, chế tạo máy, chế tạo thiết bị công nghệ, điện tử và các ngành công nghệ 

cao khác. Trên địa bàn Thành phố hiện nay có 25 CCN trong đó: 12 CCN đã có đơn 

vị kinh doanh hạ tầng, 13 CCN chưa có đơn vị kinh doanh hạ tầng nhưng đã có DN 

hoạt động từ trước với tổng diện tích 615ha. Số CCN đã hoạt động là 18 Cụm với số 

lượng khoảng 444 DN đầu tư sản xuất kinh doanh.  

Để quản lý các CCN, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 

47/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 ban hành quy chế phối hợp QLNN đối với 

CCN trên địa bàn Thành phố. Quy chế này quy định về công tác phối hợp giữa các 

cơ quan chuyên môn của UBND TP và UBND quận - huyện để thực hiện QLNN 

đối với CCN trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

Về nguyên tắc nhằm thiết lập mối quan hệ chặt chẽ và phân công trách 

nhiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động hoạt động của các CCN nói chung và công 

tác QLNN đối với CCN nói riêng. Quá trình thực hiện sẽ do một cơ quan chủ trì và 

một hoặc nhiều cơ quan khác tham gia phối hợp giải quyết công việc. Sự phân công 

trách nhiệm cụ thể của của toàn bộ quá trình quản lý nhà nước về CNN như sau: 

- Thứ nhất, về công tác quy hoạch phát triển CCN: là địa phương đã ban 

hành quy định QLNN về lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển CCN 

trên địa bàn sớm nhất trong cả nước. Xây dựng quy định về lập, thẩm định quy 

hoạch chi tiết xây dựng và quy định về thành lập, mở rộng, bổ sung CCN. 
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- Thứ hai, về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trong các CCN: đã xây dựng 

quy trình lựa chọn đơn vị kinh doanh hạ tầng CCN. Quá trình lựa chọn đơn vị kinh 

doanh hạ tầng CCN được thực hiện như sau: 

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND 

quận - huyện xem xét, xác định các chủ đầu tư đủ năng lực, kinh nghiệm làm đơn vị 

kinh doanh hạ tầng CCN. Trường hợp có từ 02 (hai) nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh 

nghiệm đăng ký tham gia trở lên thì tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư làm đơn 

vị kinh doanh hạ tầng. Trong trường hợp đơn vị kinh doanh hạ tầng đã được bàn 

giao đất mà không tiến hành triển khai dự án trong thời hạn quy định hoặc sử dụng 

đất sai mục đích mà không có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền thì bị thu 

hồi đất theo quy định của Luật Đất đai và bị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư. 

Ban hành quy định về lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng CCN: Sau khi có 

quyết định thành lập, mở rộng các CCN và quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 

xây dựng các CCN thì đơn vị kinh doanh hạ tầng hoặc Trung tâm phát triển CCN 

(nếu có thành lập) tiến hành lập và trình cấp có thầm quyền phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng hạ tầng CCN để triển khai thực hiện. 

Ban hành quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng: UBND quận - huyện 

(Hội đồng bồi thường của dự án) chủ trì, phối hợp cùng đơn vị kinh doanh hạ tầng 

CCN xây dựng các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, trình 

cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. 

- Thứ ba, về các dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trong các CCN: 

Thành phố đã ban hành quy định về tiếp nhận DN sản xuất, kinh doanh vào các 

CCN, các chính sách ưu đãi về đầu tư trong các CCN. 

- Thứ tư, về đất đai đối với phát triển các CCN: Đã ban hành quy định về  thủ 

tục giao đất hoặc thuê đất. Đơn vị kinh doanh hạ tầng các CCN nộp hồ sơ xin giao 

đất hoặc thuê đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường; trình tự, thủ tục giao đất hoặc 

cho thuê đất thực hiện theo quy định của Luật đất đai và các quy định liên quan. 

- Thứ năm, về môi trường đối với phát triển các CCN: Đã ban hành quy định 

về công nghệ và môi trường. 
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Ngoài ra, quy chế trên còn quy định đầy đủ về các nội dung: an toàn cháy nổ, 

lao động,…[29, tr.78] 

1.2.2. Kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp của tỉnh Bắc 

Ninh. 

Bắc Ninh, một tỉnh nhỏ nhưng đặc trưng cho văn hóa đồng bằng Bắc Bộ, 

nằm gọn trong vùng châu thổ sông Hồng. Trong những năm gần đây, Bắc Ninh có 

vị thế mới trong nền kinh tế đất nước nhất là điểm sáng về phát triển công nghiệp, là 

tỉnh đầu tiên trong cả nước đưa ra mô hình CCN làng nghề.  

Đến nay trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố đã hình thành 35 CCN 

đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết, đang xây dựng hạ tầng và hoạt động với diện 

tích 1.356,787 ha. Thu hút được 853 cơ sở sản xuất kinh doanh thuê đất, với số vốn 

đầu tư lên đến hơn 5.180,21 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho 25.314 lao động 

trong và ngoài tỉnh. 

 Nhằm quản lý và phát triển các CCN, Tỉnh đã ban hành nhiều chính sách 

khuyến khích các DN, các cơ sở sản xuất tham gia đầu tư sản xuất trong các CCN. 

Bên cạnh đó, UBND Tỉnh đã giao cho các ngành chức năng ra các văn bản hướng 

dẫn theo hướng đơn giản, nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, 

cụ thể là: 

Công tác Quy hoạch phát triển CCN được thực hiện theo Nghị quyết số 

04/NQ-TU (khóa XV): chủ trương về phát triển CN, làng nghề nhằm chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH; Nghị quyết số 02/NQ-TU (khóa XVI) năm 

2001: Phát triển các KCN,CCN, làng nghề, coi đó vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp 

để thực hiện chủ trương của Tỉnh; Quyết định 60/2001/QĐ-UB ngày 26/6/2001 của 

UBND Tỉnh ban hành quy định ưu đãi khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc 

Ninh; Quyết định 105/2002/QĐ-UB ngày 30/8/2002 về thành lập, sử dụng và quản 

lý quỹ khuyến công; Quyết định số 128/2005/QĐ-UB về quy chế tổ chức, quản 

lý các KCNnhỏ và vừa, CCN làng nghề; Quyết định 71/2002/QĐ-UB về việc 

phân cấp cho UBND các huyện, thị xã cấp phép xây dựng cho các cơ sở sản xuất 

trong các CCN.  
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Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản hướng dẫn liên ngành về việc 

xét duyệt các đối tượng thuê đất và lập hồ sơ xin thuê đất của các tổ chức kinh tế và 

hộ gia đình trong các CCN. Bên cạnh việc đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào các CCN, 

hàng năm tỉnh đã cân đối ngân sách hỗ trợ kinh phí cho các CCN đầu tư hạ tầng 

trong hàng rào CCN. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh cũng 

thực hiện chủ trương tất cả các dự án khả thi của các hộ sản xuất đều được Ngân 

hàng cho vay 70% giá trị mua sắm tài sản cố định bằng nguồn vốn vay trung hạn và 

hỗ trợ cho vay từ 30-50% vốn lưu động. 

Bắc Ninh là tỉnh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng khá tốt. Trước khi 

giải phóng mặt bằng, Ban quản lý thông qua đề án dự định lựa chọn trước Đảng bộ 

và đề nghị Thường vụ Đảng uỷ quán triệt trong Đảng bộ mục tiêu phát triển kinh tế 

là phải quy hoạch CCN làng nghề và được Đảng bộ chấp thuận ra chủ trương. Tỉnh 

công khai diện tích thu hồi, công khai số tiền đền bù diện tích phải thu hồi và công 

khai quy hoạch sử dụng đất bằng hình thức thông báo từ 5-7 ngày trên phương tiện 

truyền thanh của xã. Với các giải pháp và chính sách cụ thể, nên các cơ sở sản xuất 

đầu tư trong các CCN đã được tạo các điều kiện thuận lợi như: thủ tục, hồ sơ đơn 

giản (không phải làm dự án đầu tư); giá thuê đất thấp, ngoài ra còn được miễn giảm 

trong 10 năm đầu và 50% trong những năm còn lại của dự án; thời gian thuê đất dài 

(thường là 50 năm); được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  

1.2.3.Những bài học rút ra về quản lý nhà nước đối với CCN ở thành phố Hà Nội 

- Thứ nhất, về xây dựng quy hoạch: Quy hoạch phải đi trước một bước so 

với yêu cầu thực tiễn. Để thực hiện điều này, công tác xây dựng quy hoạch một mặt 

cần được hoạch định cho những thời kỳ đủ dài để có những dự tính mang tính chất 

chiến lược. Quy hoạch cần dự tính vị trí đặt CCN đảm bảo tính bền vững. Việc bố 

trí các CCN gần các đô thị lớn và các khu dân cư tập trung thời gian qua đã thể hiện 

nhiều điểm bất cập (ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn giao thông,…). Do vậy, trong 

công tác quy hoạch phát triển CCN cần xác định rõ những vị trí có thể xây dựng các 

CCN cũng như những ngành nghề cụ thể được phép đầu tư.  
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- Thứ hai, về đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Cần qui định về qui mô tối 

thiểu cho từng loại CCN. Việc phát triển các CCN có qui mô quá lớn hoặc nhỏ sẽ 

khó đảm bảo tính chất bền vững của chính CCN. Với CCN có diện tích quá lớn sẽ 

khó lấp đầy, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất; còn CCN quá nhỏ thì việc đầu tư cơ 

sở hạ tầng, hệ thống quản lý môi trường và các dịch vụ đi kèm sẽ gặp nhiều khó 

khăn và không đảm bảo hiệu quả hoạt động.   

Tăng cường sự phối hợp giữa các Bộ, ngành trung ương và các tỉnh, thành 

phố trong Vùng kinh tế trọng điểm tập trung đẩy mạnh sự phối hợp và liên kết vùng 

cho phát triển bền vững các CCN là: Trao đổi, cung cấp thông tin giữa các địa 

phương trong vùng; Xây dựng và đưa nội dung hợp tác vào kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội hàng năm của mỗi ngành, mỗi địa phương.  

- Thứ ba, về quản lý hoạt động các dự án đầu tư phát triển CCN cần chú 

trọng hoạt động xúc tiến đầu tư, đặc biệt cần có sự tập trung với sự tham gia và hỗ 

trợ của các cơ quan nhà nước trung ương, cơ quan điều phối vùng kinh tế trọng 

điểm. Hoạt động này cần có sự chỉ đạo tập trung bởi một cơ quan chuyên trách, 

được sử dụng ngân sách nhà nước để tiến hành hoạt động. 

- Thứ tư, về đất đai, môi trường: Cần cụ thể hóa kịp thời các quy định QLNN về 

đất đai và môi trường của trung ương áp dụng với tình hình thực tế của mỗi địa phương.  

 

Kết luận chương 1 

 Làm rõ cơ sở lý luận của QLNN đối với CCN có ý nghĩa hết sức to lớn cho 

việc nghiên cứu đề tài “Quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp từ thực tiễn 

thành phố Hà Nội”. Trên cơ sở lý luận về đặc điểm, vai trò, nội dung, hình thức, 

phương pháp QLNN về CCN, kinh nghiệm quản lý, các nhân tố ảnh hưởng đến 

QLNN về CCN giúp nghiên cứu thực trạng QLNN về CCN trên địa bàn thành phố 

Hà Nội một cách khoa học và đúng hướng. 



35 

Chương 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CỤM CÔNG NGHIỆP 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 
2.1. Thực trạng pháp luật về quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp 

Trong quá trình xây dựng và phát triển CCN Chính phủ, các Bộ, ngành, 

UBND Thành phố đã ban hành nhiều văn bản nhằm thống nhất quản lý, khuyến 

khích, thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động của các CCN trong đó phải nói 

đến Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về 

ban hành Quy chế quản lý CCN. 

Việc triển khai thực hiện Quy chế đã đạt được những kết như sau: 

            Một là, đã tạo ra khung pháp lý thống nhất quản lý CCN từ Trung ương đến 

các địa phương; làm cơ sở cho các cơ quan quản lý, chủ đầu tư hạ tầng và các đơn 

vị liên quan chấp hành đúng chủ trương, quy định của nhà nước về phát triển CCN. 

Thứ hai, công tác quy hoạch, thành lập, đầu tư xây dựng hạ tầng và quản lý 

hoạt động của CCN ngày càng được UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương nhận thức đúng mức, tổ chức thực hiện theo trình tự, quy định của pháp luật; 

hạn chế tối đa phát triển CCN tràn lan, thiếu quy hoạch như trước đây. 

Thứ ba, căn cứ vào nhiệm vụ được giao tại Quy chế, các Bộ, ngành đã chủ 

động ban hành các văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các nội 

dung liên quan; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tích cực tổ 

chức phổ biến chính sách, quy định về quản lý CCN đến các Sở, ngành, UBND cấp 

huyện và các DN, tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện 

nghiêm Quy chế. 

