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LỜI NÓI ĐẦU 

Báo cáo Hội nhập kinh tế quốc tế của Quảng Ninh gắn với điểm đến 

du lịch Vịnh Hạ Long là kết quả chi tiết và tiếp nối của Báo cáo đánh 

giá Năng lực hội nhập kinh tế quốc tế cấp địa phương (PEII) thông qua 

một thang đo lường chung “Chỉ số hội nhập kinh tế cấp địa phương”.  

Báo cáo năng lực hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Quảng Ninh 2013 đánh 

giá thực trạng hội nhập của các nền kinh tế Quảng Ninh với phần còn lại 

của thế giới trong đó đặc biệt là hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu 

thông qua một thang đo lường chung được xây dựng là “Chỉ số hội nhập 

kinh tế cấp địa phương”. Mục tiêu chính của báo cáo nhằm xác định 

mức độ hội nhập kinh tế quốc tế của Quảng Ninh về du lịch gắn với việc 

khai thác giá trị về du lịch đặc trưng của địa phương cũng như tác động 

của hội nhập đến tăng  trưởng phúc lợi cho người dân và phát triển 

kinh doanh doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh du 

lịch tại địa phương. Bên cạnh đó, báo cáo đánh giá sự phù hợp giữa tầm 

nhìn chiến lược của Quảng Ninh trong phát triển du lịch đối với năng 

lực hội nhập hiện tại về du lịch để chỉ ra các điều chỉnh cần thiết cho 

việc thu hút nguồn lực cho phát triển du lịch bền vững trong tiến trình 

hội nhập kinh tế quốc tế. 

Quan trọng hơn cả nhóm nghiên cứu muốn cung cấp một cách nhìn rõ 

ràng và toàn diện về vấn đề hội nhập dành cho các tỉnh, thành phố có 

tiềm năng và điều kiện phát triển du lịch (lấy điển hình tại Quảng Ninh). 

Căn cứ vào điều kiện hiện tại để khai thác tiềm năng, tăng cường hội 

nhập và phát triển kinh tế dựa trên đặc thù của địa phương mình. 

Dựa trên phương pháp tư duy hệ thống, khái quát hóa các dòng vật chất 

dịch chuyển giữa một địa phương (được giới hạn bởi biên giới của địa 
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phương) với phần còn lại của thế giới (địa phương khác và quốc tế) để 

xem xét mức độ thu hút các nguồn lực dịch chuyển cho mục tiêu tăng 

trưởng và phát triển. Các dòng vật chất được xem xét là (1) sản phẩm 

hàng hóa dịch vụ; (2) vốn và công nghệ; (3) con người thông qua di trú, 

thu hút nhân lực và du lịch. Một địa phương được cho là hấp dẫn sẽ thu 

hút được các nguồn lực cho sự phát triển như thu hút du khách, thu hút 

đầu tư vào mở rộng sản xuất kinh doanh, thu hút người dân đến sống 

và làm việc, thu hút ngoại tệ thông qua xuất khẩu, etc. Mục tiêu cuối 

cùng của địa phương là tạo ra một môi trường và điều kiện thuận lợi 

phục vụ nhân dân của địa phương đó. Hình thái thể hiện và tính định 

lượng của nó thể hiện thông qua chỉ tiêu thu nhập bình quân trên đầu 

người và các chỉ số phát triển con người của địa phương. Tuy nhiên, 

thách thức đối với các điểm đến hiện nay là có quá nhiều nỗ lực để thu 

hút các nguồn lực của chính quyền các quốc gia, các nền kinh tế cũng 

như các địa phương. 

Các luận điểm ủng hộ tự do hóa thương mại chủ trương khuyến khích 

các thể chế tạo điều kiện cho hàng hóa và dịch vụ dễ dàng dịch chuyển 

giữa các quốc gia nhằm mục tiêu để người dân các dân tộc có thể mua 

được các sản phẩm được sản xuất ra với chi phí thấp hơn hoặc đa dạng 

hơn hoặc khác biệt về các giá trị tinh thần. Nhờ tinh thần này của 

thương mại thế giới mà tiến trình toàn cầu hóa được diễn ra nhanh 

chóng, sâu rộng trên mọi phương diện thể hiện ở 3 mặt: (1) toàn cầu 

hóa về sản xuất để đảm bảo mức chi phí biên thấp nhất cho một đơn vị 

sản phẩm cuối cùng; (2) toàn cầu hóa về tiêu dùng đối với việc một sản 

phẩm mang thương hiệu được chấp nhận với giá trị độc đáo như nhau 

bởi người dân ở nhiều quốc gia, và (3) toàn cầu hóa về đầu tư hay còn 
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gọi là toàn cầu hóa về sở hữu (một người dân có thể sở hữu tài sản ở 

nhiều quốc gia, sử dụng các dịch vụ đầu tư trên phạm vi toàn cầu thông 

qua các định chế tài chính trung gian). Trong nhiều thập kỷ qua chúng 

ta đã chứng kiến hai xu thế toàn cầu hóa sản xuất và tiêu dùng trong 

ngôi nhà chung toàn cầu. Trong thập kỷ này và vài thập kỷ sau, nhờ vào 

công nghệ thông tin và chuẩn hóa dịch vụ tài chính toàn cầu, chúng ta sẽ 

chứng kiến tiến trình đầu tư từ doanh nghiệp đến cá nhân trên phạm vi 

toàn cầu khiến xóa nhòa mọi biên giới quốc gia về quốc tịch và nhiều 

niềm tự hào về các thương hiệu quốc gia hay sản phẩm quốc gia. Những 

gì chúng ta đang tự hào sở hữu hôm nay có thể sẽ được thông qua các 

định chế tài chính trung gian giúp nhiều người khác trên thế giới cùng 

sở hữu nó trong tương lai. Điều này đặt ra những vấn đề cơ bản và then 

chốt cho các Chính phủ trong việc có nên tiếp tục hỗ trợ các doanh 

nghiệp xây dựng các sản phẩm và thương hiệu của doanh nghiệp để thể 

hiện sức mạnh kinh tế địa phương – mà trong tương lai chúng ta có thể 

không sở hữu nữa hay chỉ nên tạo điều kiện về môi trường và thể chế 

khuyến khích doanh nghiệp phát triển kinh doanh, cạnh tranh lành 

mạnh và tăng năng suất. 

Một địa phương thu hút nguồn lực phải có đặc điểm gì? Để tìm hiểu vấn 

đề này chúng ta phải đi đến hai giả thiết cần thừa nhận như sau: thứ 

nhất, không một địa phương nào có đủ nguồn lực vô cùng cho phát 

triển mà nó sẽ bị giới hạn bởi các nhóm nguồn lực và năng lực; thứ hai, 

để phát huy hiệu quả, bản thân các nguồn lực cần phải có sự phù hợp 

với chiến lược phát triển kinh tế xã hội, chính sách đúng đắn và sự thực 

thi quản lý thích hợp của địa phương. Từ hai giả thiết này để thấy việc 

thu hút nguồn lực là nhằm mục tiêu gia tăng phúc lợi cho người dân tại 
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địa phương đó thông qua phát triển kinh tế. Đặc điểm của địa phương 

thu hút nguồn lực trong nghiên cứu này được xác định và khái quát hóa 

thành mô hình bao gồm 8 trụ cột, mỗi trụ cột có một số tiêu chí và xem 

xét dựa trên một số chiều kích khác nhau. Tám trụ cột này gồm 4 trụ cột 

nhân tố tĩnh và 4 trụ cột nhân tố động. Tĩnh và động là khái niệm tương 

đối, ngụ ý “tĩnh” là không dịch chuyển ra khỏi biên giới địa phương và 

“động” là những phần không chỉ nằm trong biên giới địa phương, nó có 

thể dịch chuyển hai chiều ra hoặc vào biên giới địa phương. Bốn trụ cột 

tĩnh gồm (1) Thể chế, (2) Cơ sở hạ tầng, (3) Văn hóa và (4) Đặc điểm tự 

nhiên địa phương.Bốn trụ cột động gồm (1) Con người, (2) Thương 

mại, (3) Đầu tư, (4) Du lịch. Các trụ cột này vừa có tác dụng thu hút 

nguồn lực dành cho nguồn lực đó đến từ bên ngoài, vừa phản ánh thực 

trạng hình ảnh trụ cột đang tồn tại và có khuynh hướng dịch chuyển 

đến những nơi khác thu hút hơn. Mức độ hội nhập đơn giản được đo 

lường dựa trên cách tiếp cận về dịch chuyển nguồn lực giữa các địa 

điểm về mặt số lượng, chất lượng, cường độ để thấy được mức độ mạnh 

hay yếu của việc hội nhập kinh tế xã hội toàn cầu. 

Báo cáo nghiên cứu năng lực hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Quảng Ninh 

là kết quả nghiên cứu dựa trên số liệu thu thập được trong giai đoạn từ 

2007 - 2011 từ các đơn vị quản lý của địa phương, các kết quả khảo sát 

mà nhóm nghiên cứu đã thực hiện trong năm 2013 đối với đối tượng là 

người dân, doanh nghiệp và du khách. Để thấy vị trí của Quảng Ninh 

đang ở đâu trên bản đồ hội nhập địa phương của Việt Nam, dữ liệu của 

các địa phương có điểm tương đồng về điều kiện phát triển du lịch như 

Quảng Bình (di sản thiên nhiên thế giới), Khánh Hòa – Đà Nẵng (biển), 
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Quảng Nam – Ninh Bình – Thừa Thiên Huế (di sản nhân tạo), Lào Cai 

(Sapa điểm đến du lịch trong vùng) được sử dụng để làm đối sánh. 

Ngoài phần mở đầu, tóm tắt, báo cáo này bao gồm 3 phần: Phần 1 giới 

thiệu về Quảng Ninh, về các điều kiện tự nhiên, xã hội và tiềm năng phát 

triển; Phần 2 gồm 8 nội dung cụ thể tương ứng với 8 trụ cột của Chỉ số 

Hội nhập Kinh tế quốc tế (PEII) để thấy các góc nhìn đa chiều đan xen 

về vấn đề hội nhập của địa phương. Phần 3 Báo cáo về Đề xuất Lộ trình 

và Kiến nghị cải thiện năng lực hội nhập kinh tế quốc tế địa phương. 
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LỜI CẢM ƠN 

Báo cáo đánh giá Năng lực hội nhập kinh tế cấp địa phương thông qua 

một thang đo lường chung được xây dựng là “Chỉ số hội nhập kinh tế 

cấp địa phương” là kết quả nghiên cứu của Ủy ban Quốc gia về Hợp tác 

kinh tế quốc tế trong khuôn khổ Dự án nâng cao năng lực quản lý và 

điều phối hội nhập kinh tế quốc tế. 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc 

tế Ôxtrâylia (AusAID) và Bộ Phát triển Quốc tế Anh (DfID) cho Dự án 

thông qua Chương trình HTKT Hậu gia nhập WTO. 

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Chương trình HTKT 

Hậu gia nhập WTO, (Cơ quan chủ quản) đã hỗ trợ và tạo điều kiện 

thuận lợi để Dự án nâng cao năng lực quản lý và điều phối hội nhập 

kinh tế quốc tế  thực hiện thành công báo cáo này. Báo cáo này sẽ không 

thể thành công nếu không kể đến sự hợp tác chặt chẽ cũng như những 

thông tin chia sẻ quý báu của các Bộ ngành, địa phương trên cả nước. 

Nhân đây, chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn các nhà tư vấn về 

những đóng góp xây dựng rất hữu ích trong việc xây dựng nội dung các 

báo cáo này. 

Ban Quản lý Dự án  nâng cao năng lực quản lý và điều phối hội nhập 

kinh tế quốc tế   cũng xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới các chuyên gia đã 

chia sẻ ý kiến quý báu trong suốt quá trình nghiên cứu đến khi phát 

hành báo cáo: Ông Vũ Khoan – Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Ông 

Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam; Ông Nguyễn Văn 

Nam – Chuyên gia kinh tế cao cấp – Nguyên Viện trưởng Viện nghiên 

cứu thương mại; Ông Võ Trí Thành – Phó viện trưởng Viện nghiên cứu 

quản lý kinh tế trung ương (CIEM); Ông Bùi Trường Giang – Vụ trưởng 
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Vụ Tổng hợp Văn phòng Chủ tịch nước; Ông Dương Đình Giám – Viện 

trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công nghiệp (Bộ Công 

Thương); Ông Đinh Văn Thành – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thương 

mại; Ông Lê Xuân Đình – Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo; Ông 

Nguyễn Minh Phong – Chuyên gia kinh tế - Báo Nhân dân; Ông Đinh 

Ngọc Hưởng- Phó Tổng biên tập Tạp chí Hội Nhập; Ông Nguyễn Quốc 

Thịnh – Trưởng Bộ môn Quản trị Thương hiệu – Đại học Thương mại; 

Ông Võ Tá Tri – Chuyên gia kinh tế; Ông Vũ Mạnh Chiến – Chuyên gia 

Tài chính – Trường Đại học Thương mại; Ông Phạm Hồng Tú – Chuyên 

gia kinh tế; Ông Raymond Mallon, cố vấn kỹ thuật cấp cao Chương trình 

B-WTO và Ông Vũ Thành Tự Anh – Giám đốc Nghiên cứu – Chương 

trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. 

Xin cảm ơn Nhóm thực hiện nghiên cứu: Ông Nguyễn Thành Trung – 

Trưởng Nhóm; Bà Nguyễn Thu Hương – Trợ lý nghiên cứu, Bà Đoàn 

Minh Tân Trang – Thành viên, Bà Nguyễn Kiều Trang – Thành viên, Ông 

Đỗ Quang Thành – Thành viên, Bà Hoàng Thị Thu Trang – Thành viên, 

Ông Khúc Đại Long – Thành viên, Bà Lê Thị Duyên – Thành viên, Bà Đào 

Thị Dịu – Thành viên, Bà Trần Minh Thu – Thành viên, Bà Vũ Thị Hồng 

Xuyên – Thành viên, Bà Trần Thu Thuỷ - Thành viên.  

Xin được gửi lời cảm ơn đến Ban Hội nhập kinh tế quốc tế và Cơ quan 

đầu mối công tác hội nhập kinh tế quốc tế của 63 tỉnh, thành phố đã tích 

cực và chủ động phối hợp với các Cơ quan khác tại Địa phương trong 

việc tổng hợp dữ liệu và hỗ trợ thực hiện nghiên cứu. 

Xin cảm ơn các doanh nhân, doanh nghiệp và các cá nhân đã tham gia 

trả lời điều tra và thực hiện các cuộc phỏng vấn chuyên sâu. 



9 

 

Xin cảm ơn Ông Nguyễn Cẩm Tú –  Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia về hợp 

tác kinh tế quốc tế, Thứ trưởng Bộ Công Thương, đã quan tâm chỉ đạo 

triển khai các hoạt động trong khuôn khổ dự án nghiên cứu để đạt được 

đúng các yêu cầu đặt ra và hoàn thiện mục tiêu của Ủy ban Quốc gia về 

hợp tác kinh tế quốc tế kỳ vọng đối với nghiên cứu này. 