Bốn là, việc thực hiện cơ chế hỗ trợ hạ tầng CCN từ ngân sách thời gian qua 

giúp cho các DN vừa và nhỏ, hộ gia đình, cơ sở sản xuất cá thể ở khu vực nông thôn 

tiếp cận được mặt bằng thuận lợi, ổn định để đầu tư sản xuất kinh doanh; tận dụng 

phát huy được lợi thế về đất đai, nguồn nguyên liệu, tay nghề lao động sẵn có tại địa 

phương; góp phần di dời các DN, cơ sở CN gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu 
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dân cư, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt tại các làng nghề 

         Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Quy chế đã bộc lộ những bất cập trên thực 

tế như:  

- Một số quy định của Quy chế không còn phù hợp với các quy định mới của 

pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường được ban 

hành trong thời gian qua; Quy chế không có quy định cơ chế chính sách hỗ trợ phát 

triển CCN; Tiêu chí, điều kiện, thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch, thành lập, 

mở rộng CCN kèm theo các biểu mẫu hướng dẫn chưa chặt chẽ, cụ thể; điều kiện 

xác định, thành lập Trung tâm phát triển CCN làm chủ đầu tư hạ tầng CCN ở các 

địa phương không rõ, dẫn đến triển khai còn lúng túng; việc quản lý các dự án đầu 

tư xây dựng hạ tầng và dự án sản xuất kinh doanh trong CCN ở địa phương chưa rõ 

cơ quan đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính liên quan; Việc 

phân công trách nhiệm của các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, các Sở, ngành  và 

UBND cấp huyện trong hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của 

pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu quản lý CCN hiện nay; chưa có quy định cơ chế 

thống kê, báo cáo số liệu về tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng và hoạt 

động của các CCN nên gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là thống kê giá trị sản xuất 

CN, giá trị xuất khẩu, nộp ngân sách,... của các DN, cơ sở sản xuất trong CCN. 

Để tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển CCN một cách hiệu quả, 

quản lý chặt chẽ, hỗ trợ tối đa cho DN đầu tư kinh doanh theo đúng chủ trương của 

Đảng và pháp luật của Nhà nước, khắc phục những bất cập của Quy chế quản lý 

CCN cần thiết phải được sửa đổi, cập nhật cho phù hợp các văn bản mới ban hành 

như: Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ 

môi trường; Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc gia; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 2/3/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các 

KKT, KCN, CCN;Quyết định 44/2010/QĐ-UBND ngày 10/9/2010 của UBND 

thành phố Hà Nội ban hành quy định quản lý CCN trên địa bàn thành phố Hà Nội.  



37 

Tuy nhiên, nhìn chung cácVăn bản quy định về công tác QLNN đối với CCN 

trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn nhiều bất cập nên ảnh hưởng rất lớn đến 

công tác QLNN đối với CCN trên địa bàn Thành phố thời gian qua. 

2.2. Khái quát về quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

2.2.1. Về tình hình phát triển kinh tế xã hội  

- Về vị trí địa lý và tổ chức các quận, huyện, thị xã: 

Thành phố Hà Nội nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ. Hà Nội giới hạn 

trong khoảng từ 20o34' đến 21o23' vĩ độ Bắc; 105o17' đến 106o02' kinh độ Đông. 

Diện tích tự nhiên 3.300 km2. Tiếp giáp với 8 tỉnh: Phía Bắc giáp tỉnh Thái Nguyên; 

Phía Đông Bắc giáp tỉnh Bắc Giang; Phía Đông giáp tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên; 

Phía Nam giáp tỉnh Hà Nam; Phía Tây Nam giáp tỉnh Hòa Bình; Phía Tây giáp tỉnh 

Phú Thọ; Phía Tây Bắc giáp tỉnh Vĩnh Phúc. 

Vị trí địa lý quan trọng và địa thế tự nhiên đẹp đã tạo thuận lợi cho Hà Nội 

trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học và là đầu mối giao thông 

quan trọng của cả nước.  

 Hiện nay, Hà Nội được tổ chức thành 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã:  

+ 12 Quận: Hoàn Kiếm, Ba Ðình, Ðống Ða, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Thanh 

Xuân, Cầu Giấy, Long Biên, Hoàng Mai, Hà Đông. 

+ 17 huyện: Ðông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Từ Liêm, Gia Lâm, Ba Vì, 

Chương Mỹ, Đan Phượng, Hoài Đức, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, 

Thạch Thất, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Mê Linh. 

+ 01 thị xã: Sơn Tây. 

Với số dân 6,6 triệu người. Dân tộc Kinh chiếm 99,1%; các dân tộc khác 

chiếm 0,9%. 

- Về nguồn nhân lực: 

Dân số trung bình năm 2010 toàn thành phố là 6.617,9 ngàn người, trong đó 

nam có 3.218,8 ngàn người chiếm 48,64%, nữ có 3.399,1 ngàn người chiếm 
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51,36%, dân số khu vực thành thị là 2816,5 ngàn người chiếm 42,56%; khu vực 

ngoại thành là 3801,4 ngàn người chiếm 57,44%.  

Về trình độ nguồn nhân lực: Hà Nội là một trong những thành phố có lao 

động qua đào tạo cao nhất so với các trung tâm CN khác trong cả nướcđạt 45%, 

trong đó lao động qua đào tạo nghề đạt 23%. Chất lượng lao động có trình độ 

chuyên môn kỹ thuật phân bố không đều, tập trung ở vùng đô thị, các quận nội 

thành.Như vậy, việc tập trung một lực lượng đông đảo cán bộ KHKT có trình độ 

chuyên môn, có khả năng tiếp cận với tiến bộ công nghệ kỹ thuật tạo cơ sở cho sự 

phát triển kinh tế, đặc biệt là nguồn cung lao động dồi dào cho các DN hoạt động 

trong các CCN cả về mặt số lượng và chất lượng. 

- Về tình hình phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế: 

Mức độ đầu tư vào sản xuất nói chung, đầu tư vào CCN nói riêng phụ thuộc 

vào phát triển kinh tế xã hội chung của Thành phố và các khả năng tích lũy vốn, thu 

nhập cũng như sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

+ Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành của Hà Nội trong các năm 2000-2012: 

Bảng 2.1. Diễn biến chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Hà Nội 

các năm 2000-2012: 

Đơn vị tính: % 

Chỉ 

tiêu 

(tỷđ) 

2000 2005 2008 2009 2010 2012 

Tổng 

GDP 
26.228 100 

44.13

0 
100 61.635 100 65.175 100 73.478 100 87.500 100 

1. NL-

TS 
3.282 12.5 4.013 9.1 4.267 6.9 4.272 6,6 4.568 6,2 4.664 5,4 

2. CN-

XD 
9.265 35.3 

17.37

3 
39.4 25.970 42.1 28.402 43,6 31.694 43,1 37.606 

42.

9 

3. 

Dịch 

vụ 

13.681 52,2 
22.74

4 
51.5 31.398 51 32.501 49,8 37.216  50,6 45.230 

51,

7 

(Nguồn: [11, tr. 10]) 
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Như vậy, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố khá nhanh theo hướng 

dịch vụ - công nghiệp, xây dựng - nông, lâm, thủy sản. Hà Nội là một trong số ít địa 

phương có tỷ trọng dịch vụ cao hơn ngành công nghiệp. 

+Về tình hình đầu tư vốn trên địa bàn: 

Bảng 2.2: Tình hình đầu tư vốn trên địa bàn thành phố Hà Nội 

Đơn vị tính: tỷ đồng 

Chỉ số 

Năm 2005 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009  Năm 2010  

Tỷ 

đồng 

Tỷ lệ 

% 

Tỷ 

đồng 

Tỷ lệ 

% 

Tỷ 

đồng 

Tỷ lệ 

% 

Tỷ 

đồng 

Tỷ lệ 

% 

Tỷ 

đồng 

Tỷ lệ 

% 

Tổng số  42.384 
100 

86.153 
100 124.42

6 

100 147.78

0 

100 
173.48 

100 

Tr. đó:           

1. Vốn nhà 

nước: 
20.568 48,53 26.014 30,2 28.340 22,78 45.770 30,96 51.322 29,58 

- Vốn NSNN 7.925 18,7 11.861 13,77 11.712 19,41 18.088 12,24 21.232 12,24 

- Vốn vay 4.035 9,52 7.250 8,42 5.090 4,09 16.194 10,96 17.769 10,24 

- Vốn  tự có 

của DNNN 
2.742 6,47 4.663 5,41 7.299 5,87 9.310 6,29 9.351 5,39 

- Vốn huy 

động từ nguồn 

khác 

5.865 13,84 2.240 2,6 4.239 3,41 2.178 1,47 2.970 1,71 

2.Vốn ngoài 

NN 
15.396 36,32 51.170 59,39 80.060 64,34 86.753 58,71 

105.15

4 
60,61 

- Vốn của các 

tổ chức DN 
11.362 26,8 43.675 50,69 66.765 53,66 73.070 49,45 89.493 51,58 

- Vốn của hộ 

gia đình 
4.034 9,52 7.495 8,7 13.295 10,68 13.683 9,26 15.661 9,03 

3. Vốn đầu tư 

nước ngoài 
6.420 15,15 8.969 10,41 16.026 12,88 15.257 10,33 17.012 9,81 
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- Vốn liên 

doanh 
1.393 3,29 3.346 3,88 5.632 4,53 5.791 3,92 6.543 3,77 

- 100% vốn 

nước ngoài 
5.027 11,86 5.623 6,53 10.393 8,35 9.466 6,41 10.469 6,04 

(Nguồn: [11, tr 11]) 

Như vậy, bảng số liệu trên cho thấy tình hình đầu tư vốn trên địa bàn thành 

phố Hà Nội ngày càng tăng lên, tỷ lệ vốn ngân sách nhà nước thì giảm dần qua các 

năm, tỷ lệ vốn đầu tư ngoài nhà nước và vốn đầu tư nước ngoài ngày càng tăng lên. 

Vốn đầu tư tăng lên góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy sự phát triển các CCN 

trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

2.2.2. Tác động của việc phát triển kinh tế xã hội và hạ tầng kỹ thuật của 

thành phố Hà Nội tới việc quản lý Cụm công nghiệp 

- Tác động tích cực đến phát triển CCN: Thành phố sớm có định hướng, quy 

hoạch, kế hoạch và quyết tâm phát triển nhanh ngành CN nhằm chuyển đổi cơ cấu 

kinh tế theo hướng CNH, HĐH. Thành phố có quỹ đất để phát triển công nghiệp. 

Nguồn lao động tại chỗ dồi dào, lực lượng lao động trẻ, khỏe có trình độ văn hoá 

cao, có HTKT đồng bộ. 

- Những khó khăn và tác động không thuận lợi cần khắc phục: Tỷ lệ lao động 

đã qua đào tạo công nhân kỹ thuật khá cao nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, cơ cấu 

đào tạo còn bất cập; Đặc biệt thiếu nhiều các nhà quản lý doanh nghiệp giỏi. Chi phí 

đầu tư cao hơn nhiều so với các địa phương lân cận; HTKT, hạ tầng giao thông quá 

tải, chưa theo kịp tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.  

2.3. Thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp 

2.3.1. Quá trình hình thành Cụm công nghiệp 

CCN là hình thức tổ chức sản xuất theo lãnh thổ, nó là kết quả tất yếu của 

quá trình tích tụ, tập trung sản xuất, của quá trình sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở sản 

xuất - kinh doanh nhằm khắc phục ô nhiễm môi trường, tạo CSHT tốt hơn cho sản 

xuất và nâng cao khả năng cạnh tranh của các cơ sở sản xuất kinh doanh trong 

CCN. Các CCN được hình thành và phát triển sau khi có Quyết định số 
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132/2000/QĐ - TTg ngày 24/11/2000 về một số chính sách khuyến khích phát triển 

ngành nghề nông thôn. 

Quá trình hình thành và phát triển CCN của thành phố Hà Nội có thể chia 

thành 2 giai đoạn: 

Giai đoạn 1: trước khi mở rộng địa giới hành chính 

Trước năm 2000, ở Hà Nội chỉ có 2 CCN thí điểm CCN Vĩnh Tuy (Thanh 

Trì) diện tích 12,1 ha, CCN Phú Thị (Gia Lâm) diện tích 14,8 ha. Năm 2002 Hà Nội 

(cũ) đã có 13 CCN với diện tích 358 ha. Đến năm 2008, Hà Nội (cũ) có 18 CCN, 

trong đó 12 CCN với tổng diện tích khoảng 600 ha đã được triển khai xây dựng cơ 

sở hạ tầng. Riêng tỉnh Hà Tây (cũ) nếu đến tháng 12/2004 có 21 CCN với diện tích 

591 ha và 56 điểm công nghiệp (nay gọi là cụm TTCN) với diện tích 422 ha, thì đến 

tháng 5/2008 đã có 24 CCN và 49 cụm TTCN đã xây dựng và đang hoạt động. 