Báo cáo này không phản ánh quan điểm của AusAID, DfID và Chương 

trình HTKT hậu gia nhập WTO. 
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TÓM TẮT 

Sau 18 năm kể từ ngày Việt Nam bắt đầu hội nhập vào tổ chức khu vực 

đầu tiên là ASEAN (1995), sau hơn 6 năm Việt Nam gia nhập WTO 

(2007) và triển khai các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 

số 08-NQ/TW ngày 5/2/2007 của Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng 

khóa X về “Một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển 

nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của WTO, Chương trình 

hành động của Chính phủ Ban hành kèm theo Nghị quyết số 

16/2007/NQ-CP, đây là thời điểm Chính phủ và các Bộ, ngành và địa 

phương cần đánh giá lại hiệu quả của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế 

và kết quả của việc xây dựng và triển khai các Chương trình hành động 

của Chính phủ, của Bộ, ngành và của các địa phương.  

Quảng Ninh là một tỉnh có vị thế khá quan trọng ở khu vực kinh tế Bắc 

Bộ, nằm trong tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng 

Ninh. Đây là một tỉnh thành có vị trí địa lý thuận lơi, có đường biên giới 

tiếp giáp với Trung Quốc và các cảng biển quốc tế. Đó là những điều 

kiện rất thuận lợi cho việc phát triển kinh tế. 

Kể từ sau khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới 

WTO, Quảng Ninh trở thành điểm thu hút đầu tư trong và ngoài nước. 

Chỉ số hội nhập kinh tế quốc tế PEII 2010 được công bố lần đầu tiên, 

tỉnh Quảng Ninh đứng vị trí thứ 11 – hứa hẹn cho một tương lai phát 

triển khá tốt. Đến năm thứ hai của nghiên cứu, chỉ số PEII 2013, vị thế 

của Quảng Ninh trên bản đồ hội nhập của Việt Nam có xu hướng giảm. 

Đây là những kết quả chưa thực sự tương xứng với tiềm năng của địa 

phương. Bên cạnh đó, trong thời điểm suy thoái kinh tế như hiện nay lại 
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càng hé mở ra những thách thức mà địa phương sẽ cần đối mặt và có 

phương án giải quyết trong tương lai gần.  

 

Mô hình PEII 2013 được sử dụng làm công cụ trong quá trình phân tích 

năng lực hội nhập kinh tế quốc tế của Quảng Ninh. Nguồn dữ liệu thứ 

cấp đến từ các báo cáo của các đơn vị quản lý Nhà nước tại địa phương, 

các dữ liệu của đơn vị quản lý Trung Ương, tính đến 2011 và một số dữ 

liệu được thu thập cho năm 2012. Nguồn dữ liệu sơ cấp đến từ các khảo 

sát người dân đang sinh sống tại địa phương, doanh nghiệp đang kinh 

doanh tại địa phương và du khách đang thăm quan tại địa phương, tính 

đến 2013.  

Mục tiêu chính của báo cáo này nhằm xác định được mức độ hội nhập 

kinh tế quốc tế của Quảng Ninh, các tác động của hội nhập đến việc tăng 

trưởng phúc lợi cho người dân và phát triển kinh doanh doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, báo cáo còn đánh giá sự phù hợp giữa tầm nhìn chiến lược 

của Quảng Ninh đối với năng lực hội nhập hiện tại để chỉ ra các điều 

chỉnh cần thiết cho việc thu hút nguồn lực cho phát triển bền vững. 

Quan trọng hơn cả, Nhóm nghiên cứu muốn cung cấp một cái nhìn rõ 

ràng và toàn diện về vấn đề hội nhập của Quảng Ninh và cố gắng đi đến 

một thống nhất chung cho việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã 

hội với các điều kiện hội nhập đặc thù của Quảng Ninh.  



20 

 

Các thông số hay trụ cột chính để các địa phương hội nhập và phát triển 

thành công mà báo cáo này đưa ra gồm 8 trụ cột là: (1) Thể chế, (2) Cơ 

sở hạ tầng, (3) Văn hóa, (4) Đặc điểm tự nhiên địa phương, (5) Con 

người, (6) Thương mại, (7) Đầu tư, (8) Du lịch. Mỗi trụ cột được xem 

xét dựa trên một số chiều kích và phương diện nhất định. Các trụ cột 

này vừa có tác dụng thu hút nguồn lực dành cho nguồn lực đó đến từ 

bên ngoài, vừa phản ánh thực trạng hình ảnh trụ cột đang tồn tại và có 

khuynh hướng dịch chuyển đến những nơi khác (địa phương hay nền 

kinh tế khác) thu hút hơn. Mức độ hội nhập đơn giản được đo lường 

dựa trên cách tiếp cận về dịch chuyển nguồn lực giữa các địa điểm về 

mặt số lượng, chất lượng, cường độ để thấy được mức độ mạnh hay yếu 

của việc hội nhập kinh tế. 

Báo cáo này được chia làm ba phần chính. Phần 1 giới thiệu về Quảng 

Ninh với tiếp cận về những tiềm năng mà địa phương đang và sẽ khai 

thác trong tương lai. Phần 2 của báo cáo phân tích chi tiết 8 trụ cột để 

thấy được nội dung cụ thể trong từng trụ cột quyết định sức mạnh của 

trụ cột trong quá trình hội nhập kinh tế của Quảng Ninh. Phần 3 Đề xuất 

lộ trình và các giải pháp nâng cao năng lực hội nhập kinh tế quốc tế 

Quảng Ninh gắn với Điểm đến Du lịch Vịnh Hạ Long 

Số lượng các chiều kích và phương diện xem xét của mỗi trụ cột được 

chỉ ra chi tiết trong báo cáo. Số lượng này còn có thể thiếu một số nội 

dung, mà theo ý kiến chuyên gia là mang tầm quan trọng, điều này 

thông thường do khả năng khó có thể thu thập đủ dữ liệu cho phân tích 

của chỉ tiêu. Vấn đề nguồn dữ liệu thống kê và đồng nhất số liệu là một 

vấn đề lớn trong nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu đã phải dành rất nhiều 

thời gian cho việc “làm sạch” dữ liệu, bóc tách các phần tính trùng của 
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các địa phương, kiểm tra lại phương pháp thống kê của các địa phương 

để đảm bảo các con số được thống kê dựa trên cùng một phương pháp, 

tiêu chuẩn và cách tiếp cận. Điểm tích lũy cuối cùng của trụ cột có thể 

dẫn đến việc so sánh sức mạnh trụ cột giữa các địa phương. Để tránh 

tình trạng quá chú trọng vào việc so sánh này, chúng tôi chỉ ra một số 

mặt mạnh của các địa phương mà theo đó họ vượt trội hơn thay vì điểm 

tích lũy cuối cùng thấp. Hoặc các địa phương có thứ hạng cao trong trụ 

cột, nhưng ở một chiều kích nào đó trong trụ cột lại có điểm thấp. Nhiều 

bản đồ đo lường định vị nhận thức (perceptual mapping) được xây 

dựng dựa trên việc lựa chọn các địa phương có điểm tương đồng và các 

tiêu chí có liên quan với nhau, thay vì việc đưa tất cả các tiêu chí của 1 

trụ cột vào sẽ gây ra hiện tượng “rối” dữ liệu.  

Khác một số nghiên cứu chỉ đánh giá bản thân đối tượng, nhóm nghiên 

cứu đặt vấn đề về việc đánh giá đối tượng dựa trên nhu cầu. Chẳng hạn 

trong một tiêu chí trong cơ sở hạ tầng là giao thông đường bộ, chúng tôi 

đánh giá dựa trên việc khả năng đáp ứng và tổng chi phí xã hội mất đi 

do việc sử dụng hệ thống giao thông này chứ không đánh giá chính bản 

thân hệ thống giao thông đường bộ. Điển hình là Hà Nội và Tp Hồ Chí 

Minh có hạ tầng giao thông đường bộ tốt, nhưng khả năng đáp ứng theo 

nhu cầu lại rất thấp, kéo theo rất nhiều chi phí xã hội phát sinh từ việc 

sử dụng hệ thống giao thông này do các vấn đề về tắc đường như tiêu 

tốn xăng, ô nhiễm, mất thời gian lưu thông trên đường, mất cơ hội để 

dành thời gian làm việc khác thay vì đi lại. Vì thế, kết quả tổng hợp điểm 

cuối cùng về trụ cột cơ sở hạ tầng mà chúng tôi công bố có khác một số 

kết quả đã được công bố trước đây. Do giả thiết được sử dụng và đối 

tượng được lựa chọn khác nhau. 
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Có một số tiêu chí có thể nằm ở cả hai trụ cột, đối với phần giao thoa 

này, để tránh tính trùng, chúng tôi chỉ xếp đối tượng vào một trụ cột. Ví 

dụ, hạ tầng du lịch được tính chung trong trụ cột cơ sở hạ tầng, môi 

trường xã hội được đánh giá trong môi trường sống của trụ cột con 

người, môi trường tự nhiên được đánh giá trong trụ cột đặc điểm địa 

phương, mà thực tế các đối tượng này cũng có thể được xem xét trong 

trụ cột du lịch.  

Do Quảng Ninh là một trong những trung tâm du lịch rất phát triển của 

miền Bắc với các điểm hấp dẫn du lịch nên nhóm nghiên cứu cũng tập 

trung phân tích sâu hơn về trụ cột Du lịch và các vấn đề liên quan đến 

du lịch khác trong các trụ cột còn lại. Từ đó đưa ra các kiến nghị cho 

tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Quảng Ninh trong giai đoạn sắp 

tới. 
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PHẦN I – GIỚI THIỆU VỀ QUẢNG NINH 
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Tổng quan về Quảng Ninh 

Quảng Ninh là tỉnh ven biển thuộc vùng Đông BắcViệt Nam. Quảng Ninh 

được ví như một Việt Nam thu nhỏ, vì có cả biển, đảo, đồng bằng, trung 

du, đồi núi, biên giới. Trong quy hoạch phát triển kinh tế, Quảng Ninh 

vừa thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía bắc vừa thuộc vùng duyên hải 

Bắc Bộ. Đây là tỉnh khai thác than đá chính của Việt Nam. 

Hình  1 Vị trí địa lý của Quảng Ninh 

 

 

Quảng Ninh là một trong 25 tỉnh, thành phố có biên giới, tuy nhiên lại là 

tỉnh duy nhất có đường biên giới trên bộ và trên biển với Trung Quốc, 

với đường biên giới trên bộ dài 118,825 km và đường phân định Vịnh 

Bắc Bộ trên biển dài trên 191 km. Mặc khác, Quảng Ninh là một trong 28 

tỉnh, thành có biển, với đường bờ biển dài 250 km, trong đó có 40.000 

hecta bãi triều và trên 20.000 hecta eo vịnh, có 2/12 huyện đảo của cả 

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_B%E1%BA%AFc
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_B%E1%BA%AFc
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BB%83n
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3o
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%AAn_gi%E1%BB%9Bi
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B9ng_kinh_t%E1%BA%BF_tr%E1%BB%8Dng_%C4%91i%E1%BB%83m_B%E1%BA%AFc_b%E1%BB%99
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B9ng_duy%C3%AAn_h%E1%BA%A3i_B%E1%BA%AFc_B%E1%BB%99
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B9ng_duy%C3%AAn_h%E1%BA%A3i_B%E1%BA%AFc_B%E1%BB%99
http://vi.wikipedia.org/wiki/Than_%C4%91%C3%A1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_%28Vi%E1%BB%87t_Nam%29
http://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%AAn_gi%E1%BB%9Bi
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%8Bnh_B%E1%BA%AFc_B%E1%BB%99
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%8Bnh_B%E1%BA%AFc_B%E1%BB%99
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%9D_bi%E1%BB%83n
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nước. Tỉnh có 2.077 hòn đảo, và diện tích các đảo chiếm 11,5% diện tích 

đất tự nhiên.1 

Tài nguyên tự nhiên 

Quảng Ninh có đến 30 sông, suối dài trên 10 km nhưng phần nhiều đều 

nhỏ. Diện tích lưu vực thông thường không quá 300 km2, trong đó có 4 

con sông lớn là hạ lưu sông Thái Bình, sông Ka Long, sông Tiên Yên và 

sông Ba Chẽ. 

Khí hậu Quảng Ninh tiêu biểu cho khí hậu các tỉnh miền Bắc Việt Nam 

vừa có nét riêng của một tỉnh miền núi ven biển. Các quần đảo ở huyện 

Cô Tô và Vân Đồn... 

Quảng Ninh là tỉnh miền núi - duyên hải. Hơn 80% đất đai là đồi núi. 

Hơn hai nghìn hòn đảo nổi trên mặt biển cũng đều là các quả núi. 

Dân tộc, Quảng Ninh có 22 thành phần dân tộc, song chỉ có 6 dân tộc có 

hàng nghìn người trở lên, cư trú thành những cộng đồng và có ngôn 

ngữ, có bản sắc dân tộc rõ nét. Ðó là các dân tộc Việt (Kinh), Dao, Tày, 

Sán Dìu, Sán Chỉ, Hoa. 

Quảng Ninh có quỹ đất dồi dào với 611.081,3 ha, trong đó 75,370ha đất 

nông nghiệp đang sử dụng, 146.019 ha đất lâm nghiệp với nhiều diện 

tích đất có thể trồng cỏ phù hợp cho chăn nuôi, khoảng gần 20.000 ha 

có thể trồng cây ăn quả. Quảng Ninh có 243.833,2 ha rừng và đất rừng 

(chiếm 40% diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh), trong đó rừng tự nhiên 

chiếm khoảng 80%. Quảng Ninh có nguồn tài nguyên khoáng sản phong 

                                                

1“Diện tích, dân số và mật độ dân số năm 2012 phân theo địa phương”. Tổng cục Thống kê Việt Nam. 

Truy cập 29 tháng 11 năm 2013. 

 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Di%E1%BB%87n_t%C3%ADch
http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=387&idmid=3&ItemID=14632
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phú, đa dạng, có nhiều loại đặc thù, trữ lượng lớn, chất lượng cao mà 

nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước không có được như: than, cao lanh 

tấn mài, đất sét, cát thủy tinh, đá vôi,... Quảng Ninh có tài nguyên du lịch 

đặc sắc vào loại nhất của cả nước, có nhiều bãi biển đẹp, có cảnh quan 

nổi tiếng như vịnh Hạ Long – 2 lần được Unesco xếp hạng di sản thiên 

nhiên thế giới và trở thành 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế 

giới. Đây là di sản có giá trị rất lớn trong khai thác phục vụ du lịch. Vịnh 

Hạ Long có tổng diện tích 1553 km2 gồm 1969 hòn đảo lớn nhỏ, trong 

đó 989 đảo có tên và 980 đảo chưa có tên. Đảo của vịnh Hạ Long có hai 

dạng là đảo đá vôi và đảo phiến thạch, tập trung ở hai vùng chính với 

nhiều hang động và đảo thiên nhiên hùng vĩ.  