Giai đoạn 2: sau khi mở rộng địa giới hành chính. 

Sau khi mở rộng địa giới hành chính vào tháng 8/2008, thành phố Hà Nội 

cũng đã có một số điều chỉnh như sáp nhập một số CCN, chuyển đổi mục đích sử 

dụng của một số CCN hay chuyển đổi một số CCN thành KCN. 

2.3.2. Thực trạng quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp 

2.3.2.1. Về công tác quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp 

 - Về chủ thể thực hiện chức năng QLNN đối với CCN:  

Trước khi hợp nhất địa giới hành chính và chưa có Quyết định số 

105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý 

CCN được ban hành có hiệu lực thì chức năng QLNN về cụm, điểm công nghiệp có 

nhiều điểm chưa thống nhất.QLNN về CCN còn do nhiều Bộ ngành quản lý; chức 

năng, nhiệm vụ còn chồng chéo, chưa rõ ràng, thiếu sự phối hợp đồng bộ trong các 

lĩnh vực quan trọng như tập trung đầu tư, phân công hợp tác sản xuất, chia sẻ lợi thế 

công nghệ và thiết bị. Cụ thể: Đối với các CCN trên địa bàn thành phố Hà Nội cũ do 

Ban Quản lý các KCN và chế xuất thực hiện. Còn trên địa bàn tỉnh Hà Tây (trước 

đây) các CCN do Sở Công nghiệp (nay là Sở Công Thương) thực hiện. Đối với các 

điểm công nghiệp - TTCN làng nghề: Trên địa bàn thành phố Hà Nội cũ, do Sở 
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Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện; Trên địa bàn tỉnh Hà Tây trước đây, 

do Sở Công nghiệp (nay là Sở Công thương) thực hiện. 

Hiện nay, theo quy định tại Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 

19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý CCN, chức năng quản lý 

nhà nước về CCN do Sở Công Thương thực hiện [19,tr.76] 

- Về chủ thể tham gia đầu tư và quản lý nhà nước sau đầu tư đối với CCN:  

Trong quá trình đầu tư phát triển CCN trên địa bàn Thành phố, có 02 mô 

hình tham gia làm chủ đầu tư và quản lý sau đầu tư CCN đó là: 

+ Doanh nghiệp: Đây là mô hình hoạt động có hiệu quả và phù hợp với chủ 

trương của Thành phố. Hiện nay, mô hình này tồn tại ở 25 CCN. Mô hình này có 

những ưu điểm đó là: 

/ Hạ tầng kỹ thuật được xây dựng tương đối đồng bộ, đáp ứng tốt nhu cầu 

của các DN công nghiệp. 

/ Khả năng xúc tiến đầu tư tốt do đó tính hấp dẫn và cạnh tranh cao. 

/ Có bộ phận chuyên trách, nhân viên chuyên nghiệp thực hiện công tác quản 

lý sau đầu tư. 

Hạn chế: Công tác quản lý, kiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm về môi 

trường, đất đai, xây dựng... của các cơ quan nhà nước trong CCN do DN quản lý 

gặp khó khăn. 

+ UBND các quận, huyện, thị xã làm chủ đầu tư: Đây là mô hình UBND các 

quận, huyện, thị xã giao cho Trung tâm phát triển CCN cấp huyện và UBND các xã  

làm đại diện chủ đầu tư, kinh phí do nguồn ngân sách nhà nước, vốn góp của DN và 

các hộ sản xuất kinh doanh. 

Hiện nay, Hà Nội có 14 Trung tâm phát triển CCN thuộc 14 huyện đã được 

UBND các huyện bàn giao quản lý các CCN. 

Ưu điểm: Chủ động trong việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu 

tư vào CCN. Việc xin cấp các giấy phép xây dựng, đầu tư, quy hoạch, cam kết môi 

trường,... gặp nhiều thuận lợi. 
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Hạn chế: Việc thu phí các dịch vụ tiện ích công cộng trong CCN không 

thuận lợi do chưa ban hành được khung giá thu.  

- Về số lượng, quy mô các CCN 

Trước đây Chính phủ không quy định cụ thể về quy mô nên một số CCN, 

CCN làng nghề được quy hoạch với quy mô lớn, vượt quá quy định về quy mô tối 

đa đối với CCN là 50 ha. Theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 

của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý CCN. Sau khi Quyết định của 

Thủ tướng có hiệu lực, thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 44/2010/QĐ-

UBND ngày 10/9/2010 Ban hành Quy định quản lý CCN trên địa bàn thành phố Hà 

Nội để việc quản lý các CCN thực hiện đúng theo quy định và đảm bảo đúng pháp 

luật nhằm thống nhất chung về tên gọi cho các CCN. Ngày 18/9/2012 UBND thành 

phố Hà Nội ban hành Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định quản lý CCN trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành 

kèm theo Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 10/9/2010/QĐ-UBND của Ủy 

ban nhân dân thành phố Hà Nội. Trong đó sửa đổi tên gọi CCN và cụm tiểu thủ 

công nghiệp thành CCN. 

Hiện nay, số lượng, diện tích quy hoạch CCN cơ bản đã đáp ứng nhu cầu 

phát triển CN của Thành phố. Các CCN được quy hoạch phát triển phân bố đều 

khắp trên địa bàn 23 quận, huyện, thị xã nhưng được phát triển tập trung chủ yếu 

vào các địa phương có tiềm năng phát triển CN, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề 

như các huyện: Thạch Thất, Quốc Oai,  Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức,… 

Bảng 2.3: Tình hình phát triển Cụm công nghiệp đến năm 2015 

TT Tên Cụm CN 

Số 

lượng 

(cụm) 

Tổng DT đất 

quy hoạch 

(ha) 

DT đã 

GPMB 

(ha) 

DT đã 

giao cho 

DN (ha) 

Số dự án 

I CCN đã đi vào 

hoạt động ổn định  
43 1.132,8 928,9 634,2 3.151 

 Cụm đã lấp đầy 

diện tích 
43 1.132,8 928,9 634,2 3.151 
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II CCN đang xây 

dựng và thu hút 

đầu tư 

46 940,8 275,8 120 743 

1 CCN đang xây 

dựng 
41 881,9 275,9 120 743 

2 CCN mới thành 

lập  
5 58,9 0 0  

Tổng cộng (I+II) 89 2.073,6 1.204,7 754,2 3.894 

                 [Nguồn: Báo cáo Sở Công Thương Hà Nội năm 2015] 

- Về Quy mô DN trong CCN ở Hà Nội: không đều, phần lớn còn nhỏ bé do vốn 

ít, công nghệ lạc hậu, năng lực cạnh tranh ở nhiều DN chưa cao. Phát triển CN trên địa 

bàn Hà Nội còn thiếu đồng bộ, nhất là khu vực địa giới hành chính mở rộng.  

- Về tình hình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Các CCN trên địa bàn 

Thành phố được bắt đầu xây dựng và phát triển từ năm 1994, sau khoảng 15 năm 

triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả như sau: 

+ 21 CCN đã hoàn thiện HTKT thu hút đầu tư 594 dự án của các DN, lấp 

đầy diện tích 453,2ha với tỷ lệ 100%. 

+ 22 cụm TTCN hoàn thiện xây dựng HTKT, thu hút 1101 dự án của các 

DN, hộ gia đình, cá nhân vào đầu tư, đã lấp đầy 111,5ha diện tích đất công nghiệp. 

+ 16 CCN đang triển khai xây dựng HTKT với diện tích 770,4ha. Trong đó, 

diện tích đã giao cho DN thứ phát là 207,6ha.  

+ 25 Cụm TTCN đang triển khai xây dựng HTKT với diện tích 271,5ha, 

trong đó, diện tích giao cho DN thứ phát là 92,1ha. 

Bảng 2.4. Tình hình xây dựng HTKT tại các CCN đến năm 2015 

TT Tên cụm công nghiệp Số lượng 

(cụm) 

Tổng diện tích đất 

quy hoạch (ha) 

I Cụm công nghiệp đã đi vào hoạt 

động ổn định 

43 1.132,8 

1 CCN đã lấp đầy diện tích 40 983,5 
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2 CCN đang thu hút các DN thứ phát  3 149,3 

II Cụm công nghiệp  đang xây dựng 

HTKT và thu hút đầu tư 

46 940,8 

1 CCN đang đầu tư xây dựng HTKT và 

thu hút đầu tư. 

41 881,9 

2 CCNmới thành lập đang chuẩn bị đầu 

tư, xây dựng HTKT 

5 58,9 

Tổng 89 2.073,6 

(Nguồn: Báo cáo Sở Công Thương Hà Nội năm 2015) 

- Về ban hành các văn bản pháp luật còn thể hiện sự bất cập, không bao quát 

hết thực tế, không phù hợp dẫn đến tình trạng chậm thu hút đầu tư, tỷ lệ lấp đầy một 

số CCN còn thấp. 

- Về cơ cấu đầu tư còn dàn trải, kém hiệu quả, chưa mạnh dạn đầu tư “đi tắt - 

đón đầu”, thực hiện đầu tư còn chậm nên dẫn đến mất thời cơ sản xuất, kinh doanh. 

Tỷ trọng vốn đầu tư nước ngoài vào công nghiệp so với các ngành, lĩnh vực khác 

còn thấp, chỉ chiếm 15-18% so tổng đầu tư nước ngoài vào Thành phố. Khu vực 

ngoài nhà nước chưa thu hút được vốn đầu tư đáng kể do các chính sách khuyến 

khích phát triển chưa thực sự hấp dẫn. Công tác xúc tiến đầu tư vào các CCN còn 

yếu, nên việc thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào các CCN còn ít 

dẫn đến tỷ lệ lấp đầy tại CCN chưa cao.  

 - Trình độ công nghệ, thiết bị máy móc, đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị 

còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu; tiếp thu, nhận chuyển giao công nghệ mới 

chưa đáng kể. 

- Sự chuyển dịch cơ cấu các thành phần kinh tế trong ngành CN còn chậm, 

chưa tạo tiềm lực cho phát triển lâu dài của các thành phần kinh tế; chưa phát huy 

được lợi thế của các ngành sản xuất đã trở thành chủ lực, có thị trường tiêu thụ lớn, 

hoặc những ngành công nghệ cao - hàm lượng khoa học lớn - có tác động thúc đẩy 

các phân ngành khác phát triển (như công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo, sản xuất 

vật liệu mới,…).  
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2.3.2.2. Về nguồn nhân lực làm việc trong Cụm công nghiệp 

Lực lượng lao động đang làm việc tại các CCN trên địa bàn Thành phố hiện 

nay đa số trẻ tuổi, từ 19 đến 35 tuổi chiếm 90% trong tổng số lao động. Đây là lực 

lượng nòng cốt cho quá trình CNH, HĐH của đất nước nói chung và thủ đô Hà Nội 

nói riêng. Trình độ học vấn của lao động cũng tương đối cao trình độ văn hóa 12/12 

chiếm 90% tổng số lao động, nữ chiếm bình quân 69,45% tổng số lao động. 

Tuy nhiên, nguồn nhân lực chưa đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu, mặc dù chất 

lượng cán bộ và người lao động được xếp vào loại cao so với cả nước. Chất lượng 

đào tạo nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu. Độ tuổi trung bình của cán bộ và 

công nhân kỹ thuật lành nghề tương đối cao, một bộ phận tư duy - hành động 

chậmkhông chủ động, theo kịp được với công nghệ hiện đại. 

Số công nhân có nguồn gốc từ nông nghiệp chiếm 77,9% còn mang nặng tư tưởng, 

tác phong của người nông dân là rất rõ. Trong khi đó công nhân chỉ được đào tạo 

ngắn hạn, tính ổn định trong công việc chưa cao dẫn đến trong quan hệ lao động 

giữa người lao động và sử dụng lao động ít được cải thiện. 

Bảng 2.5. Tổng số lao động làm việc trong các CCN đến năm 2015 

 

TT Danh mục 
Số lượng 

(cụm) 

Số lao động 

(người) 

I 
Cụm CN đã đi vào hoạt động ổn 

định 
43 47.466 

1 CCN đã lấp đầy diện tích 43 47.466 

II 
Cụm CN đang xây dựng và thu hút 

đầu tư 
46 16.460 

1 Cụm CN đang xây dựng 41 16.460 

2 
Cụm CN mới thành lập đang thu hút 

đầu tư 
5 0 

Tổng cộng (I+II) 107 63.926 

                 (Nguồn: Báo cáo Sở Công Thương Hà Nội năm 2015) 
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2.3.2.3. Về công tác bảo vệ môi trường tại các Cụm công nghiệp 

Đến nay, trên địa bàn thành phố các CCN đã và đang được củng cố và phát 

triển. Cùng với sự đầu tư phát triển CN các vấn đề môi trường cũng bắt đầu nẩy 

sinh, chứa đựng nhiều nguy cơ tiềm ẩn gây ô nhiễm môi trường, phải có những biện 

pháp cụ thể, tích cực ngăn ngừa ngay từ đầu. 