Tài nguyên nhân văn 

Quảng Ninh ngoài việc được thiên nhiên ưu đãi với những điều kiện tự 

nhiên không có tỉnh, thành phố nào có được. Đây cũng là tỉnh, thành có 

một số các tài nguyên nhân văn hấp dẫn có thể phục vụ trong khai thác 

du lịch.  

Đơn cử như các cụm di tích lịch sử văn hóa: Cụm di tích và danh thắng 

Núi Bài Thơ, Di tích thương cảng Vân Đồn, Cụm di tích chiến thắng Bạch 

Đằng, Khu Di tích Yên Tử, Khu di tích đền Trần. Quảng Ninh cũng có khá 

nhiều các lễ hội thu hút được đông đảo người dân địa phương và du 

khách từ khắp nơi như Lễ Hội đền Bạch Đằng, Lễ hội đền Cửa Ông hay 

Lễ hội Yên Tử.  

Thành tựu về kinh tế - xã hội của Quảng Ninh 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) Quảng Ninh năm 2012 ước đạt 7,4% 

(mức bình quân cả nước tăng 5,2%), giảm 5,1 điểm % so với kế hoạch.   
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Nguyên nhân chủ yếu là do giá than xuất khẩu giảm 30%, giá bán than 

nội địa thấp hơn giá thành nhưng chưa được Chính phủ điều chỉnh tăng 

theo lộ trình; lượng than tồn kho có lúc lên gần 10 triệu tấn; sản lượng 

than tốt giảm từ 45 triệu xuống còn 40 triệu tấn. Sự giảm sút của riêng 

ngành than đã xấp xỉ 3% trong GDP. Ngành điện, xi măng, đóng tàu, xây 

dựng và một số dịch vụ giảm 2,1%. Bên cạnh đó, cả trung ương và địa 

phương chưa dự báo hết tình hình nên đề ra chỉ tiêu tăng trưởng trong 

năm quá cao so với thực tế (từ 12,5 – 13 %). 

Sản xuất công nghiệp cũng suy giảm theo tình hình khó khăn của kinh 

tế vĩ mô. Năm 2012, giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 30 nghìn tỷ 

đồng, bằng 99% so với năm 2011. 

Tuy vậy, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát triển ổn 

định. Trồng trọt toàn tỉnh đạt mức sản xuất lương thực gần 233 nghìn 

tấn, đạt 100% kế hoạch. Chăn nuôi giảm nhẹ. Trong khi trồng mới rừng 

đạt 13.589 ha, vượt 14,3% kế hoạch. Tổng sản lượng đánh bắt, nuôi 

trồng thủy sản đạt gần 89 nghìn tấn, vượt 7% kế hoạch, tăng 7,6 % so 

với cùng kỳ năm trước. 

Tổng mức doanh thu dịch vụ hàng hóa bán lẻ đạt gần 40 nghìn tỷ đồng, 

tăng 25,5% so với năm 2011. 

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn Quảng Ninh năm 2012 

đạt hơn 1.800 triệu USD, giảm 28,4% so với năm trước. Kim ngạch 

nhập khẩu đạt hơn 3.000 triệu USD, tăng 14,9 % so với cùng kỳ. 

Công tác đầu tư phát triển: Năm 2012, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tại 

Quảng Ninh đạt khoảng 37.282 tỷ đồng (kế hoạch 45.300 tỷ đồng). 

Riêng đầu tư của ngành than cắt giảm 4.900 tỷ đồng. Đặc biệt vốn đầu 

tư từ ngân sách được tỉnh ưu tiên thực hiện đầu tư cho những lĩnh vực 
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chiến lược nhằm tạo tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo, đó là: 350 

triệu đồng đầu tư cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, trong đó có đề án 

xây dựng chính quyền điện tử gắn với trung tâm dịch vụ hành chính 

công; bố trí hơn 1.446 tỷ cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt 

ưu tiên cho một số dự án trọng điểm.  

Do tình hình kinh tế suy giảm nghiêm trọng, nên trong năm 2012, 

Quảng Ninh chỉ có 882 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký 

4.775 tỷ đồng. Tổng số doanh nghiệp hoạt động thực tế là 6.489 doanh 

nghiệp, chiếm 75% số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động. 

Trong khi gặp nhiều khó khăn, nhưng năm 2012, Quảng Ninh vẫn nỗ 

lực tập trung mọi nguồn lực để xây dựng chương trình, mục tiêu phát 

triển nông thôn mới. Ước tính tổng nguồn vốn huy động đạt hơn 5.886 

tỷ đồng, trong đó huy động từ ngân sách trên 500 tỷ đồng. 

Đến năm 2013 tình hình có chuyển biến tốt hơn. Tính đến hết quý 

III/2013, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước tăng 7,1% (so với kế hoạch là 

8-8,5%). Mặc dù kinh tế đã có sự tăng trưởng nhất định nhưng một số 

các ngành vẫn đang trong tình trạng khá khó khăn, đặc biệt là ngành 

Than. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ tăng trưởng chung của 

tỉnh so với các tỉnh, thành khác trong toàn vùng.  

Giá trị tăng thêm của các ngành: Nông, Lâm nghiệp và thủy sản tăng 

5,2% (Kế hoạch là 2,3-4%), ngành Công nghiệp và xây dựng tăng 5% 

(so với kế hoạch là 4-4,5%), ngành dịch vụ tăng 9,7% (so với kế hoạch 

là 14-14,5%) so với cùng kỳ. 2 

                                                

2 Báo cáo tình hình kinh tế xã hội của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, tháng 10/2013 
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Nguyên nhân dẫn đến giá trị trong ngành dịch vụ đạt thấp là do sức 

mua của thị trường trong các tháng đầu năm giảm (tổng mức bán lẻ 

hàng hóa và dịch vụ tăng 15,2% trong khi cùng kỳ năm trước tăng 

24,7%). Ảnh hưởng chủ yếu của một số ngành, lĩnh vực bởi một số 

nguyên nhân khác như:  

(1) Chuyển thủ tục nhập khẩu xăng dầu từ Quảng Ninh sang cảng Vân 

Phong, Khánh Hòa và thực hiện nộp thuế tại đây từ tháng 1/2013  

(2) Hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại 

quan đối với một số mặt hàng được quản lý chặt chẽ theo Chỉ thị số 

23/CT-Ttg ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ 

(3) Do ảnh hưởng bởi chính sách biên mậu của nước bạn Trung Quốc 

(4) Kinh tế khó khăn dẫn đến chi thường xuyên trong cả khối doanh 

nghiệp và người dân giảm mạnh 

Kỳ vọng phát triển 

Quảng Ninh là tỉnh, thành có vị trí vô cùng thuận lợi trong hội nhập 

nhập kinh tế quốc tế. Một mặt tiếp giáp với biên giới Trung Quốc, một 

mặt tiếp giáp với biển Đông. Điều kiện này là một trong những tiền đề 

không thể phủ nhận của tỉnh Quảng Ninh. Bên cạnh đó, tỉnh còn được 

thiên nhiên ưu đãi với điều kiện tự nhiên có một không hai. Do vậy, 

điều quan trọng của ban hội nhập tỉnh Quảng Ninh là biến những lợi thế 

đó thành những nguồn lực thực tế trong quá trình hội nhập của mình.  

Quảng Ninh đang nỗ lực đầu tư vào các ngành kinh tế để tạo động lực 

hội nhập sâu rộng trong thời gian sắp tới, biến Quảng Ninh thành nơi 

chung chuyển và giao lưu phát triển kinh tế.  

Mặt khác, Quảng Ninh là một trong những trung tâm du lịch phát triển 

rất lớn của miền Bắc, thu hút số lượng khách du lịch trong nước và 
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quốc tế rất lớn. Kỳ vọng trong tương lai có thể là điểm du lịch hấp dẫn 

nhất miền Bắc và có thể biến Quảng Ninh với điểm sáng là TP Hạ Long 

(trở thành một thành phố du lịch). 
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PHẦN II – NĂNG LỰC HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TỈNH QUẢNG 

NINH GẮN VỚI ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH VỊNH HẠ LONG 
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KẾT QUẢ TỔNG THỂ 

Kết quả xếp hạng 

Kết quả xếp hạng tổng thể năm 2013 cho thấy rằng sau 01 năm tốc độ 

hội nhập của các địa phương có những chuyển biến tương đối khác 

nhau. Một số địa phương có chuyển mình phát triển khá tốt nhưng một 

số khác lại có xu hướng giảm tốc độ hội nhập so với địa phương khác.  

Bảng 1: Kết quả xếp hạng của các tỉnh, thành gắn với điểm đến du lịch 

 

Bảng 1 Kết quả xếp hạng PEII 2012 

Địa phương 
Tổng 

thể 

Thương 

mại 

Đầu 

tư 

Du 

lịch 

Con 

người 

Cơ sở 

hạ 

tầng 

Văn 

hoá 

Đặc 

điểm  

địa 

phương 

Thể 

chế 

Lào Cai 28 34 42 10 24 29 21 26 27 

Quảng Ninh 23 8 9 3 7 14 37 2 8 

Quảng Bình 32 51 53 9 43 26 48 34 52 

Quảng Nam 26 37 51 14 33 30 9 54 31 

Thừa Thiên 

Huế 
10 33 38 8 19 9 8 24 23 

Khánh Hoà 18 11 23 5 15 2 43 12 15 

Đà Nẵng 5 13 15 2 5 1 39 8 6 

Ninh Bình 24 36 19 4 27 13 10 23 19 

  

Trong các địa phương tương đồng trong phát triển du lịch, tỉnh Quảng 

Ninh, Khánh Hòa có xu hướng giảm hạng, Thừa Thiên Huế có xu hướng 
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tăng hạng so với năm 2012. Xét về tổng thể, Quảng Ninh đang đứng vị 

trí 23 (nhóm trung bình) trong khi Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế đứng lần 

lượt thứ 5, 10 (nhóm dẫn đầu). Nhóm phía sau là Ninh Bình, Quảng 

Nam, Quảng Bình. 

Tương quan 8 trụ cột đối sánh toàn quốc 

Nhóm nghiên cứu cũng thể hiện rõ sự thay đổi về thứ hạng của từng trụ 

cột phát triển của Quảng Ninh so với các tỉnh, thành phố có các điểm 

đến du lịch gắn với di sản thiên nhiên qua hình 2. 

Hình  2 Tương quan 8 trụ cột 
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Trên tương quan so sánh 8 trụ cột về hội nhập nêu trên giữa các tỉnh, 

thành phố này ta thấy một số điểm như sau: 

(1) Quảng Ninh là tỉnh có khá nhiều điểm tương đồng với 

Khánh Hòa. Đặc biệt là Quảng Ninh có lợi thế khá lớn về trụ cột 

Cơ sở hạ tầng, thể chế, hoạt động thương mại và cũng có khá 

nhiều lợi thế về đặc điểm riêng có về địa phương. Quảng Ninh 

được đánh giá là tỉnh dẫn đầu về điều kiện địa phương trong phát 

triển du lịch.Tuy nhiên, về mức độ hội nhập kinh tế quốc tế thì địa 

phương này chưa phát huy được năng lực của mình. Điều đó thể 

hiện rõ qua kết quả xếp hạng tổng thể (Quảng Ninh đứng thứ 23 

trong khi Khánh Hòa đứng vị trí 18) 

(2) So với tỉnh khá như Thừa Thiên Huế, Ninh Bình hay Quảng 

Nam thì việc phát triển du lịch tại Quảng Ninh còn nhiều khó 

khăn. Khoảng cách về trụ cột du lịch của Quảng Ninh khá xa so 

với các tỉnh thành phố nêu trên. 

(3) Quảng Ninh đang bị xuống hạng trong những năm gần đây 

trong hội nhập kinh tế quốc tế.  

Tuy nhiên, điều đó cũng không thể khẳng định Quảng Ninh không thể 

phát triển thành điểm đến du lịch hút khách trong tương lai bởi tiềm 

năng sẵn có của nó.Quảng Ninh có di sản thiên nhiên thế giới là Vịnh Hạ 

Long, có sức hấp dẫn lớn với du khách. Mặc khác, Quảng Ninh là một 

tỉnh thành có hạ tầng phát triển, tốc độ đầu tư ngày càng mạnh, thể chế 

phát triển được đánh giá khá tốt.Mặt khác, về nguồn nhân lực (con 

người) cũng là một nhân tố phát triển tốt trong những năm gần đây. Lý 

do Quảng Ninh chưa phát huy được những nội lực và tiềm năng sẵn có 
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của mình để biến mình thành một thành phố du lịch đó là thiếu một 

chiến lược phát triển toàn diện thông qua việc khai thác các giá trị của 

di sản thiên nhiên.  
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KẾT QUẢ CỤ THỂ 
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THƯƠNG MẠI 
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Trụ cột Thương mại 

Trụ cột thương mại được coi là một trong những thế mạnh của Quảng 

Ninh trong những năm vừa qua.  Theo như chúng ta đã biết, các tiêu chí 

được sử dụng trong mô hình PEII 2013 bao gồm: 

Hình  3 Trụ cột Thương mại 
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Thương mại và xuất nhập khẩu 

Trong những năm gần đây, kinh tế trong và ngoài nước đang trong tình 

trạng gặp nhiều khó khăn. Sức mua thị trường yếu, giá trị hàng hóa xuất 

khẩu cũng giảm theo. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do sản xuất bị 

thu hẹp và thu nhập người lao động càng ngày càng giảm. Đặc biệt đối 

với Quảng Ninh việc điều chỉnh giá bán than cho điện theo cơ chế thị 

trường còn chậm sẽ ảnh hưởng lớn không chỉ đến hiệu quả ngành công 

nghiệp chủ lực của tỉnh mà còn có tác động mạnh tới các ngành, lĩnh 

vực khác.  

Trong năm 2012 và 2013, để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và thúc đẩy hoạt động 

thương mại trên địa bàn tỉnh phát triển, các ngành chức năng đã chủ 

động nắm bắt tình hình, tăng cường công tác dự báo tình hình sản xuất, 

kinh doanh, nhất là dự báo tình hình khó khăn trong sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm, khó khăn trong xuất khẩu hàng hoá để từ đó tham mưu 

cho tỉnh có những giải pháp tháo gỡ.  

Cụ thể như ngành Công Thương đã tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo 

các bộ, ngành Trung ương, Chính phủ tăng giá than bán cho sản xuất 

điện, giảm thuế xuất khẩu than từ 13% xuống còn 10%, giải quyết điện 

cho khu vực cụm công nghiệp Kim Sen (Đông Triều),… Đặc biệt Sở Công 

Thương đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn 

cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển 

khẩu, kho ngoại quan và vận tải hàng hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, 

với hơn 300 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và ngoài tỉnh tham gia. Kết 

quả là rất nhiều vướng mắc thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của 

tỉnh đã được tháo gỡ ngay, những vướng mắc liên quan đến điều hành 
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từ vĩ mô đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành chức năng, 

nghiên cứu giải quyết.  

Tính đến hết năm 2012, Quảng Ninh thu ngân sách đạt 29.473 tỷ đồng; 

trong đó thu từ xuất khẩu đạt 16.500 tỷ đồng; thu từ 12.741 tỷ đồng. 

Với thành tích này, Quảng Ninh đứng thứ 5 trên toàn quốc về tỉnh có số 

thu NSNN cao nhất; đứng thứ 6/63 tỉnh về số thu nội địa.  

Bên cạnh số thu ngân sách ấn tượng, Quảng Ninh cũng tích cực giảm chi 

tiêu hành chính với tổng số tiền lên tới 300 tỷ đồng; có 192 công trình 

cần cắt giảm, đình hoãn giãn tiến độ để giảm chi ngân sách. 

Định hướng được du lịch là một trong những ngành kinh tế quan trọng 

của tỉnh, năm 2012, vịnh Hạ Long đạt danh hiệu Kỳ quan thiên nhiên 

thế giới đã trở thành ngày hội tập trung sự chú ý trên toàn thế giới. Sau 

đó là các hoạt động sôi nổi như Tuần Du lịch Hạ Long – Quảng Ninh 

được diễn ra khá ấn tượng. Vì thế, năm 2012, tổng số lượt khách du lịch 

đến Quảng Ninh đạt khoảng 7 triệu lượt, tăng 5,3%  so với năm 2011; 

tổng doanh thu từ du lịch đạt khoảng 4.300 tỷ đồng, tăng 21% so với 

năm 2011. 

Ngành vận tải Quảng Ninh năm 2012 cũng bứt phá đáng kể: Tổng 

doanh thu đạt gần 7.500 tỷ đồng, tăng 27,7% so với năm trước. 

Hoạt động ngân hàng tại Quảng Ninh năm 2012: Tổng số nguồn vốn 

hoạt động của các ngân hàng đạt khoảng 64.000 tỷ đồng, tăng 12,6% so 

với năm 2011. Tổng doanh số cho vay ước đạt 102.000 tỷ, tăng 19% so 

với năm 2011. Bên cạnh đó, tổng số nợ xấu là 1.200 tỷ đồng, chiếm 2% 

tổng dư nợ. 

Với những động thái khá tích cực, hoạt động thương mại của tỉnh tính 

đến tháng 9/2013, về nội địa tình hình cung cầu hàng hoá trên địa bàn 
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được đảm bảo, giá cả hàng hoá diễn biến theo quy luật thông thường, 

mức tăng không đột biến như một số năm trước. Tổng mức lưu chuyển 

hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 32.244,5 tỷ đồng, đạt 72,5% 

so với kế hoạch năm và tăng 15,2% so với cùng kỳ. Sở dĩ có mức tăng 

này là do trong 9 tháng năm 2013 giá xăng dầu, gas và một số mặt hàng 

thiết yếu tăng cao, đặc biệt ngành lưu trú và ăn uống tăng 53,3% so với 

cùng kỳ và ngành dịch vụ tăng 49,9%. 

Tuy nhiên, đối với hoạt động xuất khẩu thì giá trị kim ngạch hàng hoá 

và dịch vụ thương mại thu ngoại tệ bị giảm 5% so với cùng kỳ bởi xuất 

khẩu trung ương bị giảm tới 18,2%, 2 mặt hàng xuất khẩu lớn là than và 

hải sản đã bị giảm mạnh. Hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất cũng 

bị tác động lớn do những điều tiết từ chính sách vĩ mô và các thay đổi 

trong chính sách biên mậu từ phía Trung Quốc.  

Đối với kim ngạch nhập khẩu về cơ bản bằng so với cùng kỳ, trong tổng 

kim ngạch nhập khẩu phần lớn là thiết bị máy móc nâng cao công nghệ 

cho sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp trên địa bàn như việc 

nhập máy móc thiết bị cho nhà máy sợi của Tập đoàn Texhong tại KCN 

Hải Yên (TP.Móng Cái). Theo dự báo của Sở Công Thương, tình hình 

những tháng cuối năm sẽ còn nhiều khó khăn, vì vậy chỉ tiêu kim ngạch 

xuất khẩu hàng hoá dự kiến sẽ chỉ đạt 84,1% kế hoạch năm và kim 

ngạch nhập khẩu đạt 81,1% kế hoạch năm. 

Theo Sở Công Thương  Quảng Ninh, biện pháp hữu hiệu nhất vẫn là 

chủ động nắm tình hình và kịp thời giải quyết ngay những vướng mắc 

của doanh nghiệp, đồng thời báo cáo đề xuất những cơ chế, chính sách 

hỗ trợ cho một số doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động, tiêu thụ 

nhiều sản phẩm, các doanh nghiệp có sản phẩm tồn kho lớn. Đặc biệt là 
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xây dựng các biện pháp khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất 

hàng xuất khẩu, báo cáo Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp 

kinh doanh tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan về mặt hàng kinh doanh, 

thời gian hàng hoá được phép lưu tại Việt Nam, địa điểm thông quan 

hàng đã qua sử dụng. Hoạt động thương mại nội địa trong những tháng 

cuối năm thường có biến động, vì vậy các ngành liên quan cần sớm có 

thống nhất trong xây dựng cơ chế hỗ trợ cho các doanh nghiệp của tỉnh 

về lãi suất vay ngân hàng, thực hiện bình ổn thị trường và kết nối tiêu 

thụ sản phẩm giữa các nhà tiêu thụ (trung tâm thương mại, siêu thị) với 

các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nhằm đẩy mạnh tiêu thụ các sản 

phẩm của tỉnh. 

Thương mại và tiêu dùng 

Tỷ lệ tăng trưởng trung bình mức tiêu thụ hàng hoá và tiêu dùng dịch 

vụ trong giai đoạn 2005-2009 và giai đoạn 2007-2011 có sự thay đổi 

tương đối rõ nét giữa các địa phương. Mặc dù tình hình chung là các địa 

phương có sự suy giảm về mức tiêu thụ hàng hóa và tiêu dùng dịch vụ 

do kinh tế khó khăn. Trong các nhóm địa phương đối sánh chỉ có Đà 

Nẵng là có mức tăng mạnh trong tiêu thụ hàng hóa và tiêu dùng dịch vụ 

trong giai đoạn 2007-2011. Nhóm các địa phương như Khánh Hòa, 

Thừa Thiên Huế, Quảng Nam hay Ninh Bình ở giai đoạn 2007-2011 

mức tiêu dùng giảm khá mạnh. Còn các địa phương như Lào Cai, Quảng 

Bình và Quảng Ninh thì tỷ lệ này nhỏ hơn. Điều đặc biệt rằng, Quảng 

Ninh là tỉnh có mức gia tăng tỷ lệ tiêu dùng giai đoạn 2007-2011 là thấp 

nhất so với các tỉnh.  

 



43 

 

Hình  4 Tỷ lệ tăng trưởng trung bình mức tiêu thụ hàng hoá và dịch vụ 

tiêu dùng 2 giai đoạn 2005 – 2009 và 2007 - 2011 

 

Đánh giá của về chất lượng hệ thống phân phối tại địa phương  

Người dân tỉnh Quảng Ninh cho rằng địa phương mình có điều kiện khá  

tốtvề hệ thống các cửa hàng lớn, cửa hàng bình dân cũng như hệ thống 

bán buôn, bán lẻ khá tốt so với các địa phương khác. Tuy nhiên, tỉnh 

này chưa ưu tiên phát triển hệ thống phân phối hiện đại như Siêu thị 

như Ninh Bình. Dân cư Quảng Ninh cho rằng hệ thống phân phối của họ 

có nhiều điểm tương đồng với Khánh Hòa, Đà Nẵng, Lào Cai, Thừa 

Thiên Huế và không mạnh hẳn về một loại hình phân phối nào.Trong 

nhóm các tỉnh, thành phố trong nhóm đối sánh, người dân Quảng Bình 

không đánh giá cao về hệ thống phân phối của mình.Họ cho rằng, kênh 

phân phối chủ yếu đang được sử dụng và có hiệu quả nhất hiện nay đó 

là hệ thống chợ và hệ thống bán lẻ tư nhân. Và đa số hệ thống này phát 

triển rất thiếu quy hoạch, không hỗ trợ cho sự phát triển chung của 

toàn tỉnh. 
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Thái độ của người dân địa phương với các nhóm hàng hóa cũng tương 

đối khác nhau. Mặc dù, Lào Cai và Quảng Ninh là hai tỉnh tiếp giáp 

Trung Quốc, có số lượng hàng Trung Quốc đang được kinh doanh ở đây 

rất lớn nhưng người dân địa phương thì đánh giá chất lượng của nhóm 

hàng này không cao. Sản phẩm nhập khẩu và Asean đang dần có vị trí 

cao trong tâm trí người dân hai địa phương này. Nhóm sản phẩm này sẽ 

là đối thủ cạnh tranh mạnh của hàng hóa địa phương trong tương lai, 

đặc biệt là nhóm hàng hóa có xuất xứ Thái Lan. Các tỉnh còn lại cũng 

nằm trong xu thế nêu trên ngoại trừ Quảng Bình. Đây là địa phương mà 

hàng Trung Quốc vẫn đang chiếm ưu thế, sản phẩm nhập khẩu không 

được đánh giá cao, đặc biệt là từ khu vực ASEAN, trái ngược với xu 

hướng chung của các tỉnh, thành còn lại. 
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Hình  5 Đánh giá của người dân về chất lượng hệ thống phân phối 
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Hình  6 Đánh giá của người dân về chất lượng sản phẩm 

Đánh giá của doanh nghiệp tại Quảng Ninh về hệ thống phân phối địa 

phương có sự khác biệt so với dân cư.  Doanh nghiệp cho rằng hệ thống 

phân phối của họ đang phát triển thiên về hướng mở rộng loại hình cửa 

hàng, chợ lớn và có xu hướng phát triển theo hướng hiện đại (siêu 

thị).Doanh nghiệp Quảng Ninh có những đánh giá về hệ thống phân 

phối khá đối lập với dân cư địa phương. Doanh nghiệp không đánh giá 

cao hệ thống dành cho buôn bán, hệ thống phân phối của họ có nhiều 

điểm tương đồng với Quảng Nam và có sự khác biệt lớn so với Đà Nẵng, 

Lào Cai, Ninh Bình. Tuy nhiên, cả dân cư và các doanh nghiệp đều cho 

rằng Quảng Bình là thành phố đang có hệ thống phân phối không mấy 

phát triển. 

Kết quả đánh giá của doanh nghiệp khá phù hợp với tình hình thực tế. 

Quảng Ninh hiện nay vẫn đang phát triển hai loại hình phổ biến là các 

cửa hàng lớn (tập trung khá nhiều ở khu vực Thị xã Móng Cái) và cũng 

nhiều các siêu thị đang xuất hiện ở khu vực như TP. Hạ Long, Thị xã 

Cẩm Phả, Thị xã Uông Bí, Móng Cái. Nguyên nhân dẫn đến hệ thống phát 

triển theo hướng này là do: 
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(1) Đặc thù các cửa hàng kinh doanh tại Quảng Ninh đặc biệt 

các khu vực kinh doanh lớn đều theo hướng bán buôn nên hình 

thành nên các cửa hàng lớn, theo hướng chuyên môn hóa mặt 

hàng 

(2) Do sự xâm nhập kênh phân phối hiện đại sau hội nhập, 

Quảng Ninh cũng như các địa phương khác trong cả nước kênh 

phân phối thông qua siêu thị đang dần phổ biến.  

(3) Dân cư địa phương cũng dần chuyển thói quen từ đi chợ 

sang mua và tiêu dùng hàng hóa dịch vụ tại các siêu thị hay trung 

tâm thương mại của địa phương.  
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Hình  7 Đánh giá của doanh nghiệp về chất lượng hệ thống phân phối 

 

 

Phản ứng của người dân đối với lạm phát 

Không thể phủ nhận tác động của lạm phát đến tiêu dùng của dân cư 

các địa phương trong toàn quốc. Phản ứng của đa số dân cư các địa 

phương là chuyển sang sử dụng nhãn hàng có giá rẻ hơn. Trong nhóm 

các tỉnh, thành thì dân cư Quảng Bình có sự thay đổi khá rõ nét. Đa số 
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dân cư địa phương cắt giảm chi tiêu tối đa, chuyển từ chi tiêu sang tiết 

kiệm để đối phó với kinh tế khó khăn. Các địa phương còn lại thì phản 

ứng không thực sự rõ nét (bao gồm Quảng Ninh) 

Hình  8 Phản ứng của người dân đối với lạm phát 

 

Đánh giá tính liên kết giữa các doanh nghiệp 

Khi nghiên cứu về mức độ liên kết giữa các doanh nghiệp trong ngành, 

cũng như trong hệ thống phân phối thì câu trả lời dành cho Quảng Ninh 

là đó mức trung bình. Nhưng trên tương quan chung với các tỉnh cũng 

có ưu thế nhất định, tính liên kết được đánh giá cao hơn so với Đà Nẵng 

(tỉnh có tốc độ phát triển tương đối tốt). 

Tình trạng chung của các tỉnh, các doanh nghiệp chưa thực sự muốn bắt 

tay nhau trong phát triển kinh tế, mức liên kết được đánh giá thấp nhất 

là Quảng Nam. Tuy nhiên, xét tương quan chung giữa các tỉnh thành thì 
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thấy rằng Quảng Ninh và Lào Cai có ưu thế hơn cả trong liên kết phát 

triển kinh tế. 

Tương tự với liên kết trong ngành, liên kết hỗ trợ phát triển, sự kết hợp 

giữa các đơn vị trong tất cả địa phương ở khâu quảng cáo, cung cấp 

thông tin, dịch vụ hậu cần còn nhiều bất cập.  