*  Hiện trạng xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các CCN: 

Trên địa bàn Thành phố có 60 CCN có quy hoạch hệ thống xử lý nước thải 

tập trung, 29 CCN không có quy hoạch hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

 Đến nay, công tác đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các 

CCN như sau: 

  - 14 CCN đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung và đang 

hoạt động. Cụ thể: 

+ CCN Hà Bình Phương,huyện Thường Tín.công suất 500 m3/ngày đêm 

+ CCN thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng. công suất 400 m3/ngày đêm 

+ CCN Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì: công suất 1.800 m3/ngày đêm 

+ CCN vừa và nhỏ Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm - Bắc Từ Liêm. Công suất 

3.500 m3/ngày đêm 

+ CCN Duyên Thái II, huyện Thường Tín: Công suất 250 m3/ngày đêm 

+CCNCơ kim khí Phùng Xá, huyện Thạch Thất: Công suất 200 m3/ngày đêm 

+ CCN Duyên Thái I, huyện Thường Tín: Công suất 500 m3/ngày đêm 

+ CCN Quất Động, huyện Thường Tín: công suất 2.000 m3/ngày đêm 

+ CCN Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm: công suất 500 m3/ngày đêm 

 +CCN Hapro, huyện Gia Lâm. Công suất 600 m3/ngày đêm 

+CCN Thanh Oai, huyện Thanh Oai. Công suất 600 m3/ngày đêm 

+ CCN Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai. Công suất 1.000 m3/ngày đêm 

+ CCN Quất Động, huyện Thường Tín. Công suất 1.000 m3/ngày đêm 

 + CCN Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm.Công suất 1.000 m3/ngày đêm. 

 Thực hiện Đề án xây dựng Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại các 

CCN trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2014-2015. Tiến độ thực hiện Đề án đến nay: 
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- 06 CCN đang thi công xây dựng, dự kiến quý II/2016 hoàn thành đầu tư: 

+ CCN Phú Thị, huyện Gia Lâm. Công suất 500 m3/ngày đêm  

+ CCN Nguyên Khê, huyện Đông Anh. Công suất 1.000 m3/ngày đêm + 

CCN Bình Phú, huyện Thạch Thất. Công suất 600 m3/ngày đêm  

+ CCN Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ. Công suất 500 m3/ngày đêm  

+ CCN Liên Phương, huyện Thường Tín. Công suất 500 m3/ngày đêm  

+ CCN Liên Hà, huyện Đan Phượng. Công suất 500 m3/ngày đêm  

 - Phối hợp lập Đề án xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các 

CCN trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020.Cụ thể như sau:  

+  CCN Vạn Phúc, quận Hà Đông 

+ CCN Tân Triều, huyện Thanh Trì 

+ CCN Bát Tràng, huyện Gia Lâm 

+ CCN Tân Hội, huyện Đan Phượng 

+ CCN Vân Hà, huyện Đông Anh 

+ CCN Di Trạch, huyện Hoài Đức 

+ CCN Nguyên Khê, huyện Đông Anh 

+ CCN Kim Quan, huyện Thạch Thất 

+ CCN Đám Sào - Canh Nậu, huyện Thạch Thất 

 - 04 CCN đã khởi công đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung 

theo Quyết định 7209/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội 

tháng 12/2015, gồm: 

 + CCN Liên Hà, huyện Đan Phượng: công suất 500 m3/ngày đêm 

 + CCN Ngọc Sơn, huyện Chương Mỹ: công suất 1.000 m3/ngày đêm 

 + CCN Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây: công suất 700 m3/ngày đêm 

 + CCN thị trấn Phúc Thọ, Phúc Thọ: công suất 250 m3/ngày đêm 

 - 03 CCN dã phê duyệt Dự  án đang triển khai các bước tiếp theo trong công 

tác chuẩn bị đầu tư. Tuy nhiên, chưa có Kế hoạch phân bổ vốn ngân sách hỗ trợ của 

Thành phố nên chưa khởi công:  

 + CCN Ngọc Sơn, huyện Chương Mỹ;  
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 + CCN Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây;  

 + CCN thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ. 

 Các CCN đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung đi vào hoạt động có mức 

thu giá xử lý nước thải từ 8.000 đ/m3 - 10.000 đ/m3 (riêng CCN Ngọc Hồi, theo 

Quyết định 6603 và Quyết định 2904/QĐ-UBND Huyện phê duyệt mức thu tiền xử 

lý nước thải căn cứ theo hàm lượng COD, tương ứng với hệ số k để có đơn giá thu 

cho từng DN đảm bảo tính khách quan, công bằng) 

 Các Trạm xử lý nước thải tập trung hoạt động đạt hiệu quả cao, xử lý triệt để 

nguồn nước thải của các DN trong CCN, nên đã kiểm soát được các hoạt động gây 

ô nhiễm môi trường của các DN, cải thiện môi trường tại các CCN, đảm bảo nâng 

cao chất lượng cuộc sống của người lao động, cộng đồng dân cư khu lân cận và đảm 

bảo an sinh xã hội. 

Bảng 2.6: Tình hình xây dựng hệ thống XLNT tại các CCN đến năm 2015 

 

TT Tên Cụm CN 

Số 

lượng 

(cụm) 

Hệ thống xử lý nước thải 

Đang 

họat 

động 

Đang xây 

dựng 

Có 

Trong 

QH 

nhưng 

chưa 

XD 

Không 

có 

trong 

QH 

I 

Cụm công nghiệp đã 

đi vào hoạt động ổn 

định 

43 10 16 7 10 

1 
CCN đã lấp đầy diện 

tích 
40 10 15 4 10 

2 
CCN đang thu hút các 

DN thứ phát  
3 0 1 3 0 
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II 

Cụm công nghiệp  

đang xây dựng HTKT 

và thu hút đầu tư 

46 0 0 39 7 

1 

CCN  đang đầu tư xây 

dựng HTKT và thu hút 

đầu tư 

41   34 7 

2 

CCN  mới thành lập 

đang chuẩn bị đầu tư, 

xây dựng HTKT 

5   5 0 

Tổng cộng (I+II) 89 10 16 44 19 

                              (Nguồn: Báo cáo của Sở Công Thương Hà Nội năm 2015) 

2.3.2.4.Về xây dựng các công trình nhà ở, phúc lợi. 

Hiện nay, hầu hết các CCN trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa xây dựng 

các công trình phụ trợ như nhà ở, nhà trẻ,... để phục vụ cho người lao động làm việc 

tại CCN. Người lao động phải thuê nhà trọ ở tạm, đời sống văn hóa tinh thần rất 

nghèo nàn. Do vậy, đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của người lao động, là nguyên 

nhân người lao động không gắn bó với DN, tính ổn định không cao.  

2.4. Đánh giá những thành tựu và hạn chế trong quản lý nhà nước đối với Cụm 

công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội 

2.4.1. Những thành tựu và hạn chế trong quản lý nhà nước đối với Cụm công 

nghiệp 

2.4.1.1. Về công tác quản lý đầu tư và hoạt động của Cụm công nghiệp: 

- Mô hình chủ đầu tư: Những CCN do DN làm chủ đầu tư kinh doanh hạ 

tầng hầu hết được xây dựng đồng bộ về HTKT, đáp ứng tốt nhu cầu của nhà đầu tư 

tuy nhiên chi phí đầu tư lớn. Những CCN do nhà nước làm chủ đầu tư hạ tầng 

không đồng bộ, không thực hiện kinh doanh hạ tầng, có chi phí đầu tư thấp. 

- Tổ chức quản lý hoạt động CCN: Các CCN do DN làm chủ đầu tư xây 

dựng và kinh doanh hạ tầng hầu hết đều đã ban hành điều lệ quản lý, tổ chức điều 

hành hoạt động cơ bản đúng quy định.Các CCN do UBND cấp huyện, xã làm chủ 
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đầu tư: Các Trung tâm phát triển CCN cấp huyện cũng đã ban hành Quy chế tổ 

chức, quản lý hoạt động CCN và thực hiện chức năng chủ đầu tư xây dựng và kinh 

doanh kết cấu hạ tầng CCN, quản lý hoạt động và các dịch vụ công cộng đảm bảo 

sự hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường theo đúng pháp luật về CCN.  

2.4.1.2. Về chính sách xã hội: 

 Ngày 22/9/2011, Thành ủy Hà Nội đã ra Nghị quyết số 09-NQ/TU về việc 

tăng cường công tác xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng và các tổ chức đoàn thể đối 

với các DN ngoài nhà nước giai đoạn đến năm 2020. Việc ban hành Nghị quyết này 

giúp chủ DN, người lao động trong các DN tại các CCN có cơ hội được đứng trong 

hàng ngũ của Đảng. Từ đó, giúp chủ DN tiếp cận, nắm rõ chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để có định hướng trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh của mình. Còn đối với người lao động giúp họ có trách nhiệm phấn 

đấu, và thêm gắn kết với DN, đảm bảo tính ổn định; đặc biệt việc thành lập các tổ 

chức công đoàn cơ sở để chăm lo, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, xây dựng, 

tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao là cơ sở để phát hiện ra 

các quần chúng ưu tú là người lao động làm nguồn cho Đảng. Qua đó, giúp các cơ 

quan QLNN đối với CCN dễ gần gũi, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của DN để 

công tác QLNN đối với CCN đạt hiệu quả cao [21, tr. 2] 

2.4.1.3.  Tác động của việc phát triển kinh tế xã hội và hạ tầng kỹ thuật của 

thành phố Hà Nội tới việc quản lý Cụm công nghiệp 

- Tác động tích cực đến phát triển CCN: 

+ Thành phố sớm có định hướng, quy hoạch, kế hoạch và quyết tâm phát 

triển nhanh ngành CN nhằm chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH vì 

có điều kiện tích luỹ vốn và tập trung đầu tư vào CN. 

+  Hà Nội nằm trong vùng kinh tế trọng điểm, có vị trí địa lý thuận, có triển 

vọng tốt để thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài. 

+ Thành phố có quỹ đất để phát triển CN, trên địa bàn đã có một số cơ sở CN 

quan trọng, đã hình thành sớm một số khu tập trung CN lớn của cả nước. 
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Bên cạnh đó, nguồn lao động tại chỗ dồi dào, lực lượng lao động trẻ, khỏe có 

trình độ văn hoá cao. Hà Nội tập trung các Viện, Trung tâm nghiên cứu, có các 

trường Đại học, cao đẳng, các trung tâm dạy nghề và có hạ tầng cơ sở về giao 

thông, điện, nước, bưu điện ...đã và đang được đầu tư là điều kiện rất thuận lợi cho 

việc đào tạo nhân lực và phát triển các CCN. 

- Những khó khăn và tác động không thuận lợi cần khắc phục: 

+ Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo công nhân kỹ thuật khá cao nhưng vẫn chưa 

đáp ứng yêu cầu, cơ cấu đào tạo còn bất cập; Đặc biệt thiếu nhiều các nhà quản lý 

DN giỏi. 

+ Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng giao thông quá tải, chưa theo 

kịp tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

+ Chi phí đầu tư phát triển CN của thành phố Hà Nội cao hơn nhiều so với 

các địa phương lân cận do chi phí tạo dựng mặt bằng cao. 

2.4.2. Một số hạn chế,khó khăn trong quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp 

2.4.2.1.Về cơ chế, chính sách quản lý Cụm công nghiệp: 

Việc xây dựng cơ chế, chính sách từ trung ương đến địa phương nhằm quản 

lý CCN còn chưa được kịp thời. Tại Hà Nội, các CCN được hình thành và đưa vào 

hoạt động từ năm 1994 nhưng các văn bản, chế tài quy định đến năm 2009 mới có 

như Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg  ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về 

Quy chế quản lý CCN; Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ 

Công thương Quy định thực hiện mội số nội dung của quy chế quản lý CCN; Quyết 

định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 10/9/2010 của UBND thành phố Hà Nội ban 

hành quy định quản lý CCN trên địa bàn thành phố Hà Nội.   

Việc ban hành văn bản chưa kịp thời, còn thể hiện sự bất cập, không bao quát 

hết thực tế nên công tác QLNN đối với CCN giữa các địa phương không thống 

nhất, chồng chéo giữa các cơ quan, đơn vị làm ảnh hưởng đến việc phát triển CCN. 