Hình  9 Đánh giá liên kết trong ngành 
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Hình  10 Đánh giá liên kết khác ngành 

 

 

Riêng liên kết trong phân phối thì Quảng Ninh có sự thay đổi, tính liên 

kết có sự giảm nhẹ so với liên kết trong và ngoài ngành trong phát 

triển.Tương tự Quảng Ninh, Quảng Bình và Quảng Nam cũng là hai tỉnh 

có mức liên kết trong phân phối khá yếu. Đây là một trong những bất 

lợi không nhỏ đối với sự phát triển kinh tế chung của tỉnh, thành phố 

này. 
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Hình  11 Đánh giá liên kết phân phối 

 

 

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thiếu liên kết như trên có thể là: 

(1) Thiếu người định hướng chiến lược và giữa vai trò kết nối 

giữa các chủ thể kinh doanh trong địa phương 

(2) Thiếu cơ chế phân chia lợi ích và minh bạch giữa các thành 

viên tham gia và các mối liên kết 

(3) Tuy duy nhỏ lẻ, manh mún, mạnh ai nấy lo vẫn đang tồn tại 

trong không ít các doanh nhân điều hành doanh nghiệp địa 

phương 
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ĐẦU TƯ 
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Trụ cột Đầu tư 

Đây là trụ cột luôn được đánh giá cao của Quảng Ninh trong những năm 

vừa qua. Hiện nay Quảng Ninh đang là một trong mười địa phương có 

khả năng thu hút đầu tư nhiều nhất trong cả nước.  

Các tiêu chí được sử dụng để đánh giá trụ cột đầu tư năm 2012 theo mô 

hình PEII bao gồm: 

Hình  12 Trụ cột Đầu tư 
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Đầu tư nước ngoài 

Trong năm 2012, tỉnh Quảng Ninh đã chủ trương phát động chiến dịch 

thu hút đầu tư nước ngoài cho các năm tiếp theo một cách bài bản, khoa 

học, quyết liệt. Tổng mức thu hút vốn FDI đạt 412 triệu USD, gấp 15 lần 

so với năm 2011. 

Riêng đầu tư trong lĩnh vực du lịch, số dự án đầu tư của Quảng Ninh khá 

hạn chế, mỗi năm chỉ có khoảng 2-3 đự án được cấp phép trong suốt 

giai đoạn 2007-2012 vừa qua. Trong khi đó các tỉnh, thành khác có số 

dự án được thông qua khá cao như Ninh Bình (trung bình 10 dự 

án/năm); Đà Nẵng (trung bình 50 dự án/năm, riêng năm 2012 có 60 dự 

án được thông qua); Khánh Hòa (có 33 dự án trong năm 2012),... 

Nhìn vào vốn đăng ký và vốn điều lệ các tỉnh theo nghiên cứu ta thấy 

rằng: 

(1) Số dự án kinh doanh của các địa phương đối đối đồng đều 

nhau nhưng vốn đăng ký lại có sự chênh lệch đáng kể. Quảng Nam 

và Quảng Ninh là hai địa phương có số vốn đăng ký khá cao 

nhưng tỷ lệ chuyển thành vốn kinh doanh thì cũng không cao hơn 

so với các tỉnh, thành phố còn lại. Điều này là hoàn toàn phù hợp 

vì trụ cột thể chế của Quảng Ninh gần đây có sự xuống hạng khá 

nhiều (29 bậc). Sự gia tăng khó khăn trong xét và thông qua các 

dự án làm giảm số lượng dự án đầu tư vào tỉnh này trong năm 

vừa qua. Nhưng xét góc độ tuyệt đối thì Quảng Ninh vẫn là tỉnh 

đứng thứ 2 trong các tỉnh, thành về mức hấp dẫn đầu tư. 

(2) Một số tỉnh, thành khác như Đà Nẵng, Khánh Hòa có sự 

chuyển đổi khá tốt từ vốn đăng ký sang vốn kinh doanh. Điều này 

cũng phù hợp bởi cơ chế mở cửa của tỉnh thành này khá tốt. 
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Riêng Quảng Bình mức chuyển đổi gần như là cao nhất nhưng xét 

về tuyệt đối thì số vốn điều lệ lại thấp nhất trong tất cả các tỉnh 

nên đây cũng không phải lợi thế của tỉnh này.  

Tóm lại, Quảng Ninh là một tỉnh có sức hấp dẫn đầu tư khá lớn so với 

các tỉnh khác. Vấn đề đặt ra ở đây đối với Quảng Ninh là cần xây dựng 

cơ chế phù hợp hơn cho các nhà đầu tư nhằm gia tăng sự chuyển đổi 

vốn đăng ký thành vốn đầu tư hiệu quả cho địa phương mình trong 

tương lai. Tuy nhiên, trong lĩnh vực du lịch, số vốn đầu tư trên dự án 

khá cao (năm 2012 -02 dự án với số vốn là 1104 tỷ đồng, trung bình 

mỗi dự án được đầu tư khoảng 550 tỷ đồng). Ninh Bình có mức chi 

trung bình cho 1 dự án chỉ khoảng 30,6 tỷ đồng, Khánh Hòa là 241,33 tỷ 

đồng/dựa án. Như vậy, có thể nói Quảng Ninh đầu tư có trọng điểm 

trong phát triển du lịch địa phương.  

Hình  13 Tỷ lệ vốn đăng ký/ dự án và vốn điều lệ/ dự án 

 

Khi tiến hành so sánh vốn đăng ký của các tỉnh, thành phố trong hai giai 

đoạn, nhóm nghiên cứu thấy rằng Quảng Ninh là tỉnh có ưu thế nổi trội 
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trong giai đoạn 2007-2011. Đây là tỉnh duy nhất có số vốn đăng ký tăng 

mạnh so với giai đoạn 2005-2009. Đa số các số vốn đăng ký đều giảm, 

tron đó có Thừa Thiên Huế và Khánh Hòa là giảm mạnh nhất. Còn một 

số tỉnh như Quảng Nam, Đà Năng và Quảng Bình thì đang thiếu số liệu 

đối sánh. Thông qua dữ liệu này có thể khẳng định rằng Quảng Ninh 

đang dần trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư ở giai đoạn 

hiện nay. 

Hình  14 Số vốn đăng ký/ dự án trong giai đoạn 2005 – 2009  

và 2007 - 2011 

 

Đầu tư nội địa 

Có 7 xu hướng lưu trữ, tiết kiệm của người dân trong giai đoạn hiện nay 

đó là gửi lãi suất, để tại nhà, mua vàng cất trữ, mua vàng gửi ngân hàng, 

mua ngoại tệ cất trữ, mua ngoại tệ gửi, cho vay cá nhân và mua nhà đất. 

Trong các xu hướng đó thì chiếm ưu thế hơn cả là dân cư địa phương 

tiến hàng gửi lãi xuất và để tại nhà. Dân cư Quảng Ninh cũng theo xu 

hướng chung là tiến hành gửi lãi suất, để tại nhà và một số ít tiến hành 
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cho vay cá nhân. Đây là thuận lợi không nhỏ cho đầu tư của tỉnh.Vì số 

tiền gửi lãi suất ngân hàng và cho vay cá nhân sẽ trở lại thị trường đầu 

tư phát triển kinh doanh cho tỉnh.  Các tỉnh thuộc khu vực phía nam 

ngoài xu thế chung, họ tiến hành đầu tư vào thị trường bất động sản 

(Khánh Hòa, Đà Nẵng) làm cho thị trường này vẫn tiếp tục phát triển. 

Các tỉnh thuộc khu vực phía bắc thì xu thế này hoàn toàn bị triệt tiêu, 

điều đó làm cho thị trường kinh doanh bất động sản năm vừa qua thực 

sự rất ảm đạm.Thị trường vàng và ngoại tệ cũng khá phát triển ở khu 

vực phía nam (Khánh Hòa, Quảng Bình, Đà Nẵng) do dân cư địa phương 

tiến hành mua vàng và ngoại tệ để cất trữ hoặc gửi ngân hàng.  

Hình  15 Xu hướng lưu trữ, tiết kiệm của người dân 
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Yếu tố hấp dẫn đầu tư 

Dịch vụ hỗ trợ đầu tư 

Khảo sát về dịch vụ hỗ trợ đầu tư trong giai đoạn vừa qua thấy rằng, 

mỗi địa phương có thiên hướng tương đối khác nhau. Đà Nẵng là thành 

phố có dịch vụ thông tin pháp luật phát triển nhất trong các địa 

phương. Lào Cai và Quảng Bình là hai địa phương có thiên hướng hỗ trợ 

cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai khá tốt và phát triển các cụm/khu 

công nghiệp. Tuy nhiên, Quảng Bình có lợi thế hơn Lào Cai về việc hỗ 

trợ thông tin kinh doanh cho các doanh nghiệp đầu tư tại địa phương.  

Quảng Ninh, Khánh Hòa và Thừa Thiên Huế là nhóm có khả năng thu 

hút vốn đầu tư nước ngoài hơn cả. Quảng Ninh được đánh giá là địa 

phương có khả năng hỗ trợ các doanh nghiệp trong tìm kiếm đối tác 

kinh doanh tốt hơn cả. Đây là tiền đề để nâng cao tính liên kết của 

doanh nghiệp trong tương lai. 
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Hình  16 Các yếu tố hấp dẫn đầu tư của địa phương  

gắn với điểm đến du lịch 

 

Dịch vụ tư vấn thông tin pháp luật và thẩm định đối tác là mảng dịch vụ 

đầu tư mà Quảng Ninh cần phải nâng cao chất lượng trong thời gian tới. 

Bởi nếu chỉ hỗ trợ tìm kiếm đối tác tốt mà công tác thẩm định đối tác 

còn nhiều hạn chế thì tình trạng số vốn đăng ký cao mà số vốn điều lệ 

(dự án kinh doanh đi vào thực tế) vẫn sẽ có khoảng cách lớn như hiện 

nay.  

Khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn 

Khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn đầu tư của Quảng Ninh cũng nằm 

trong nhóm trung bình. Mặc dù lượng vốn đăng ký của Quảng Ninh 
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đứng thứ 2 trong nhóm đối sánh nhưng khả năng hấp thụ vốn lại thấp 

nhất trong tất cả các tỉnh, thành và thấp hơn khá nhiều so với khả năng 

tiếp cận vốn (có sự tương đồng với Khánh Hòa và Thừa Thiên Huế). 

Trong nhóm này thì có nhiều tỉnh có khả năng hấp thụ vốn rất tốt như 

Đà Nẵng, Ninh Bình và đặc biệt là Quảng Nam (tiếp cận vốn rất kém 

nhưng hấp thụ vốn lại rất tốt). Điều này chỉ ra rằng hiện nay tỉnh Quảng 

Ninh chưa thực sự sử dụng hiệu quả nguồn vốn hiện có của mình.  

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do các dự án được đưa vào kinh 

doanh chưa có tầm chiến lược và còn yếu ở khâu kiểm soát quá trình 

hoạt động của dự án.  

Hình  17 Khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn 

 

 

Mức độ cạnh tranh trên thị trường đầu tư 

Khi xét đến mức độ cạnh tranh trên thị trường đầu tư thì nhóm nghiên 

cứu thấy rằng Đà Nẵng, Lào Cai và Ninh Bình là 3 tỉnh, thành có mức độ 

cạnh tranh trên thị trường khá khốc liệt. Ở Đà Nẵng thì nguyên nhân là 

do nguồn cung trên thị trường khá nhiều, cầu hạn chế nên tạo ra cạnh 

tranh trong việc thu hút cầu thị trường. Nhưng điều ngược lại xảy ra ở 
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Lào Cai, khi số doanh nghiệp đang kinh doanh tại địa phương rất ít 

nhưng  mức độ cạnh tranh lại rất cao. Điều này có thể do hai xu hướng: 

một là do Lào Cai là tỉnh có nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế 

nên cầu tương đối phức tạp, khách hàng khá khó tính đòi hỏi nhà cung 

ứng cần cạnh tranh nhau trong việc thỏa mãn nhu cầu của khách hàng; 

hai là do các hàng hóa từ các khu vực khác (hàng nhập khẩu từ Trung 

Quốc và nước ngoài, hàng hóa từ địa phương khác) chiếm tỷ trọng lớn 

nên có nhiều sự thay thế trong sự lựa chọn của khách hàng làm tăng 

mức độ cạnh tranh trên thị trường tỉnh.  

Quảng Ninh nằm trong nhóm thị trường có mức độ cạnh tranh trung 

bình. So với Khánh Hòa, số doanh nghiệp hoạt động tại địa phương của 

hai tỉnh là tương đương nhau nhưng mức độ cạnh tranh trên thị trường 

Khánh Hòa lại rất thấp (gần như thấp nhất trong các tỉnh).Như vậy, các 

doanh nghiệp Quảng Ninh cần phải gia tăng nỗ lực hơn các địa phương 

khác để nâng cao vị thế của mình trong con mắt khách hàng và phát 

triển doanh nghiệp trong tương lai. 

Hình  18 Mức độ cạnh tranh trên thị trường đầu tư 
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Yếu tố hấp dẫn đầu tư 

Yếu tố tạo ra sức hấp dẫn đầu tư của Quảng Ninh so với các tỉnh thành 

khác trong cả nước có thể khẳng định là chi phí xã hội thấp hơn, tinh 

thần kinh doanh tốt hơn, năng suất lao động toàn tỉnh cao hơn, trình độ 

quản lý của nhà quản trị tốt, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp 

và có sáng tạo. Những ưu thế này sẽ được làm rõ trong yếu tố con người 

của Quảng Ninh.  

Khi so sánh mức độ hấp dẫn giữa các tỉnh, thành thì nhóm nghiên cứu 

thấy rằng Quảng Ninh có khá nhiều điểm tương đồng với Lào Cai. Tuy 

nhiên Lào Cai có ưu thế hơn về yếu tố văn hóa ứng xử trong kinh doanh. 

Trong các tỉnh đối sánh thì Đà Nẵng là tỉnh được đánh giá cao nhất về 

yếu tố văn hóa ứng xử kinh doanh. 

Những điểm yếu mà Quảng Ninh cần phải khắc phục trong tương lai đó 

là: 

(1) Các vấn đề về chiến lược và kế hoạch đầu tư. Đây là một 

vấn đề mang tính cốt lõi, ảnh hưởng khá nhiều đến hoạt động đầu 

tư hiện tại. Cũng có thể nói rằng, hiệu quả hấp thụ vốn hiện nay 

của Quảng Ninh là vì tỉnh chưa có một kế hoạch mang tính dài 

hơn và có tầm nhìn xa hơn cho các dự án kinh doanh của mình. 

(2) Vấn đề thứ 2 là lao động mang tính đặc thù. Đây cũng là 

một yếu tố khá quan trọng. Đặc biệt nếu Quảng Ninh muốn tạo 

dựng một hình ảnh riêng có cho mình. Quảng Ninh có thể là tỉnh 

thành có ưu thế về số lao động quản lý có trình độ nhưng nếu 

thiếu lao động đặc thù thì cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu 

quả và năng suất lao động. Đặc biệt, theo chiến lược phát triển 

của tỉnh, biến Quảng Ninh trở thành một thành phố du lịch trong 
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tương lai thì cần có lao động du lịch trình độ cao, đáp ứng nhu cầu 

của du khách trong nước và đặc biệt là du khách quốc tế là thực 

sự cần thiết. 

(3) Vấn đề thứ 3 là Quảng Ninh còn hạn chế trong việc khai 

thác vị trí về địa lý của mình. Như trên đã nói, Quảng Ninh là tỉnh 

thành được thiên nhiên ưu đãi, vị trí địa lý vô cùng thuận lợi với 

đường biển, đường biên giới, địa hình đa dạng, nhiều khoáng sản. 