2.4.2.2. Về công tác quy hoạch 

Tại Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XI đã nhấn mạnh 

công tác xây dựng quy hoạch các CCN của thành phố Hà Nội cũng còn những hạn 
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chế, đó là: Khi xây dựng quy hoạch CCN chưa đồng bộ và thiếu tính kết nối, thiếu 

tầm nhìn dài hạn, thiếu tính thống nhất, chưa thực sự là khâu đi trước, đôi khi xây 

dựng xong rồi mới bổ sung vào quy hoạch. 

2.4.2.3. Về thu hút đầu tư 

- Việc huy động vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đối với các cụm, điểm 

công nghiệp do UBND cấp huyện, cấp xã làm chủ đầu tư còn khó khăn và bất cập: 

- Công tác lựa chọn, tiếp nhận các dự án đầu tư thứ phát vào một số CCN 

còn hạn chế, chưa lựa chọn được các dự án có hiệu quả cao, tương xứng với tiềm 

năng phát triển của Thành phố. Nguyên nhân do cơ chế chính sách chưa đồng bộ, 

công khai minh bạch (đặc biệt đối với các CCN do nhà nước làm chủ đầu tư, không 

kinh doanh hạ tầng); tổ chức bộ máy làm công tác thu hút, tiếp nhận đầu tư chưa 

đồng bộ, thống nhất; chưa có tiêu chí thống nhất trong lựa chọn các dự án đầu tư; 

công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan chưa rõ ràng, hiệu quả; thủ tục hành 

chính còn rườm rà, phức tạp, chưa đáp ứng được mục tiêu thực hiện ưu đãi cao hơn 

cho phát triển CCN. 

- Tình trạng tiếp nhận đầu tư, bố trí các dự án đầu tư thứ phát không đúng 

quy hoạch vẫn diễn ra phổ biến. 

- Các dự án đầu tư tại các CCN triển khai thực hiện dự án chậm tiến độ, 

không đúng nội dung đầu tư được cấp phép, chuyển nhượng dự án trái phép,... vẫn 

diễn ra khá phổ biến. 

2.4.2.4.Về quản lý nhà nước trong công tác xây dựng 

Hiện nay, việc phân cấp, ủy quyền về quy hoạch, cấp phép và quản lý xây 

dựng tại các CCN còn nhiều bất cập và chưa thống nhất. Tình trạng các dự án 

không thực hiện đầy đủ hoặc vi phạm các quy định về quản lý xây dựng vẫn diễn ra; 

đặc biệt tại nhiều điểm CN làng nghề các hộ dân đã xây dựng thành nhà ở, biến 

điểm CN thành điểm dân cư sinh sống. 

2.4.2.5. Về quản lý nhà nước về đất đai 
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Tình trạng sử dụng đất sai mục đích tại các CCN còn phổ biến như: sử dụng 

không đúng mục tiêu dự án; chuyển nhượng đất đai trái phép; không triển khai hoặc 

triển khai dự án chậm tiến độ;... dẫn đến lãng phí tài nguyênđất đai. 

2.4.2.6. Về quản lý nhà nước về môi trường 

Hầu hết các cụm, điểm công nghiệp, các dự án đầu tư thứ phát tại khu, cụm, 

điểm công nghiệp chưa thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về bảo vệ môi 

trường. Một số CCN đã đi vào hoạt động nhưng chưa có hạng mục xử lý nước thải 

và hạng mục Trạm cấp nước sạch tập trung do đã có quy hoạch chi tiết nhưng chưa 

xây dựng hoặc không có trong quy hoạch chi tiết được duyệt.Do vậy, dẫn đến tình 

trạng nước thải không được xử lý thải thẳng ra môi trường và tự khoan nước ngầm 

để phục vụ sản xuất. Vì vậy, vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.  

Trong quá trình DN oạt động trong CCN phát sinh ra các loại ô nhiễm môi 

trường như: Ô nhiễm nước và nguồn nước, Ô nhiễm bụi và tiếng ồn, Ô nhiễm 

không khí và rác thải.  

2.4.2.7. Về tổ chức bộ máy, năng lực cán bộ làm công tác QLNN đối với 

CCN: 

- Tổ chức bộ máy của các cơ quan QLNN đối với CCN của Thành phố chưa 

tinh gọn thậm chí có những chỗ chưa phù hợp, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. 

Chức năng nhiệm vụ giữa các cơ quan còn chồng chéo, phân công trách nhiệm phối 

hợp chưa rõ ràng; quyền lợi, trách nhiệm chưa gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát, 

chế tài khuyến khích và xử phạt chưa chặt chẽ gây khó khăn trong công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện. 

- Đội ngũ cán bộ làm công tác QLNN còn chưa được đào tạo bài bản về 

nghiệp vụ quản lý. Công tác đào tạo và đào tạo lại cán bộ chưa được thực hiện 

thường xuyên, liên tục. 

2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế 

2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan: 

- QLNN đối vớiCCN trên địa bàn Thành phố là công việc mới được thực hiện 

từ năm 1995 đến nay nên việc xây dựng cơ chế, chính sách nhằm quản lý CCN 
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được ban hành thông qua các Luật, Nghị định, thông tư hướng dẫn và các quyết 

định của Trung ương mặc dù đã được ban hành nhưng chưa được kịp thời, đồng bộ. 

- QLNN đối vớiCCN là lĩnh vực còn mới đối với Việt Nam nói chung và thủ 

đô Hà Nội nói riêng. Vì vậy chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. 

2.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan: 

- Đường lối đổi mới kinh tế, đẩy mạnh CNH, HĐH của Đảng, Chính phủ còn 

chậm được vận dụng vào phát triển CN trên địa bàn. Vị trí và vai trò tổng thể của 

CN Thủ đô chưa được chú ý đúng thể hiệntrước hết ở chỗ không có nhiều cơ chế, 

chính sách riêng để phát triển CN Thủ đô (so với TP.HCM, Đà Nẵng), suất đầu tư 

tại các CCN còn cao hơn nhiều so với các tỉnh lân cận như: Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, 

Hưng Yên, Hà Nam. 

- Công tác chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện ở một số cấp, ngành của Hà 

Nội chưa đồng bộ. Chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan QLNN đối với CCN còn 

chồng chéo, trách nhiệm chưa thực sự rõ ràng. Việc phối hợp giữa các cơ quan chủ 

quản (bộ, ngành) của các DN công nghiệp trên địa bàn chưa thể hiện bằng các văn bản 

pháp quy. 

- Việc thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính ở một số cơ quan, đơn 

vị còn trì trệ, thiếu năng động, hiệu quả thấp. Việc bố trí cán bộ làm công tác QLNN 

đối với CCN chưa thực sự tốt, chưa đúng người, đúng việc.  

- Năng lực, trình độ của một số cán bộ công chức làm công QLNNđối với 

CCN có những chỗ chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Công tác đào tạo và đào tạo 

lại đội ngũ cán bộ làm công tác QLNN chưa được thường xuyên, liên tục đặc biệt là 

về trình độ chuyên môn. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện thường xuyên, 

nghiêm túc. Việc xem xét xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp sai phạm còn 

thiếu kiên quyết.  

- Công tác xây dựng, phổ biến và áp dụng các văn bản liên quan còn chậm. 

Việc tuyên truyền pháp luật và giáo dục ý thức thực hiện pháp luật cho cán bộ và 

người lao động trong CCN còn hạn chế. 
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- Các DN còn chưa thực sử chủ động trong việc nắm bắt thời cơ cũng như 

trong công tác đầu tư, thu hút đầu tư. 

- Chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển CCN vừa thiếu lại vừa 

yếu, không đáp ứng được yêu cầu của các chủ DN. 

 - Hà Nội chưa có nhiều chính sách, cơ chế đồng bộ để thu hút nhân tài và tôn 

vinh các nhà DN, sản xuất -kinh doanh giỏi. Sự nhìn nhận của dư luận Thủ đô về 

các chủ DN nhiều khi còn phiến diện, thiếu tích cực.  

- Thành phố chưa cương quyết sắp xếp lại DN, còn duy trì quá lâu một số cơ 

sở sản xuất quốc doanh yếu kém, thậm chí chỉ tồn tại bằng tiền cho thuê mặt bằng, 

không sản xuất hoặc giao khoán sản xuất cho cai thầu. Tiến trình đổi mới các DN 

Nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. 

Kết luận, từ những thành tựu, hạn chế và những nguyên nhân của những hạn 

chế trong quản lý CCN trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian qua đòi hỏi trong 

giai đoạn tới phải có những phương hướng và giải pháp phù hợp để QLNN đối với 

CCN trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt được hiệu quả tốt hơn. 

 

Kết luận chương 2 

 Qua nghiên cứu thực trạng QLNN đối với CCN trên địa bàn thành phố Hà 

Nội cho ta thấy các đặc điểm đặc thù, thực trạng, những ưu điểm và hạn chế trong 

QLNN về CCN trên địa bàn thành phố Hà Nội. Từ đó cần phát huy những ưu điểm, 

khắc phục hạn chế để có những giải pháp nâng cao hiệu quả QLNN đối với CCN 

trên địa bàn Thành phố. 
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Chương 3 

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CỤM CÔNG 

NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

3.1. Quan điểm, định hướng, mục tiêu quản lý nhà nước đối với Cụm công 

nghiệp trên địa bàn Thành phố  

3.1.1. Quan điểm về công tác quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp 

Một là, thống nhất nhận thức vai trò, vị trí của CCN là một bộ phận cấu 

thành của nền kinh tế thủ đô trong quá trình CNH, HĐH. CCN được coi là những 

dự án đầu tư dài hạn, giải quyết những vấn đề cơ bản, lâu dài về quy hoạch phát 

triển CN, bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến 

bộ xã hội. 

Hai là, CCN là mô hình kinh tế do Nhà nước quy hoạch, phát triển và cho 

phép thành lập nên Nhà nước cần hoàn thiện các chính sách, có những chính sách 

hỗ trợ tài chính để phát triển cơ sở hạ tầng, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường,… 

Ba là,luôn coi trọng việc hoàn thiện hệ thống tổ chức QLNN đối với CCN và 

đảm bảo hiệu lực của nó. Đổi mới, tạo ra sự gắn kết giữa cơ quan trung ương, các 

Bộ, các Sở ngành Thành phố với Ban quản lý ở các quận, huyện trong giải quyết 

những vướng mắc trong quá trình hoạt động của CCN, đảm bảo nguyên tắc “ một 

cửa, tại chỗ”tạo nên sự hấp dẫn,nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư 

trong và ngoài nước.  

Bốn là, khẳng định CCN là những thực thể kinh tế sống cho nên cần có hệ 

thống các biện pháp đồng bộ để phát huy sức mạnh tổng hợp của các CCN trên địa 

bàn Thành phố.Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, đi đôi với việc tích cực xây 

dựng các CCN mới theo quy hoạch, cần đặc biệt chú ý thu hút đầu tư vào các CCN 

đã hình thành, phải thường xuyên rút kinh nghiệm quản lý để không ngừng nâng 

cao sức hấp dẫn và phát huy hiệu quả đầu tư của các CCN. 

- Quản lý CCN của Thành phố để thực hiện định hướng phát triển ngành CN 

nhằm mục tiêu CNH - hiện đại hóa và tạo điều kiện ưu tiên bố trí các ngành hàng, 
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nhóm sản phẩm CN chủ lực của Thành phố; đồng thời phối hợp với đào tạo ngành 

nghề, chuyển đổi cơ cấu lao động, tạo sự phân bố dân cư hợp lý, giảm áp lực về dân 

số và kết cấu hạ tầng kỹ thuật cho Trung tâm Thủ đô. 

- Quản lý CCN phải đảm bảo đồng bộ giữa cải tạo đầu tư chiều sâu các CCN 

hiện có với lấp đầy các CCN đang và sẽ xây dựng; việc này phải phát triển đồng bộ 

với các khu đô thị liền kề để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và giữ 

vững quốc phòng, an ninh của Hà Nội và cả nước. 

- Quản lý CCN trên địa bàn Hà Nội phải được xem xét trong sự phối hợp, 

gắn kết với việc phát triển các khu công nghệ cao, khu, CCN phụ trợ, các CCN tiểu 

thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống trên địa bàn Hà Nội, nhằm khai thác có 

hiệu quả quỹ đất hiện có; giải quyết hợp lý mặt bằng sản xuất cho các DN vừa và 

nhỏ; đảm bảo vừa phát triển mới vừa phục vụ việc di dời các cơ sở CN ô nhiễm, 

không phù hợp quy hoạch ra khỏi nội đô và khu vực dân cư. 

3.1.2. Định hướng về việc quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp 

3.1.2.1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội. 