Tuy nhiên, Quảng Ninh lại chưa thể biến lợi thế đó thành nguồn 

lực tốt như Ninh Bình. 

(4) Một vài vấn đề khác cũng cần được quan tâm trong tương 

lai là môi trường kinh doanh, tốc độ kinh doanh, dịch vụ hỗ trợ, 

chương trình marketing cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa 

bàn tỉnh  cũng cần được cải thiện nhằm nâng cao vị thế của Quảng 

Ninh trong tương lai. 

Tóm lại, mặc dù Quảng Ninh vẫn còn tồn tại khá nhiều yếu tố làm giảm 

hấp dẫn đầu tư nhưng trong tương quan chung, nhóm nghiên cứu thấy 

rằng đây là một tỉnh, thành có nhiều yếu tố tạo ra sức hấp dẫn đầu tư 

trong tương lai. Đây là một trong những điểm sang hứa hẹn sự quay trở 

lại của Quảng Ninh trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế với vị trí 

cao hơn. 
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Hình  19 Các yếu tố hấp dẫn đầu tư 
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DU LỊCH 
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Trụ cột Du lịch 

Trụ cột du lịch là trụ cột có xu hướng tăng hạng trong những năm gần 

đây.  Các biến số của trụ cột được đề cập trong mô hình PEII như sau : 

Hình  20 Trụ cột Du lịch 

 

 

Số lượng du khách nội địa và quốc tế 

Lượng khách quốc tế và nội địa đến với Quảng Ninh chiếm một tỷ trọng 

khá lớn so với các tỉnh trong khu vực cũng như vượt khá xa so với so 

với các địa phương đối sánh. Theo tổng hợp của các sở VHTTDL và 

Tổng cục du lịch, Quảng Ninh nằm trong nhóm 10 địa phương có lượng 

khách quốc tế và nội địa cao nhất cả nước. Riêng về lượng khách quốc 
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tế đến, Quảng Ninh đứng vị trí thứ 2 sau TP.Hồ Chí Minh. Điều này thể 

hiện sức hấp dẫn du lịch của Quảng Ninh đối với du khách trong nước 

và quốc tế là rất cao.  

Bảng 2 Số lượng khách du lịch nội địa giai đoạn 2007 – 2012 

Đơn vị : Nghìn lượt khách 

Tỉnh/Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Lào Cai 409,00 279,00 373,56 499,39 529,35 573,08 

Quảng 

Ninh 

2.132,00 2.207,00 2.791,00 3.295,00 4.163,00 4.509,00 

Ninh Bình 1.014,30 1.331,80 1.608,50 2.433,30 2.684,80 3.074,40 

Quảng 

Bình 

569,49 572,53 635,09 734,19 936,44 1.017,01 

Quảng 

Nam 

- - - - 1.193,00 1.330,00 

Thừa 

Thiên Huế 

851,20 889,25 828,89 1.036,78 1.247,96 1.676,86 

Khánh 

Hòa 

1.081,27 1.281,64 1.298,88 1.555,28 1.739,62 1.787,29 

Đà Nẵng 724,43 915,45 1.104,69 1400,00 1840,89 2028,65 

Nguồn: Tổng hợp từ các Sở VHTTDL 

 

Bảng 3 Số lượng khách du lịch quốc tế giai đoạn 2007 – 2012 

Đơn vị : Nghìn lượt khách 

Tỉnh/Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Lào Cai 223,00 338,00 326,89 389,00 439,62 375,53 

Quảng 1.468,00 2.307,00 2.009,00 2.122,00 2.296,00 2.491,00 
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Ninh 

Ninh Bình 503,10 567,00 591,40 663,30 667,40 675,60 

Quảng 

Bình 

23,57 20,14 17,16 23,60 24,98 29,65 

Quảng 

Nam 

- - - - 1.289,00 1.470,0 

Thừa 

Thiên Huế 

666,59 790,75 601,11 798,43 806,41 867,90 

Khánh 

Hòa 

282,27 315,58 281,20 284,97 440,39 530,66 

Đà Nẵng 299,59 353,69 314,16 367,00 534,13 630,90 

Nguồn: Tổng hợp từ các Sở VHTTDL 

Nguồn thu từ du lịch của Quảng Ninh năm 2012 của Quảng Ninh cũng 

nằm trong nhóm 10 địa phương đứng đầu (doanh thu 4.340 tỷ đồng, 

chiếm 2,71% doanh thu từ du lịch của toàn quốc. Đà Nẵng và Quảng 

Nam có tổng thu du lịch cao hơn so với Quảng Ninh (tương ứng là 6000 

tỷ đồng và 5.499 tỷ đồng). Số liệu này cho thấy Đà Nẵng và Quảng Nam 

là hai tỉnh thành mức chi tiêu trung bình/khách du lịch cao hơn khá 

nhiều so với Quảng Ninh. Lượng khách du lịch quốc tế Quảng Ninh gấp 

hơn 4 lần Đà Nẵng, lượng khách nội địa gấp hơn 2 lần nhưng thu nhập 

du lịch của Quảng Ninh chỉ hơn 75% so với Đà Nẵng. Tương tự như vậy 

đối với Quảng Nam. Như vậy, có thể kết luận rằng ngành du lịch Quảng 

Ninh thiếu đi các sản phẩm (các dịch vụ vui chơi giải trí hấp dẫn, các 

sản phẩm địa phương hay quà lưu niệm, etc) có thể làm tăng mức chi 

tiêu của khách nội địa so với một số địa phương khác. 

Xét về tỷ lệ thay đổi bình quân số khách thì Quảng Ninh lại không có tỷ 

lệ thay đổi đáng kể. Như vậy, lượng khách đến Quảng Ninh về số lượng 
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có thể lớn nhưng mức tăng trưởng trong những năm gần đây giảm dần. 

Trong khi đó, một số tỉnh như Ninh Bình hay Lào Cai thì tỷ lệ này có xu 

hướng tăng. Nhóm nghiên cứu thấy có một số xu hướng như sau trong 

du lịch giai đoạn gần đây : 

(1) Ninh Bình đang là điểm hấp dẫn du lịch mới đối với cả 

khách du lịch trong nước và quốc tế. 

(2) Lào Cai càng ngày càng trở nên hấp dẫn khách du lịch nội 

địa (với điểm đến Sa Pa). Quảng Bình là địa phương có sức hấp 

dẫn lớn đối với các khách du lịch quốc tế (Khu du lịch Phong Nha 

– Kẻ  Bàng, bãi biển Nhật Lệ) 

(3) Sức hấp dẫn du lịch của Quảng Ninh suy giảm dần đối với 

cả hai đối tượng khách trong nước và quốc tế, tương tự đó có 

Thừa Thiên Huế và Khánh Hòa, Đà Nẵng. 

Như vậy, so với các địa phương thì gần đây khả năng cạnh tranh về du 

lịch của Quảng Ninh có xu hướng giảm. Các điểm đến của Ninh Bình, 

Lào Cai và Quảng Bình đang trở nên hấp dẫn hơn so với điểm đến du 

lịch Quảng Ninh. 

Hình  21 Tỷ lệ thay đổi bình quân khách quốc tế và nội địa 
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Hình 22 Tỷ lệ thay đổi bình quân khách quốc tế và nội địa Quảng Bình 

và Quảng Ninh 

Hình  22 Tỷ lệ thay đổi bình quân khách quốc tế và nội địa  

của Quảng Bình và Quảng Ninh 

 

Những nhận định trên cũng được thể hiện thông qua tỷ lệ thay đổi 

khách nội địa và quốc tế trên tương quan giữa hai tỉnh có di sản thiên 

nhiên là Quảng Bình và Quảng Ninh. Tỷ lệ thay đổi khách quốc tế giữa 

Quảng Ninh và Quảng Bình ngày càng mở rộng trong những năm gần 

đây nhưng xu hướng này đối với khách nội địa lại ngược lại. 
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Hình  23 Tỷ lệ thay đổi bình quân khách quốc tế và nội địa của Đà Nẵng 

và Khánh Hoà 

 

 

Đối với các tỉnh, thành phát triển du lịch dựa trên tài nguyên biển như 

Đà Nẵng, mức thay đổi của Đà Nẵng cao hơn (khả năng hấp dẫn khách 

nội địa tốt hơn) so với Khánh Hòa về khách nội địa. Nhưng tỷ lệ thay đổi 

khách quốc tế thì diễn biến khá phức tạp, giai đoạn 2008-2010 thì 

lượng khách quốc tế đến Khánh Hòa cao hơn một chút so với Đà Nẵng. 

Đến năm 2011 thì lượng khách đến Khánh Hòa có xu hướng giảm 

mạnh, trong khi Đà Nẵng lượng khách tăng. 
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Hình  24 Tỷ lệ thay đổi bình quân khách quốc tế và nội địa  

của Ninh Bình và Quảng Nam 

 

Đối với các tỉnh có di sản nhân tạo, Ninh Bình đang ngày trở nên có ưu 

thế hơn so với Quảng Nam (đặc biệt là trong mắt du khách nội địa). Còn 

đối với khách quốc tế, chỉ trong giai đoạn 2008-2010 Ninh Bình có ưu 

thế hơn đến năm 2011 thì Quảng Nam lại đột phá dẫn trước so với Ninh 

Bình. 

Lượng cơ sở lưu trú và doanh nghiệp lữ hành 

Về số lượng các cơ sở lưu trú địa phương, Quảng Ninh là tỉnh có ưu thế 

hơn cả so với các địa phương còn lại.Điều này hỗ trợ cho ngành du lịch 

Quảng Ninh trong việc cung cấp chỗ lưu trú cho một lượng lớn khách 

du lịch đến đây. Sự phát triển của cơ sở lưu trú hiện nay phù hợp với sự 

gia tăng về lượng khách du lịch đến với địa phương. Tuy nhiên, có một 

vấn đề đang đặt ra là ngành du lịch Quảng Ninh vẫn đang thiếu các cơ 

sở lưu trú có chất lượng cao để phục vụ khách quốc tế. 

Trong giai đoạn vừa qua, công suất phòng lưu trú có tỉnh thành khá tốt. 

Riêng Quảng Ninh, giai đoạn trước công suất khá thấp nhưng đến hai 
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năm gần đây công suất phòng lưu trú Quảng Ninh đã vươn lên nhóm 

đứng đầu. Với công suất lưu trú cao có thể một phần kết luận về tình 

hình kinh doanh du lịch của các tỉnh, thành phố khá tốt trong giai đoạn 

gần đây (riêng Đà Nẵng có xu hướng giảm công suất). 

Hình  25 Số lượng cơ sở lưu trú các địa phương trong 2007 - 2012 

 

Nguồn: Vụ Khách sạn và các sở VHTTDL 
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Hình  26 Công suất phòng lưu trú giai đoạn 2007 - 2012 

 

Nguồn: Vụ Khách sạn và các sở VHTTDL 

Bên cạnh các cơ sở lưu trú, việc có các doanh nghiệp lữ hành quốc tế 

cũng góp phần phát triển du lịch trong tỉnh.Trong các địa phương đối 

sánh, Quảng Ninh là tỉnh có số lượng các doanh nghiệp lữ hành quốc tế 

cao (xấp xỉ Đà Nẵng), cũng là một trong mười tỉnh có nhiều doanh 

nghiệp lữ hành quốc tế nhất trong cả nước. Đây là một điều kiện thuận 

lợi trong việc tiếp cận nguồn khách và thu hút khách du lịch quốc tế đến 

với Quảng Ninh.  
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Hình  27 Số lượng doanh nghiệp lữ hành quốc tế 

 

 Nguồn: Vụ Khách sạn và các sở VHTTDL 

 

Thực trạng du lịch  

Đánh giá của du khách trong nước và quốc tế là một trong những tiêu 

chí khá quan trọng thể hiện bức tranh hiện trạng du lịch địa phương.Nó 

thể hiện hình ảnh địa phương trong tâm trí khách du lịch. 

Theo đánh giá của du khách nội địa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Ninh và 

Hải Phòng là những điểm du lịch có sức hấp dẫn cao. Theo đó, nhóm 

nghiên cứu thấy rằng: 

(1) Bà Rịa – Vũng Tàu được đánh giá cao về chất lượng của các 

dịch vụ liên quan nhiều đến lưu trú 

(2) Hải Phòng được đánh giá tích cực về các dịch vụ liên quan 

đến vận chuyển du lịch, môi trường du lịch và hướng dẫn viên du 

lịch 
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(3) Quảng Ninh được đánh giá tích cực trong tính chuyên 

nghiệp về cung cấp dịch vụ như: bảo hiểm du lịch, dịch vụ vui 

chơi giải trí hấp dẫn, thông tin du lịch đầy đủ cho du khách, các 

dịch vụ như xông hơi, mát xa,...  

Hình  28 Đánh giá của khách quốc tế về thực trạng du lịch 

 

Đánh giá của khách du lịch quốc tế về các địa phương này cũng tương 

đồng với khách du lịch nội địa. Tuy nhiên, riêng Quảng Ninh giai đoạn 

gần đây du khách quốc tế đánh giá thấp vấn đề đảm bảo an toàn du lịch 
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và quản lý các cơ sở cung ứng du lịch địa phương. Còn hiện tượng các 

cơ sở du lịch không đăng ký kinh doanh bán các chương trình du lịch và 

gây ra những tai nạn đáng tiếc cho du khách trong nước và quốc tế. Du 

khách quốc tế đến Quảng Ninh cũng đánh giá thấp khả năng ngoại ngữ 

của nhân lực du lịch và  các dịch vụ taxi của địa phương. 

Hình  29 Đánh giá của khách nội địa về thực trạng du lịch 
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Thách thức và nhu cầu phát triển du lịch của địa phương 

Thực trạng du lịch Quảng Ninh hiện nay cho thấy có những hướng phát 

triển tích cực nhưng cũng còn tồn tại không ít những bất cập. Điều này 

tạo ra những thách thức trong tương lại đối với việc phát triển du lịch 

của địa phương như tuyên truyền thông tin, chuẩn hóa dịch vụ, quản lý 

nhà nước về du lịch, chất lượng nguồn nhân lực, xúc tiến và tiếp thị, vận 

chuyển du lịch,...  

Trong các địa phương đối sánh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế đang 

gặp nhiều thách thức nhất trong phát triển du lịch. Ninh Bình và Lào Cai 

là hai tỉnh thuận lợi nhất trong phát triển. Đối với phát triển du lịch của 

Quảng Ninh cũng còn khá nhiều thách thức đặt ra, nhưng đa số đạt 

ngưỡng trung bình, đây khó khăn chung. Hiện nay, Quảng Ninh nên giải 

quyết các vấn đề việc tuyên truyền thông tin du lịch, chuẩn hóa dịch vụ, 

tăng cường quản lý NN về du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ chung 

để đáp ứng yêu cầu của khách quốc tế. 

Hình  30 Thách thức đối với du lịch Lào Cai, Quảng Ninh, Quảng Bình 
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Hình  31 Thách thức đối với du lịch Ninh Bình, Quảng Nam,  

Thừa Thiên Huế 

 

 

Hình  32 Thách thức đối với du lịch Đà Nẵng và Khánh Hoà 
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CON NGƯỜI 
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Trụ cột Con người 

Đứng thứ ở vị trí thứ 7, trụ cột con người là trụ cột được đánh giá khá 

cao của Quảng Ninh, tăng 3 bậc so với năm nghiên cứu trước đây. Các 

tiêu chí về trụ cột con người được sử dụng trong mô hình PEII 2012 là: 

Hình  33 Trụ cột Con người 
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Thu nhập, Việc làm và Hộ nghèo 

Quảng Ninh và Đà Nẵng là hai thành phố có mức lương bình quân cao 

nhất trong các tỉnh, thành phố. Khánh Hòa và Thừa Thiên Huế là hai 

tỉnh thành có mức lương bình quân thấp nhất. Như vậy, so với các tỉnh, 

thành còn lại đời sống nhân dân Quảng Ninh có phần ổn định hơn. 

Bên cạnh đó, thành công của Quảng Ninh là việc giảm thiểu tỷ lệ hộ 

nghèo và tỷ lệ thất nghiệp trong toàn tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo của Quảng 

Ninh chỉ cao hơn so với Đà Nẵng, thấp hơn rất nhiều so với Lào Cai. 

Quảng Ninh cũng là tỉnh có sự tương đồng cao giữa tỷ lệ thất nghiệp với 

hộ nghèo. Lào Cai thì tỷ lệ thất nghiệp rất thấp trong khi tỷ lệ hộ nghèo 

rất cao. Điều này cũng khẳng định rằng chính sách xã hội đang được 

tỉnh Quảng Ninh thực thi khá tốt so với các tỉnh thành khác trong cả 

nước. 

Hình  34 Thu nhập, Việc làm và Hộ nghèo 
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Tốc độ tăng dân số và hạ tầng y tế 

Một tiêu chí khác khi nói đến sự phát triển của con người đó là tốc độ 

tăng dân số và tốc độ nâng cấp của hạ tầng y tế địa phương.  

Nhìn chung, tốc độ tăng dân số các địa phương trong năm 2010-2011 

đều ở ngưỡng dương. Đặc biệt, Đà Nẵng có mức tăng nhanh hơn hẳn 

các thành phố còn lại (2.68%). Quảng Ninh giữa mức tăng không chênh 

lệch nhiều so với cac tỉnh khác như Ninh Bình, Khánh Hòa, Quảng Nam. 

Điều đáng lưu ý ở đây là tương quan giữa tốc độ tăng dân số và tốc độ 

tăng các cơ sở khám chữa bệnh dành cho dân cư địa phương. Tốc độ 

tăng dân số nhanh, số cơ sở khám chữa bệnh lại có xu hương giảm, 

mạnh nhất ở Đà Nẵng, Lào Cai và Thừa Thiên Huế.  

Quảng Ninh có 15 bệnh viện, 09 phòng khám đa khoa khu vực, 10 trung 

tâm y tế tuyến tỉnh, 14 trung tâm y tế tuyến huyện, 186 trạm y tế xã, 

phường. Đội ngũ y sỹ, bác sỹ chuyên nghiệp với  02 tiến sỹ y học, 53 

thạc sỹ y học, 24 bác sỹ chuyên khoa II, 218 bác sỹ chuyên khoa I, 437 

bác sỹ, 478 y sỹ, 109 kỹ thuật viên, 960 điều dưỡng viên, 225 nữ hộ 

sinh, 43 dược sỹ đại học, 99 dược sỹ trung học và 982 cán bộ chuyên 

môn khác đạt tỷ lệ 30 giường bệnh trên 10.000 dân, đạt tỷ lệ 8 bác sỹ 

trên 10.000 dân. Tuy nhiên, năm 2012 số lượng cơ sở khám chữa bệnh 

giảm (với tỷ lệ là 1,21%). Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chất 

lượng cuộc sống của dân cư địa phương. Khi dân số tăng lên, nhu cầu 

với dịch vụ y tế cũng tăng theo nhưng số cơ sở đáp ứng nhu cầu đó lại 

giảm xuống.  
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Hình  35 Tốc độ tăng dân số và hạ tầng y tế 

 

Xu hướng chuyển biến cuộc sống của người dân 

Có rất nhiều yếu tố để đánh giá xu hướng chuyển biến cuộc sống của 

dân cư các địa phương.Một số địa phương có những yếu tố chuyển biến 

mang tính tích cực nhưng cũng không tránh khỏi những diễn biến tiêu 

cực. Quảng Ninh  có môi trường sống an toàn hơn, nhiều niềm tin vào 

cuộc sống hơn, khỏe hơn nhưng cũng bị đe dọa bởi sự ô nhiễm môi 

trường (do khai thác tài nguyên không có giới hạn, các khu công nghiệp 

gây ô nhiễm môi trường địa phương) hay giá cả ngày càng đắt đỏ hơn.  

Sự phát triển kinh tế cũng ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người 

dân, một số địa phương chịu những ảnh hưởng vô cùng tiêu cực. Ninh 

Bình (gia tăng tệ nạn xã hội, gia tăng thất nghiệp do khó khăn trong tìm 

kiếm việc làm, nhiều bệnh tật, số lượng doanh nghiệp phá sản gia tăng). 

Quảng Nam và Quảng Bình thì dân cư cảm thấy ít hạnh phúc hơn, mất 

niềm tin vào nhau trong cuộc sống. 
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Như vậy, xu hướng chuyển biến về chất lượng cuộc sống của dân cư 

không được khả quan trong thời gian gần đây. Đa số dân cư địa phương 

đánh giá cuộc sống ít an toàn, ít hạnh phúc, khó khăn và nhiều bệnh tật, 

môi trường không sạch như hiện nay. 

Hình  36 Xu hướng chuyển biến cuộc sống của người dân 

 

Chất lượng lao động địa phương 

Chất lượng lao động địa phương có sự khác biệt giữa các địa phương. 

Khánh Hòa và Quảng Nam là hai tỉnh mà lao động địa phương được 

đánh giá cao, người lao động của tỉnh này một lượng lớn có thể đáp ứng 
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các công việc cần thiết, phần còn lại đáp ứng được tất cả cac công viêc. 

Ninh Bình là tỉnh mà có số lượng lao động không đáp ứng được yêu cầu 

công việc là cao nhất nhưng cũng có số lượng lao động đáp ứng tất cả 

cac công việc cao nhất. Đối với Quảng Ninh, số lượng lao động có khả 

năng đáp ứng tất cả các công việc khá cao, chỉ thấp hơn so với Quảng 

Nam và Ninh Bình. Tuy nhiên, tỉnh cũng đang tồn tại số lượng lớn lao 

động nhìn chung không đáp ứng yêu cầu công việc. Điều này thể hiện sự 

thiếu quy hoạch trong công tác đào tạo nhân lực địa phương trong giai 

đoạn vừa qua. 

Hình  37 Đánh giá của doanh nghiệp về chất lượng lao động địa phương 

 

Nguồn nhân lực du lịch 

Nguồn nhân lực du lịch được phân bổ trong phạm vi cả nước nhưng 

không đồng đều giữa các vùng, lao động du lịch chủ yếu tập trung ở hai 

trung tâm du lịch lớn, có nhiều tài nguyên du lịch được khai thác và đưa 

vào sử dụng là Hà Nội va phụ cận, TP. Hồ Chí Minh và phụ cận (năm 

2005 tỷ lệ lao động hai khu vực này chiếm 73%, năm 2008 là 67,4%). 

Theo đó, các dịch vụ lữ hành, nhà hàng, khách sạn, vận chuyển, khu mua 

sắm, vui chơi giải trí,… phát triển mạnh ở các trung tâm du lịch để phục 

vụ du khách, kéo theo nhu cầu về nhân lực. So với các tỉnh, thành có 
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tương đồng trong phát triển du lịch, Quảng Ninh là tỉnh có nhu cầu về 

lao động du lịch khá cao (87.200 lao động). Tuy nhiên, theo số liệụ thực 

tế về lao động trong ngành du lịch địa phương thì thấy rằng Quảng Ninh 

chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu đó. 

Hình  38 Số lượng nhân lực trực tiếp phục vụ du lịch tại địa phương 

 

Như vậy, so với các tỉnh, thành khác Quảng Ninh có số lượng lao động 

phục vụ du lịch rất ít. Trong khi đó, lượng khách du lịch đến với Quảng 

Ninh rất lớn (thường gấp 2 -3 lần các tỉnh thành khác) dẫn đến hiện 

tượng quá tải, lao động du lịch khó đáp ứng được nhu cầu của du khách, 

làm giảm chất lượng dịch vụ, ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của điểm đến 

du lịch.  

Bên cạnh tình hình chung, đội ngũ hướng dẫn viên quốc tế và nội địa 

của Quảng Ninh cũng không đáp ứng được yêu cầu phục vụ khách trong 

nước và quốc tế. Quảng Ninh được xếp vào 10 tỉnh thành có số lượng 

HDV quốc tế nhiều nhất nước 2012 (248 HDV, xếp thứ 5, sau Đà Nẵng 
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và Thừa Thiên Huế) thể hiện sự gia tăng về chất lượng hướng dẫn viên 

tại điểm trong những năm gần đây nhưng tỷ lệ 1 HDV/khách còn rất 

cao.Bên cạnh đó, vì giai đoạn trước Quảng Ninh thường đón lượng lớn 

khách du lịch Trung Quốc nên phần lớn các HDV ở đây là HDV tiếng 

Trung (185/248 HDV). Hiện nay, các HDV viên tại điểm khó có thể đáp 

ứng được yêu cầu của khách thuộc các thị trường khác như Anh, Pháp, 

Mỹ. Điều tương tự cũng xảy ra với các địa phương như Ninh Bình, Lào 

Cai. Do vậy, nhân lực du lịch các địa phương này chủ yếu là lực lượng 

người lao động tự đào tạo ngoại ngữ để phục vụ du khách (trong đó có 

các HDV) làm cho kỹ năng phục vụ khách du lịch quốc tế còn yếu. 

Chất lượng dịch vụ hỗ trợ người lao động 

Theo đánh giá của người dân, Quảng Ninh là một trong những tỉnh có 

dịch vụ giáo dục và đào tạo rất tốt (tương đương với Đà Nẵng, Quảng 

Bình).Tuy nhiên, tỉnh chưa có dịch vụ hỗ trợ đào tạo nghề cho dân cư 

địa phương. Vấn đề này ảnh hưởng không nhỏ làm cho các lao động tác 

nghiệp địa phương có nghiệp vụ chưa thực sự cao. Đây là khó khăn có 

các ngành nghề trong tỉnh nói chung cũng như ngành du lịch nói riêng. 

Riêng ngành du lịch, dịch vụ đào tạo nghề cho lao động đặc biệt có ý 

nghĩa. Do dân cư địa phương tham gia rất nhiều trong cung cấp dịch vụ 

du lịch của toàn tỉnh trong khi đó họ lại thiếu kỹ năng cơ bản và nghiệp 

vụ để có thể đáp ứng nhu cầu của du khách, đặc biệt là du khách quốc 

tế. 

Dịch vụ hỗ trợ tạo việc làm và hỗ trợ tuyển dụng của Quảng Ninh chưa 

thực sự tốt nhưng điều này cũng không ảnh hưởng lớn đến tình hình 

lao động chung của tỉnh (tỷ lệ thất nghiệp thấp). 
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Hình  39 Đánh giá của người dân về dịch vụ hỗ trợ lao động 

 

Dưới góc độ doanh nghiệp, công tác giáo dục và đào tạo, hỗ trợ tuyển 

dụng và môi trường đào tạo của Quảng Ninh cũng được đánh giá khá 

tốt (tương đương với Đà Nẵng, Ninh Bình và tốt hơn khá nhiều so với 

Quảng Nam và Khánh Hòa).Tuy nhiên, đánh giá riêng trong ngành du 

lịch thì Ninh Bình là tỉnh thành có ưu thế hơn cả trong đào tạo nhân lực 

chuyên sâu.Các doanh nghiệp thường xuyên tổ chức đào tạo tại chỗ 

nhằm nâng cao kỹ năng nghề.Do vậy, Ninh Bình có khả năng phục vụ du 

khách tốt hơn và tạo ra sức hấp dẫn cao hơn so với khách du lịch trong 

nước, quốc tế. 

Hình  40 Đánh giá của doanh nghiệp về dịch vụ hỗ trợ lao động 

 



91 

 

Chính sách nhân dụng của doanh nghiệp 

Khi đánh giá về các chính sách nhân dụng của doanh nghiệp, có một số 

điểm đáng lưu ý như sau: 

(1) Đà Nẵng là địa phương có ưu thế trong việc xây dựng các 

chương trình phát triển và công nhận lao động rất tốt bênh cạnh 

các chính sách chăm sóc sức khỏe lao động và người nhà người 

lao động, các chính sách lương, thưởng và đãi ngộ cho lao động 

rất tốt. Bên cạnh đó, Đà Nẵng là thành phố có chính sách bảo hiểm 

thất nghiệp tốt nhất so với tỉnh, thành. 

(2) Quảng Ninh có ưu thế trong hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ người lao 

động vay vốn, hỗ trợ ăn trưa và phương tiện di chuyển khá tốt 

cho người lao động có nhiều tương đồng với Ninh Bình, Quảng 

Bình. Tuy nhiên, Quảng Ninh còn nhiều hạn chế trong thực hiện 

chế độ bảo hiểm xã hội, chăm sóc sức khỏe lao động cũng như 

thiếu định hướng phát triển lao động trong tương lai. 
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Hình  41 Đánh giá của người dân về chất lượng nhân dụng  

của doanh nghiệp 

 

Chính sách nhân dụng của địa phương 

Đánh giá đối với chính sách nhân dụng của địa phương, các doanh 

nghiệp Quảng Ninh cho rằng địa phương mình có chính sách nâng bậc 

lương cho lao động khá tốt bên cạnh chính sách thất nghiệp và luân 

chuyển lao động. Riêng Đà Nẵng và Ninh Bình thì tập trung ưu tiên cho 
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các nhà khoa học và nguồn nhân lực có khả năng trong phát triển.Điều 

này làm cho hiện tượng ‘chảy máu chất xám’ của hai tỉnh Đà Nẵng và 

Ninh Bình ít hơn các tỉnh, thành còn lại. 