(i) Mục tiêu tổng quát: 

Xây dựng, phát triển Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại, tiêu biểu cho cả 

nước, đảm bảo thực hiện chức năng là trung tâm chính trị, văn hóa, giao thương và 

kinh tế lớn của cả nước. Bảo tồn và phát huy tinh hoa văn hóa truyền thống của Thủ 

đô ngàn năm văn hiến, xây dựng con người Thủ đô văn minh, thanh lịch, tiêu biểu 

cho trí tuệ và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; thiết lập các cơ sở hàng 

đầu của đất nước về nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, văn hóa, giáo dục, 

y tế, thể dục thể thao. Có hệ thống kết cấu HTKT đô thị đồng bộ, hiện đại, môi 

trường bền vững. Bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, quốc phòng, trật tự an toàn 

xã hội; quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế của Thủ đô trong khu vực và quốc tế 

được nâng cao. 

Đối với công nghiệp, Hà  Nội “Ưu tiên đầu tư vào những ngành, lĩnh vực tạo 

thế và lực cho phát triển kết cấu hạ tầng then chốt, lĩnh vực và sản phẩm chủ lực, 

công nghệ và nhân lực; đầu tư có trọng điểm vào một số lĩnh vực mà thành phố có 
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lợi thế cạnh tranh như dịch vụ, CN công nghệ cao ...”. Phát triển một số ngành CN 

có giá trị gia tăng lớn, sử dụng công nghệ cao. Phát triển có chọn lọc các ngành 

hàng, nhóm sản phẩm, các công đoạn và chi tiết, sản phẩm CN có giá trị gia tăng 

lớn, sử dụng công nghệ cao như: công nghệ điện tử tin học, công nghệ sinh học, cơ 

khí,dệt may, da giày, công nghệ bảo vệ môi trường,... 

(ii) Một số chỉ tiêu cụ thể: 

+ 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh mới áp dụng công nghệ sạch hoặc trang 

bị thiết bị xử lý nước thải; 80% cơ sở sản xuất, kinh doanh hiện đại đạt tiêu chuẩn 

môi trường, 100% KCN, CCN có hệ thống nước thải tập trung…    

+ Hiện đại hóa hạ tầng thông tin và truyền thông. Mật độ thuê bao internet 

đạt 30-32% vào năm 2015 và 38-40% vào năm 2020. 

-  Kết hợp phát triển kinh tế với xây dựng quốc phòng vững mạnh, bảo đảm 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Công nghiệp Hà Nội đến năm 2030 sẽ trở thành ngành kinh tế phát triển, tỷ 

trọng đóng góp ngày càng tăng trong cơ cấu GDP của thành phố, từ 30,71% năm 

2010 tăng lên 31,26% năm 2015, 31,50% năm 2020 và 31,88% năm 2030. Góp 

phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH và thương mại dịch vụ có 

trình độ và chất lượng cao.[22, tr.77] 

Để đạt được những mục tiêu đó, việc QLNN đối với CCN là không thể thiếu 

và phải theo định hướng như sau: 

3.1.2.2. Định hướng quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp 

Theo Quy hoạch phát triển CCN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã 

được Hội đồng thẩm định cấp Thành phố thông qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội 

tổng số CCN được quy hoạch: 196 Cụm với tổng diện tích quy hoạch 3.515,9 ha, 

trong đó: 

- Cụm công nghiệp: 44 cụm, diện tích 2.024,9 ha, chiếm 58% trong tổng 

diện tích đất quy hoạch. 

- Cụm tiểu thủ công nghiệp: 152 cụm, diện tích 1.491 ha, chiếm 42% trong 

tổng diện tích đất quy hoạch. 
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Trong quá trình xây dựng quy hoạch, Sở Công Thương đã bám sát nội dung 

Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ “về việc chấn 

chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các KKT, KCN, CCN”; 

đã cập nhật các nội dung có liên quan như: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 

thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt tại Quyết định 222/QĐ-TTg ngày 22/02/2012; Quy hoạch chung xây 

dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế  

xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1081/QĐ-TTg ngày 06/7/2011. 

3.1.3. Mục tiêu về việc quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp 

3.1.3.1 Mục tiêu chung 

- Phát triển CCN của Hà Nội với quy mô phù hợp theo từng giai đoạn nhằm 

định hướng dành quỹ đất, đầu tư cơ sở hạ tầng có trọng tâm, trọng điểm vào các khu 

vực có tiềm năng, đáp ứng nhu cầu mở rộng mặt bằng sản xuất, thu hút các nguồn 

lực về vốn, công nghệ ... để phát triển mạnh CN của Thủ đô, gắn sản xuất với thị 

trường, lao động, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trườngnhằm đảm bảo thực hiện 

mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, góp phần quyết định tăng trưởng CN, dịch vụ và 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế Thủ đô theo hướng CNH, HĐH. 

3.1.3.2. Mục tiêu cụ thể 

- Giai đoạn 2016 - 2020 tiếp tục hoàn thiện các CCN đang hoạt động và đã 

có đến thời điểm này theo hướng hiện đại hóa.  

+ Xây dựng mới 5 CCN (diện tích 250 ha). 

+ Hoàn thành cơ bản việc lấp đầy phần đất CN có thể cho thuê tại các CCN 

được xây dựng trong quy hoạch của giai đoạn này; đồng thời cải tạo xong các khu 

tập trung CN không cần di dời, cải tạo nâng cấp công trình HTKT, đặc biệt là công 

trình xử lý chất thải CN. Các CCN đều phải có hệ thống xử lý chất thải đảm bảo 

tiêu chuẩn kỹ thuật và hoạt động hiệu quả.  
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 + 80% diện tích CN được lấp đầy; các khu, CCN chiếm 75% Giá trị sản xuất 

công nghiệp và 75% giá trị xuất khẩu và khoảng 30% GDP của Thành phố [23, 

tr.17] 

3.2. Một số giải pháp quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

3.2.1.Hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý nhà nước đối với Cụm công 

nghiệp. 

- Một là, rà soát thường xuyên hệ thống quy định về quản lý CCN, sửa đổi 

những quy định còn chồng chéo, trùng lắp, nâng cao năng lực soạn thảo, thẩm định 

và ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở các cấp, các ngành nhằm bảo đảm hiệu 

lực và tính khả thi của các văn bản; đồng thời, thiết lập các thể chế còn thiếu để điều 

chỉnh các quan hệ kinh tế- xã hội mới phát sinh theo tiến trình phát triển của nền 

kinh tế thị trường và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, tiến tới xây dựng một hệ 

thống pháp luật đầy đủ, hoàn chỉnh, đồng bộ, thống nhất, minh bạch, dễ đoán trước 

và phù hợp với luật lệ quốc tế. 

Xây dựng, phát triển đồng bộ các chính sách hỗ trợ và QLNN, quán triệt 

ngày càng đầy đủ các nguyên tắc kinh tế thị trường trong quá trình đầu tư và phát 

triển CCN là một trong những yếu tố để phát triển bền vững, mang tính chiều sâu 

cho công nghiệp. Cụ thể cần  xây dựng Nghị định về quản lý CCN nhằm hoàn thiện 

khung pháp lý đủ mạnh để điều hành, quản lý đầu tư xây dựng phát triển CCN một 

cách hiệu quả, chặt chẽ; hỗ trợ DN, tổ chức và người dân tham gia đầu tư kinh 

doanh kết cấu hạ tầng và sản xuất kinh doanh trong CCN theo đúng chủ trương của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; khắc phục những bất cập của Quy chế quản lý CCN 

trong thời gian qua. Vì vậy, nội dung của Nghị định về quản lý CCN sẽ tiếp tục kế 

thừa, giữ nguyên các nội dung, quy định vẫn còn phát huy hiệu quả quản lý. Bên 

cạnh đó, dự kiến sẽ bổ sung, sửa đổi một số bất cập của Quy chế quản lý CCN như: 

Sửa đổi, bổ sung các tiêu chí quy hoạch, thành lập, mở rộng CCN theo hướng quy 

định cụ thể, chi tiết đảm bảo quản lý chặt chẽ, hiệu quả, khả thi trong quá trình triển 

khai; bổ sung các quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù phát triển CCN; về 
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mô hình chủ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN, khuyến khích DN làm chủ đầu tư kinh 

doanh hạ tầng; trường hợp địa phương có nhiều CCN tại địa bàn kinh tế xã hội khó 

khăn thì thành lập Trung tâm phát triển CCN trực thuộc Sở Công Thương để tổ 

chức quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng các CCN sử dụng vốn ngân sách nhà nước; 

bổ sung cơ chế phối hợp các cơ quan quản lý ở địa phương; bổ sung quy định phân 

công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho từng Bộ, UBND cấp tỉnh, Sở Công Thương, 

UBND cấp quận, huyện theo hướng tăng cường vị trí, trách nhiệm của cơ quan đầu 

mối ở Trung ương và địa phương. 

- Hai là, hoàn thiện hệ thống quy định về phát triển CCN theo hướng như sau: 

+ Triển khai thực hiện tốt Luật quy hoạch Thủ đô.  

+ Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến lập, thẩm định, phê duyệt dự 

án ĐTXD nói chung và từ ngân sách nhà nước nói riêng cần ghi cụ thể, rõ ràng, dễ 

hiểu; xác định rõ nội dung nào là sửa đổi, là bổ sung, là thay thế tránh gây khó hiểu 

cho người đọc và khó khăn cho quá trình tổ chức thực hiện.  

Ba là, Hoàn thiện, tinh gọn về thủ tục hành chính: Bổ sung cơ chế phối hợp 

các cơ quan quản lý ở địa phương trong việc hướng dẫn, giải quyết các thủ tục hành 

chính liên quan đến triển khai dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN và các dự 

án sản xuất kinh doanh trong CCN theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông để hỗ 

trợ DN giảm chi phí, thời gian thực hiện; bổ sung quy định phân công trách nhiệm 

cụ thể, rõ ràng cho từng Bộ, UBND cấp tỉnh, Sở Công Thương, UBND cấp quận, 

huyện theo hướng tăng cường vị trí, trách nhiệm của cơ quan đầu mối Sở Công 

Thương ở địa phương và Bộ Công Thương ở Trung ương. 

3.2.2. Giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhà nước về Cụm công nghiệp. 

3.2.2.1.Giải pháp về hoàn thiện mô hình quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp 

Hiện nay, thành phố Hà Nội đang tồn tại song song 3 mô hình quản lý CCN 

gây khó khăn trong quá trình quản lýdo sự không thống nhất giữa các mô hình. Cụ 

thể như sau: 

+ Mô hình 1: UBND thành phố thành lập Ban quản lý các CCN trực thuộc 

UBND quận, huyện nơi có CCN. 
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+ Mô hình 2: Ban quản lý dự án kiêm nhiệm quản lý CCN. 

+ Mô hình 3: DN đang quản lý đất đai và được chuyển mục đích sử dụng 

sang đất công nghiệp. 

Như vậy, từ thực trạng công tác quản lý đặc biệt là công tác quản lý sau đầu 

tư tại các CCN, các mô hình quản lý trên không phù hợp đòi hỏi Thành phố cần 

thành lập một tổ chức thực hiện chức năng là một đơn vị kinh doanh hạ tầng và 

quản lý sau đầu tư các CCN nhằm: 

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ trong đầu tư xây dựng HTKT, thu hút và quản 

lý hoạt động của các DN trong CCN, đảm bảo thuận lợi trong triển khai thực hiện 

các quy định về quản lý CCN. 

- Đảm bảo thống nhất về mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, biên chế và 

cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng, nhiệm vụ của 

đơn vị kinh doanh hạ tầng CCN, tránh chồng chéo với các tổ chức khác tại quận, 

huyện; đồng thời phải đảm bảo phù hợp với tình hình nhiệm vụ công tác quản lý, 

khai thác và phát triển CCN của từng địa phương. 

- Chuyển đổi mô hình đơn vị kinh doanh hạ tầng CCN từ các cơ quan QLNN 

cấp huyện, cấp xã, Ban quản lý CCN chuyên trách cấp huyện hiện nay là các đơn vị 

sự nghiệp công lập sang Trung tâm phát triển CCN theo cách thức sau: 

+ Mô hình tổ chức: 

Trung tâm phát triển CCN là tổ chức kinh doanh hạ tầng và quản lý sau đầu tư 

các CCN; là đơn sự nghiệp công lập có thu trực thuộc UBND cấp huyện, quận, thị xã; 

được xác định quyền tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên 

chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; có tư cách pháp nhân, có con dấu 

riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng theo quy định. 

+ Chức năng: giúp UBND quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện việc đầu tư 

xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng và quản lý sau đầu tư các CCN được giao 

quản lý trên địa bàn quận, huyện, thị xãphù hợp theo quy định tại Quyết định số 

105/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 39/2009/TT-BCT của Bộ 
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Công Thương.Đây là đơn vị duy trì và ký hợp đồng các dịch vụ tiện ích trong CCN 

như: an ninh, bảo vệ, cấp nước, cây xanh, ánh sáng công cộng, vệ sinh môi trường, 

xử lý nước thải và duy tu sửa chữa hệ thống giao thông trong CCN phục vụ hoạt 

động của các nhà đầu tư thứ phát thuê đất sản xuất kinh doanh đảm bảo sự hoạt 

động bình thường, theo đúng phát luật về CCN. 

+ Quyền và nghĩa vụ: Thực hiện Quyền và Nghĩa vụ của đơn vị kinh doanh 

hạ tầng quy định tại Điều 11, Quyết định 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của 

Thủ tướng chính phủ;Điều 16, Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 10/9/2010 

của UBND thành phố Hà Nội 

 + Về tổ chức và biên chế 

Trung tâm phát triển CCN có các lãnh đạo Trung tâm, các phòng chuyên 

môn. Biên chế có thể bố trí từ 6- 9 người. 

3.2.2.2. Về công tác kiểm tra, kiểm soát Cụm công nghiệp 

Việc kiểm tra giám sát quá trình đầu tư và phát triển CCN cần được tiến 

hành thường xuyên ở toàn bộ hoặc từng giai đoạn phát triển, từ khâu lập quy hoạch, 

giải phóng mặt bằng đến đầu tư cơ sở hạ tầng, giao đất, cho DN thuê đất. Để định 

hướng phát triển các CCN theo đúng mục tiêu đã đề ra, công tác thanh tra, kiểm tra 

cần tập trung một số nội dung sau: 

- Một là, Đổi mới quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi 

phạm pháp luật. Các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan QLNN nói 

chung và các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra nói riêng cần cụ thể, rõ ràng. 

Chức năng thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật của các cơ quan Thanh tra 

Nhà nước với cơ quan Điều tra, với các cơ quan có chức năng kiểm tra như Cơ quan 

thuế, cơ quan Quản lý thị trường, cơ quan Hải quan và cơ quan chuyên môn cần 

phân định rõ. 

Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ công chức làm nhiệm vụ thanh tra, 

kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật còn yếu về chuyên môn, nghiệp vụ. 

Thực hiện tốt chế độ giám sát cộng đồng, phải làm cho quá trình giám sát 

của cộng đồng đi vào thực chất, tránh hình thức 
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- Hai là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực lập, thẩm 

định, phê duyệt quy hoạch phát triển các CCN, quy hoạch chi tiết xây dựng CCN 

đảm bảo quy hoạch phát triển các CCN phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành. Quá trình triển khai các CCN phải phù hợp 

với quy hoạch đã được duyệt. Việc lập các quy hoạch xây dựng phải phù hợp với 

các tiêu chuẩn, quá trình triển khai đầu tư xây dựng phải phù hợp với quy hoạch xây 

dựng chi tiết đã được duyệt. 

- Ba là, tăng cường kiểm tra đối với các dự án đầu tư phát triển sản  xuất 

kinh doanh trong CCN, yêu cầu các DN, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nằm trong 

các CCN phải thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật. 

- Bốn là, tăng cường thành tra, kiểm tra trong việc sử dụng đất đai đối với 

phát triển các CCN, đảm bảo sử dụng đất đai đúng quy hoạch, hiệu quả. 

- Năm là, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ 

môi trường cần tiếp tục đẩy mạnh, đặc biệt, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp 

luật về bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước. Cần có sự phối hợp tốt hơn giữa 

các cấp, các ngành, phải coi nhân dân là “tai mắt” trong quá trình thanh tra, kiểm 

tra. Kết quả thanh tra, kiểm tra cần được công bố công khai, rộng rãi trên các 

phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết. Yêu cầu các DN, các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh nằm trong các CCN phải thực hiện nghiêm túc các quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện đúng các nội dung cam kết trong báo cáo 

đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, xác nhận cam kết bảo vệ 

môi trường 

Các quận, huyện có CCN tăng cường công tác kiểm tra về công tác bảo vệ 

môi trường theo phân cấp, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết 

kịp thời các kiến nghị của nhân dân về vấn đề ô nhiễm môi trường do các cơsở sản 

xuất, kinh doanh có hoạt động ảnh hưởng tới môi trường gây ra. 

3.2.2.3. Giải pháp về Quy hoạch  

Các CCN ở Hà Nội hầu hết được hình thành và phát triển theo quy hoạch do 

UBND Huyện hoặc Sở Công thương lập, UBND Thành phố phê duyệt. Hiện nay, 
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thành phố Hà Nội đã xây dựng quy hoạch phát triển CCN đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030. Đây là căn cứ quan trọng cho việc quản lý CCN. Cụ thể: 

- Công tác quy hoạch phải được xem là khâu then chốt, đặt nền móng vững 

chắc cho sự phát triển và đảm bảo sự thành công của CCN; các quy hoạch phải có 

tầm nhìn dài hạn, có vị trí, địa điểm thuận lợi và phát huy được lợi thế so sánh; quy 

hoạch phát triển CCN phải đảm bảo chất lượng quy hoạch gắn với mục tiêu phát 

triển bền vững cả về kinh tế - xã hội và môi trường tạo thuận lợi cho các DN trong 

CCN. Công tác quy hoạch CCN cần được chính quyền địa phương đặt lên hàng đầu 

nhằm đảm bảo cho việc thu hút đầu tư của các CCN trong thời gian tới. 

- Quy hoạch chi tiết xây dựng là cụ thể hóa quy hoạch phát triển các CCN, 

nó định hướng và xác định nhiệm vụ xây dựng để phát triển và quản lý các CCN. 

Quy hoạch chi tiết xây dựng là khoa học và nghệ thuật sắp xếp, tổ chức không gian 

chức năng, các công trình hạ tầng kỹ thuật của CCN trên cơ sở điều tra, dự báo, tính 

toán sự phát triển, đặc điểm, vai trò, nhu cầu và nguồn lực của CCN nhằm cụ thể 

hóa chính sách xây dựng, tận dụng tối đa mọi nguồn lực hướng tới sự phát triển bền 

vững CCN. 

- Một quy hoạch chất lượng cao, có tầm nhìn dài hạn phải đảm bảo có sự 

đồng bộ và thống nhất giữa quy hoạch phát triển các CCN với quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế- xã hội của Thành phố, của huyện với quy hoạch đất đai, quy 

hoạch phát triển ngành nghề của công nghiệp nông thôn cũng như quy hoạch chi tiết 

xây dựng. 

- Quy hoạch phát triển các CCN của Hà Nội với quy mô phù hợp theo từng 

giai đoạn nhằm định hướng dành quỹ đất, đầu tư CSHT có trọng tâm, trọng điểm 

vào các khu vực có tiềm năng, đáp ứng nhu cầu mở rộng mặt bằng sản xuất, thu hút 

các nguồn lực về vốn, công nghệ... để phát triển mạnh công nghiệp của Thủ đô, gắn 

sản xuất với thị trường, lao động, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. 

- Quy hoạch phải đảm bảo tính khả thi, tính thực tiễn và tuân thủ các quy 

định Nhà nước về xây dựng, thẩm định, duyệt quy hoạch. Quy hoạch phát triển các 

CCN gắn với vấn đề đảm bảo điều kiện đất đai, sử dụng tiết kiệm quỹ đất và các 
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giải pháp thực hiện quy hoạch phát triển các CCN. Đầu tư hạ tầng trong các CCN 

phải tính toán và kết hợp với đầu tư cho hệ thống hạ tầng ngoài hàng rào, khu dân 

cư và dịch vụ cho các đối tượng lao động làm việc trong các CCN. 

- Tổ chức công bố công khai các quy hoạch mới và các quy hoạch điều chỉnh 

để địa phương và nhân dân biết để thực hiện, làm căn cứ kêu gọi đầu tư vào CCN và 

tổ chức thực hiện các quy hoạch theo đúng mục đích quy hoạch. 

3.2.2.4. Các giải pháp về đất đai 

- Bên cạnh những cơ chế, chính sách chung của Nhà nước thì Hà Nội cần có 

những cơ chế chính sách riêngchoquản lý CCN. Cần sớm xây dựng văn bản hướng 

dẫn thực hiện ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất cho DN thuê đất trong tại các CCN 

theo qui định của Luật đầu tư (đã được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ 1/7/2006) 

và phù hợp với thông lệ của WTO. Có cơ chế, chính sách về giá cho thuê lại đất, phí 

dịch vụ công cộng và vốn đầu tư xây dựng; điều chỉnh khung giá chi phí đền bù, 

giải phóng mặt bằng cho phù hợp với mặt bằng thực tế, đặc biệt là dự toán về giải 

phóng mặt bằng liên quan đến một số đối tượng đặc thù (hoa màu, cây lâu năm, mồ 

mả, di tích lịch sử và nhà ở tại các khu trung tâm, nhạy cảm). 

- Tăng cường hiệu lực của các quy định pháp luật về chính sách đất đai, kết 

hợp giữa thuyết phục, tuyên truyền ý thức pháp luật và cưỡng chế, đặc biệt là những 

khu vực và các địa bàn dự kiến sẽ có những khó khăn khi triển khai xây dựng cụm 

công nghiệp theo quy hoạch. 

3.2.2.5. Các giải pháp về vốn và nguồn vốn 

Căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu, quy mô phát triển CCN và suất đầu tư tối ưu 

trên một đơn vị diện tích (ha), dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư cơ sở hạ tầng cho 

phần diện tích tăng thêm cần có giai đoạn 2016- 2020 là 7.475 tỷ đồng. Để có số 

vốn trên cần đẩy mạnh huy động vốn của các thành phần kinh tế, vận dụng hiệu quả 

các giải pháp sau:   

- Tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư, thu hút các tập đoàn, DN 

kinh doanh hạ tầng lớn, có tiềm lực về vốn, công nghệ, thương hiệu đầu tư vào cơ 

sở hạ tầng các CCN trên địa bàn. Tập trung huy động vốn như vốn từ các DN trong 
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và ngoài nước, vốn tín dụng, lập Quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển các CCN chủ yếu từ 2 

nguồn: các DN trong nước và các DN nước ngoài.  

- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư vào CCN theo một đầu mối tổ chức 

thống nhất, có sự tham gia của các ban, ngành, có trọng tâm, trọng điểm riêng cho 

từng đối tượng cần thu hút vốn. Thành lập các Đại diện xúc tiến đầu tư tại các trung 

tâm kinh tế lớn trong nước như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng ... và nước ngoài 

(Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ, Liên minh châu Âu - EU,…) để thu hút 

những DN quan tâm đến tiềm năng của Hà Nội. 

- Chuẩn bị tốt Danh mục các dự án cần thu hút đầu tư, và phổ biến đầy đủ 

các điều kiện ưu đãi đầu tư cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.  

- Thành phố tiếp tục duy trì sự hỗ trợ một phần lớn kinh phí cho các dự án 

xây dựng CCN (điều chỉnh khung giá đất, xây dựng đường giao thông đến địa điểm 

xây dựng CCN) ở các huyện là địa bàn có khó khăn cần ưu tiên.   

3.2.2.6. Các giải pháp về cơ sở hạ tầng và dịch vụ công: 

Thành phố cần có chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng một cách 

đồng bộvà dứt điểm từ giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, xử lý môi trường cho 

từng CCN. Trong trường hợp vừa giao đất đầu tư, vừa xây dựng hạ tầng thì cần có 

lộ trình, tiến độ hoàn thành cụ thể từng hạng mục theo dạng cuốn chiếu một cách 

hợp lý. 

 Tổ chức tốt các dịch vụ về tài chính, hải quan, bưu chính viễn thông tại các 

CCN để hỗ trợ cho các DN công nghiệp đầu tư vào đây có nhiều thuận lợi trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi quy hoạch chi tiết các CCN thì cần quy hoạch 

khu nhà ở dịch vụ cho công nhân lao động. 

3.2.2.7. Giải pháp về nguồn nhân lực  

- Việc phát triển nguồn nhân lực cho CCN Hà Nội phải đảm bảo chất lượng 

chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, có khả năng tiếp thu có hiệu quả các phương 

pháp quản lý khoa học hiện đại, các trình độ thiết bị công nghệ cao, tiên tiến trên 

thế giới; có thể lực, tác phong và nếp sống văn hoá CN phù hợp với điều kiện Thủ 

đô. DN trong CCN cần cam kết và thực hiện ưu tiên tuyển dụng lao động tại địa 
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phương, nơi có CCN; đặc biệt ưu tiên lao động bị mất đất sản xuất, mất mặt bằng 

kinh doanh; đồng thời với việc đảm bảo chất lượng lao động, việc tuyển dụng để 

đào tạo và đào tạo lại cũng cần tập trung vào các đối tượng này. 

- Tạo dựng mối quan hệ liên kết chặt chẽ giữa các DN trong các CCN với 

các trường đại học, trường dạy nghề trên địa bàn và Vùng để đào tạo nhân lực đáp 

ứng đúng nhu cầu của DN về các ngành nghề kinh doanh. Hàng năm, Thành phố 

giao cho các trường đào tạo đóng trên địa bàn một số chỉ tiêu định hướng dành cho 

các CCN, hoặc theo đăng ký của các Ban Quản lý CCN với các cơ chế ưu đãi kèm 

theo và chế độ tuyển dụng sau khi tốt nghiệp cụ thể. 

- Tạo mối liên kết giữa cơ quan QLNN, DN và Trường để tổ chức mở lớp 

đào tạo trong trường hoặc ngay tại DN. Tạo điều kiện thành lập các Trung tâm đào 

tạo nghề và truyền nghề ngay tại các CCN cho DN có khả năng đào tạo lại hoặc đào 

tạo mới nguồn lao động tại chỗ. Ưu tiên hỗ trợ các chương trình kế hoạch đào tạo 

phù hợp với nhu cầu, sát với thực tế, đáp ứng kịp thời yêu cầu cung cấp nguồn nhân 

lực kỹ thuật theo đặt hàng, theo địa chỉ trong CCN. 

- Đặc biệt cần đầu tư đổi mới cơ sở vật chất, điều kiện giảng dạy, điều kiện 

học tập, trước hết là các trường dạy nghề của Hà Nội để sau khi đào tạo đội ngũ 

công nhân kỹ thuật có thể tiếp cận và làm việc được trên các trang thiết bị máy móc 

mới trong CCN. 

- Việc đào tạo nguồn nhân lực cho các DN tại CCN cần phải quan tâm đầy 

đủ tới cơ cấu chuyên môn: nhân lực quản lý, điều hành; nhân lực chuyên môn 

nghiệp vụ cao; công nhân kỹ thuật. Người lao động cần có kiến thức về pháp luật, 

cần hiểu được quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với DN và đối với xã hội. Bên 

cạnh đó, chủ đầu tư cũng cần đáp ứng yêu cầu của công nhân lao động về việc xây 

dựng các khu tái định cư, khu nhà ở cho công nhân làm việc trong CCN để họ yên 

tâm sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. 

3.2.2.8. Các giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 

Thành phố cần có hướng dẫn cụ thể về công tác bảo vệ và giám sát môi 

trường trong các CCN từ giai đoạn quy hoạch đến giai đoạn đầu tư xây dựng hạ 
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tầng, giai đoạn triển khai các dự án, giai đoạn hoàn chỉnh xây dựng trong các 

CCN... Các dự án xây dựng mới và mở rộng CCN và kinh doanh hạ tầng CCN phải 

lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM); Cần có quy định trách nhiệm 

phối hợp giữa các bên trong công tác lập, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường, phối hợp kiểm tra giám sát và xử lý các vấn đề môi trường phát sinh trong 

quá trình hoạt động tại CCN. 

* Tăng cường công tác quản lý môi trường: 

Các CCN là nguồn phát sinh ô nhiễm môi trường với mật độ cao, là nơi tập 

trung khối lượng chất thải CN lớn và phức tạp về thành phần chất gây ô nhiễm, 

thậm chí dễ gây ra sự cố môi trường không những trong CCN mà còn rộng ra cả 

vùng lân cận bên ngoài hàng rào. Do vậy, phải đặc biệt chú trọng và tăng cường 

công tác quản lý môi trường trong CCN, trong đó công tác kiện toàn, nâng cao năng 

lực của bộ máy quản lý môi trường phải được đặt lên hàng đầu. 

Ban quản lý các CCN phải xây dựng nội quy về bảo vệ môi trường theo các 

hình thức: Những hướng dẫn chi tiết CCN các quy định về dòng thải; các tiêu chí về 

môi trường cho các dự án đầu tư vào CCN; đồng thời cần xây dựng chính sách 

khuyến khích để thu hút các DN đầu tư trang thiết bị hiện đại, sản xuất các loại sản 

phẩm đảm bảo vệ sinh môi trường, phế liệu có khả năng tái chế hoặc được chôn lấp 

an toàn; khuyến khích các DN trong CCN áp dụng sản xuất sạch hơn, áp dụng các 

hệ thống quản lý chất lượng Quốc tế; đặc biệt, khuyến khích ngành CN môi trường 

đầu tư phát triển trong CCN. 

Không chấp nhận các cơ sở CN có nguy cơ gây ô nhiễm cao ở Thủ đô. 

Khuyến khích triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học về bảo vệ môi trường 

trong hoạt động sản xuất của CCN. 

* Thực hiện quy hoạch môi trường: 

Đối với CCN mới xây dựng, việc quy hoạch tổng thể bảo vệ môi trường 

ngay từ khi lập dự án đóng vai trò rất quan trọng. Trong quy hoạch ngoài việc bố trí 

mặt bằng cho các nhà máy, nhất thiết phải đề cập đến phương án bảo vệ môi trường. 

Thiết kế xây dựng CCN phải có quy hoạch vùng cách ly vệ sinh CN (là vùng 
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đệm giữa CCN với khu dân cư, với vùng lân cận). Kích thước của vùng cách ly CN 

nên được xác định theo khoảng cách bảo vệ về vệ sinh mà tiêu chuẩn Nhà nước cho 

phép. Đối với các CCN đã có từ trước cần lập danh sách các nhà máy theo mức độ ô 

nhiễm gây độc hại để có kế hoạch biện pháp xử lý cụ thể. 

* Xây dựng khu xử lý nước thải tập trung:  

Việc xây dựng trạm xử lý nước thải cho một CCN là yêu cầu bắt buộc. Một 

hệ thống xử lý nước thải tập trung được xây dựng để xử lý một khối lượng nước 

thải cùng loại của nhiều cơ sở sản xuất sẽ tiết kiệm nhiều hơn từ chi phí xây dựng, 

thi công, đến vận hành và bảo dưỡng hệ thống này. Tại các khu vực mà nhiều ngành 

CN phát sinh ra cùng loại nước thải, thì việc bố trí địa điểm cho các ngành CN này 

trong một khu sẽ giúp xử lý nước thải dễ dàng hơn. 

Đối với CCN sản xuất có nguy cơ gây độc hại cần thiết kế các vùng đất ngập 

nước- hồ chứa nhân tạo để xử lý nước thải của mình theo phương pháp sinh học. 

Tuy nhiên, các nhà máy đơn lẻ phải lắp đặt công nghệ tiền xử lý để bảo vệ tính nhất 

thể và sự hoạt động ổn định của hệ thống đất ngập nước này. Ưu điểm của vùng đất 

ngập nước nhân tạo gom nước thải tập trung là cần một số vốn đầu tư vừa phải, chi 

phí vận hành thấp mà hiệu quả xử lý cao. 

* Thiết lập hệ thống quan trắc môi trường 

Ban quản lý các CCN cần phải xây dựng và đầu tư nâng cấp năng lực hoạt 

động của hệ thống quan trắc môi trường (Monitoring) của CCN. Thông qua một hệ 

thống quan trắc môi trường này có thể đánh giá kịp thời, chính xác, và kiểm soát 

được chặt chẽ tình trạng chất lượng môi trường cũng như mức độ ô nhiễm môi 

trường không khí, nước, mùi, tiếng ồn, trong khu và tác động của nó đối với vùng 

kế cận. Từ đó có giải pháp kỹ thuật xử lý kịp thời có hiệu quả, đảm bảo chất lượng 

môi trường nói chung. 

* Thành lập Doanh nghiệp dịch vụ môi trường 

Ban Quản lý CCN có thể tổ chức và hỗ trợ cho các dịch vụ môi trường. Các 

khoản này có thể được bù lại khi thu phí xử lý nước thải, thu hồi và xử lý chất thải 

rắn và chất thải nguy hiểm, kiểm tra đánh giá chất lượng nguyên liệu đầu vào và sản 
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phẩm đầu ra theo mục tiêu môi trường, đào tạo về môi trường, các dịch vụ tư vấn kỹ 

thuật. Những dịch vụ này có thể giao cho DN (cơ sở) dịch vụ môi trường thực hiện 

nhưng Ban quản lý cần phải điều phối, giám sát các hoạt động này. Cơ sở làm dịch 

vụ này có thể là DN cổ phần, HTX theo hình thức xã hội hóa. 

 Khi các qui định, tiêu chuẩn môi trường trong khu, CCN bị vi phạm thì phải 

ngừng sản xuất, khắc phục hậu quả và đền bù thoả đáng; Giấy phép liên quan phải 

được thu hồi và những người có trách nhiệm bị xử lý nghiêm theo pháp luật.  

3.3. Đề xuất, kiến nghị 

 Trên cơ sở chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, căn cứ vào thực 

trạng và để các giải pháp trên đi vào thực tế, phát huy hiệu quả trong công tác 

QLNN đối với CCN từ thực tiễn thành phố Hà Nội, tác giả đề xuất,kiến nghị các cơ 

quan chức năng một sốnội dung cơ bản như sau: 

- UBND thành phố Hà Nội cần thực hiện tiến hành xây dựng các cơ chế, 

chính sách tạo khung pháp lý cao nhất, tạo điều kiện để Ban quản lý, Trung tâm 

phát triển công nghiệp Quận, Huyện chú trọng trong việc xử lý các vi phạm của DN 

trong CCN phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; xây dựng các kế hoạch, 

chương trình quản lý CCN mang tính hiệu quả lâu dài, bền vững. 

- Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hàng năm có kế hoạch bổ sung hỗ trợ 

vốn xây dựng cơ sở hạ tầng cho Thủ đô; ban hành các chính sách ưu đãi, hỗ trợ 

công tác quản lý CN. 

 - Chính phủ và Bộ Nội vụ cho phép Hà Nội tăng cường phân cấp, giao 

nhiệm vụ trực tiếp, gắn chặt với cơ chế phân công trách nhiệm và phối hợp rõ ràng, 

minh bạch giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, kiện toàn Bộ máy QLNN 

đảm bảo đủ thẩm quyền và nguồn lực để quản lý CCN theo hướng một cửa, một 

đầu mối, tránh chồng chéo, lỏng lẻo đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý 

nhà nước; tăng cường biên chế và kinh phí hợp lý để nâng cao năng lực QLNN đối 

với các hoạt động CN và kiện toàn các Trung tâm phát triển CCN tại các địa 

phương để tương xứng với  vai trò vị trí ngày càng quan trọng của CCN trong quá 

trình CNH, HĐH đất nước..  
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 - Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan quan tâm đầu tư hơn nữa cho phát 

triển kinh tế xã hội Thành phố đặc biệt là xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ. 

 

Kết luận chương 3 

 Các giải pháp nâng cao hiệu quả QLNN đối với CCN nêu ở trên đã 

khắc phục được những hạn chế của công tác QLNN về CCN nói chung và 

thành phố Hà Nội nói riêng như đã trình bày ở Chương 2. Trên cơ sở những 

giải pháp này góp phần nâng cao hoạt động QLNN về CCN từ thực tiễn thành 

phố Hà Nội. 
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KẾT LUẬN 

Hà Nội với vai trò là vị thế của Thủ đô, đang nỗ lực thúc đẩy nhanh chóng 

CNH, HĐH. Một trong những chiến lược phát triển kinh tế xã hội mà Thành phố 

đang rất quan tâm là hình thành và phát triển hệ thống các CCN trên địa bàn Thủ 

đô, coi đây là một công cụ quan trọng nhằm thúc đẩy nhanh hơn nữa sự chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế. Thực tế đã chứng minh, Thành phố đã có những bước đi cụ thể tích 

cực trong việc hoàn thiện công tác QLNN đối với CCN đảm bảo hiệu quả phát triển 

CCN trên địa bàn Hà Nội theo hướng bền vững cần tiến hành một cách đồng bộ các 

nhóm giải pháp trên nhiều phương diện, đó là: Hoàn thiện hệ thống pháp luật liên 

quan đến phát triển các CCN. Xây dựng chủ trương, chính sách ưu đãi về vốn, đất 

đai, lao động, thu hút đầu tư, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng một cách đồng bộ từ 

giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, xử lý môi trường. Tiếp tục kiện toàn bộ máy 

QLNN đối với phát triển CCN theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, có sự 

phân công, phân nhiệm rõ ràng. Trên cơ sở nhiệm vụ quyền hạn của mình, các cơ 

quan nhà nước cần có cơ chế phối hợp với nhau trong hoạt động, tránh tình trạng 

chồng chéo, trùng lắp hoặc ngược lại, buông lỏng quản lý đối với CCN. Nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ QLNN đối với CCN. Tăng 

cường thanh tra, kiểm tra, giám sát xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về các CCN 

nhằm kịp thời chấn chỉnh những sai phạm. 

 Thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên việc quản lý nhà nước đối với 

CCN trên địa bàn Thành phố sẽ đạt hiệu quả cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh 

tế - xã hội của Thủ đô theo hướng CNH, HĐH, đưa Hà Nội cơ bản là Thành phố 

công nghiệp theo hướng hiện đại trước năm 2020./. 
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