Hình  42 Đánh giá của doanh nghiệp về chất lượng nhân dụng  

của địa phương 
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CƠ SỞ HẠ TẦNG 
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Trụ cột Cơ sở hạ tầng 

Đây là trụ cột có được đánh giá có nhiều lợi thế của Quảng Ninh. Điều 

này có được là do sự tích cực đầu tư của tỉnh vào các hệ thống như giao 

thông, công nghệ thông tin và điện nước. Mục tiêu đầu tiên của toàn 

tỉnh là nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân bên cạnh hỗ trợ sản 

xuất của doanh nghiệp. 

Các yếu tố được đưa vào mô hình PEII năm 2012 như sau: 

Hình  43 Trụ cột Cơ sở hạ tầng 
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Hệ thống giao thông 

Quảng Ninh là tỉnh thành có hệ thống giao thông khá phát triển bao 

gồm giao thông đường bộ, giao thông đường thủy nội địa, giao thông 

đường biển, giao thông đường sắt và các cảng hàng không.Tỉnh có 

nhiều tuyến quốc lộ, 5 cảng hàng không và hai sân bay. Hệ thống này 

góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh và thuận lợi hơn cho dân cư địa 

phương. Trong các tỉnh thành thì Đà Nẵng và Ninh Bình có mức độ cải 

thiện hệ thống hạ tầng giao thông tốt nhất. Tại Đà Nẵng, các tuyến 

đường thường xuyên được cải thiện, nhiều tuyến đường mới và cầu 

mới được xây dựng (Cầu Rồng). Đà Nẵng cũng tích cực xây dựng và cải 

thiện hệ thống giao thông theo hướng hiện đại hóa nhưng kèm theo đó 

là sự gia tăng của dân số và số lượng khách du lịch làm cho tình hình 

giao thông trở nên căng thẳng hơn.  

Xét tương quan, Quảng Ninh cũng là tỉnh có mức độ cải thiện chất lượng 

hạ tầng giao thông tốt.Sự căng thẳng của hệ thống giao thông thấp, 

người dân và khách du lịch có thể dễ dàng tham gia giao thông ở khu 

vực này.Tuy nhiên, mức độ hiện đại của giao thông tỉnh còn chưa cao, 

chỉ tương đương với các tỉnh còn lại, thấp hơn so với Đà Nẵng. 
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Hình  44 Sự căng thẳng, Mức độ hiện đại và mức độ cải thiện chất lượng 

hạ tầng giao thông 

 

Hạ tầng Viễn thông 

Nhìn chung hệ thống hạ tầng viễn thông của Quảng Ninh được đánh giá 

khá tốt. Hệ thống bưu chính viễn thông đã đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ 

điều kiện đáp ứng được các nhu cầu và hình thức thông tin. Mạng viễn 

thông được trang bị các thiết bị kỹ thuật số với công nghệ tiên tiến, hiện 

đại, đa dịch vụ.  Đầu năm 2009 trên địa bàn tỉnh đã có 693 trạm phát 

sóng di động BTS, trong đó số trạm phát triển mới trong năm 2008 là 

206 trạm. Đặc biệt, Vinaphone đã lắp đặt trạm BTS trên đảo Ti Tốp 

(Vịnh Hạ Long) nên đã phủ sóng di động cơ bản trên Vịnh Hạ Long, góp 

phần phục vụ tốt nhu cầu du lịch trên Vịnh. Mạng BTS đang được triển 

khai ở khu vực di tích danh thắng Yên Tử (TX Uông Bí) và Núi Bài Thơ 

(TP Hạ Long). Mạng thông tin di động của mạng Vinaphone,  Viettel, 

Mobiphone và mạng S-phone đã phủ sóng 14/14 huyện, thị xã, thành 

phố cùng nhiều đảo xa của tỉnh.  Tổng số thuê bao trên toàn tỉnh tính 
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đến hết năm 2008 đạt 1.795.970 thuê bao, đưa mật độ điện thoại cố 

định và điện thoại di động trả sau đạt 34,4 thuê bao/100 dân). Hệ thống 

Internet băng rộng, tính đến hết năm 2010 tổng số thuê bao In ternet 

trên toàn tỉnh là 36.173 thuê bao. 

Hình  45 Tỷ lệ thay đổi thuê bao cố định, thuê bao di động và Internet 

 

Đánh giá về tỷ lệ tăng trưởng doanh thu điện sản xuất , Ninh Bình là địa 

hương có tỷ lệ doanh thu điện sản xuất cao nhất, sau đó đến Lào Cai, 

Thừa Thiên Huế. Quảng Ninh nằm trong mức tăng trưởng điện sản xuất 

trung bình cùng với Quảng Nam và Khánh Hòa. Điều này cũng một phần 

thể hiện sự gia tăng quy mô sản xuất của các địa phương nói trên. Về 

doanh thu điện tiêu dùng thì cũng không có sự chênh lệch nhiều giữa 

các địa phương được so sánh. 
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Hình  46 Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu điện sản xuất và điện tiêu dùng 

 

Thực trạng hạ tầng  

Đánh giá của người dân về thực trạng hạ tầng như sau: 

(1) Một số địa phương đang dần chuyển hình thức thanh toán 

truyền thống sang hình thức thanh toán hiện đại hơn (phát triển 

hệ thống ATM và chuyển sang hình thức thanh toán thẻ).  

(2) Chất lượng cuộc sống của dân cư một số địa phương được 

nâng lên do được sự hỗ trợ của dịch vụ như internet, điện thoại di 

động, truyền hình cáp, dịch vụ công nghệ, chất lượng giao thông 

tốt hơn. Trong đó chất lượng cuộc sống tốt hơn cả có Đà Nẵng, 

Lào Cai, Thừa Thiên Huế và Khánh Hòa. 

(3) Nhân tố hạ tầng là yếu tố được đánh giá chung là có nhiều 

ưu thế của Quảng Ninh nhưng bản thân dân cư địa phương thì 

không đánh giá cao nhân tố này. 
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Hình  47 Đánh giá của người dân về thực trạng CSHT 

 

 

Đánh giá của doanh nghiệp thì có sự khác biệt nhỏ với dân cư địa 

phương. Doanh nghiệp cho rằng thực trạng hạ tầng của Quảng Ninh khá 

tốt, có ưu thế về dịch vụ công nghệ, hệ thống điện nước, hệ thống hạ 

tầng giao thông và đặc biệt là xu hướng chuyển biến sang hệ thống 

thanh toán hiện đại (qua thẻ và chuyển khoản) khá rõ nét.Doanh nghiệp 
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Quảng Ninh đánh giá điều kiện hạ tầng của mình tốt hơn so với Đà 

Nẵng. 

Hình  48 Đánh giá của doanh nghiệp về thực trạng CSHT 
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Quản lý các dịch vụ và phát triển hạ tầng 

Về việc quản lý dịch vụ phát triển hạ tầng, một số vấn đề nổi lên như 

sau: 

(1) Người dân và doanh nghiệp đều đánh giá cao các hoạt động 

quản lý về hạ tầng địa phương, đặc biệt trong xây dựng cơ bản và 

quy hoạch giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, công tác quy hoạch 

nhà hàng khách sạn, các chương trình cải thiện an sinh xã hội, sự 

phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế địa phương, cải cách 

chương trình giáo dục cũng được đánh giá ở mức tốt. 

(2) Một vấn đề đang đặt ra đối với quản lý dịch vụ phát triển hạ 

tầng của địa phương dưới góc nhìn của doanh nghiệp đó là việc 

quy hoạch hạ tầng phục vụ kinh doanh chưa tốt. 

Như vậy, với những nhận định trên, Quảng Ninh có tiền đề nhất định 

trong việc phát triển hạ tầng trong thời gian tới. Một điểm sáng cho 

ngành du lịch là việc quy hoạch các khu vui chơi, giải trí, quy hoạch nhà 

hàng khách sạn đã được lưu tâm. Nó tạo ra cơ sở cho phát triển du lịch 

Quảng Ninh. 
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Hình  49 Đánh giá về Quản lý các dịch vụ và phát triển hạ tầng 
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VĂN HÓA 
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Trụ cột Văn hoá 

Tỉnh Quảng Ninh có gần 500 di tích lịch sử, văn hoá, nghệ thuật gắn với 

nhiều lễ hội truyền thống, trong đó có những di tích nổi tiếng như đền 

Cửa Ông (Cẩm Phả), Đình Trà Cổ (Móng Cái), chùa Long Tiên (TP.Hạ 

Long), Đệ tứ chiến khu Đông Triều, đình Quan Lạn, chùa Cái Bầu - Thiền 

viện Trúc Lâm Giác Tâm (Vân Đồn). Đây là những điểm thu hút khách 

thập phương đến với các loại hình du lịch văn hoá, tôn giáo, nhất là vào 

những dịp lễ hội. Tuy nhiên năm vừa qua có nhiều biến động văn hóa 

ảnh hưởng đến thứ hạng của trụ cột này của Quảng Ninh. 

Các chỉ tiêu của trụ cột Văn hoá trong mô hình PEII 2013 gồm: 

Hình  50 Trụ cột Văn hoá 

 

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%81n_C%E1%BB%ADa_%C3%94ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%81n_C%E1%BB%ADa_%C3%94ng
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C3%B9a_Long_Ti%C3%AAn&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%87_t%E1%BB%A9_chi%E1%BA%BFn_khu&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%ACnh_Quan_L%E1%BA%A1n
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C3%B9a_C%C3%A1i_B%E1%BA%A7u_-_Thi%E1%BB%81n_vi%E1%BB%87n_Tr%C3%BAc_L%C3%A2m_Gi%C3%A1c_T%C3%A2m&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C3%B9a_C%C3%A1i_B%E1%BA%A7u_-_Thi%E1%BB%81n_vi%E1%BB%87n_Tr%C3%BAc_L%C3%A2m_Gi%C3%A1c_T%C3%A2m&action=edit&redlink=1
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Di tích và Lễ hội 

Đối với công tác duy tu di tích: Trong giai đoạn gần đây doanh nghiệp 

cũng như dân cư địa phương có những chuyển biến khá tích cực. Nếu 

trong giai đoạn trước nhiều công trình kiến trúc, di tích lịch sử bị khai 

thác phục vụ du lịch và không có sự duy tu dẫn đến tình trạng xuống 

cấp nghiêm trọng thì giai đoạn giai hiện nay tình trạng đó đã giảm thiểu 

khá nhiều. Các địa phương dần nhận ra các giá trị xã hội cũng như kinh 

tế mà di tích có thể đem lại nên cũng có định hướng bảo tồn khá tốt. 

Nhưng trên bình diện chung, dân cư địa phương lại là đối tượng có xu 

hướng duy tu các di tích cao hơn đối tượng doanh nghiệp (người khai 

thác trực tiếp trong kinh doanh của họ, đặc biệt là doanh nghiệp du 

lịch). Tỉnh Ninh Bình là tỉnh có công tác duy tu, bảo tồn di tích tốt nhất, 

sau đó đến Quảng Ninh và Lào Cai. Quảng Nam là tỉnh chưa chú trọng 

đến công tác bảo tồn di tích hơn cả.Bên cạnh Quảng Nam, có Thừa 

Thiên Huế cũng là một địa phương có số lượng di tích khá lớn, có giá trị 

văn hóa cao nhưng ý thức của doanh nghiệp địa phương trong duy tu 

các di tích lại rất thấp. 

Nguyên nhân dẫn đến việc một số địa phương chưa quan tâm đến công 

tác duy tu các di tích trên địa bàn nhóm nghiên cứu cho rằng di cảm 

nhận về giá trị di tích chưa cao.Điều này được thể hiện khá rõ, các tỉnh 

có mức cảm nhận cao (đánh giá cao các giá trị của di tích) thì mức độ 

duy tu thường cao hơn các tỉnh còn lại. 
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Hình  51 Đánh giá của người dân và doanh nghiệp về di tích 

 

 

Hình  52 Đánh giá của người dân và doanh nghiệp về lễ hội 

 

Về cơ bản dân cư các địa phương thường có xu hướng coi trọng các giá 

trị của lễ hội hơn các doanh nghiệp (xu hướng này rõ nét nhất ở Thừa 

Thiên Huế). Riêng Quảng Bình, dân cư và doanh nghiệp đều có đánh giá 

tương đồng nhau về giá trị lễ hội. Điều này tạo tính cộng hưởng trong 

công tác bảo tồn ở địa phương. 

Giống với duy tu các di tích lịch sử, Ninh Bình vẫn là địa phương có xu 

hướng bảo tồn lễ hội tốt nhất và Quảng Nam là địa phương chưa coi 
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trọng nhất công tác bảo tồn lễ hội. Quảng Ninh là địa phương có công 

tác bảo tồn lễ hội tương đương với Đà Nẵng và Quảng Bình, nhưng mà 

sự góp sức của doanh nghiệp chưa thực sự có ưu thế so với hai địa 

phương còn lại.So với Khánh Hòa (địa phương có nhiều tương đồng) thì 

Quảng Ninh thực hiện công tác bảo tồn lễ hội tốt hơn, đặc biệt là khối 

doanh nghiệp. 

Tóm lại, công tác duy tu di tích và bảo tồn lễ hội thể hiện thái độ của địa 

phương đối với các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể.Xu hướng hiện 

nay là các địa phương đã dần chú trọng hơn trong công tác này.Tuy 

nhiên, với riêng Quảng Ninh, nếu muốn biến mình trở thành một thành 

phố du lịch cần chú ý trong bảo tồn các giá trị văn hóa địa phương hơn 

nhằm khai thác phục vụ du lịch trong tương lai. 

Tính kế thừa và chuẩn mực xã hội 

Hình  53 Đánh giá của người dân và doanh nghiệp về tính kế thừa và 

chuẩn mực văn hoá xã hội 
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Đánh giá về tính kế thừa văn hóa và chuẩn mực xã hội của địa phương 

dưới góc độ người dân và doanh nghiệp, nhóm nghiên cứu nhận thấy 

các vấn đề như sau: 

(1) Người dân Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và Ninh bình đánh giá 

khá tốt việc kế thừa các giá trị và chuẩn mực xã hội hiện tại của 

địa phương mình.Trong khi đó Quảng Nam và Khánh Hòa thì có 

xu hướng thấp hơn nhiều so với các đại phương còn lại.Quảng 

Ninh cũng nằm trong nhóm bị đánh giá thấp trong tiêu chí này. 

(2) Nếu như dân cư Thừa Thiên Huế đánh giá rất cao các giá trị 

văn hóa thì nhóm doanh nghiệp lại có đánh giá ngược lại. Khối 

doanh nghiệp tại Ninh Bình đánh giá các giá trị văn hóa và chuẩn 

mực xã hội của mình rất cao, khá tương đồng so với nhóm dân cư 

địa phương.Riêng Quảng Ninh, đánh giá của doanh nghiệp về giá 

trị văn hóa và chuẩn mực xã hội địa phương vẫn nằm trong nhóm 

thấp trong tương quan với địa phương còn lại. 

(3) Nếu dựa trên vị trí địa lý thấy rằng nhóm địa phương tiếp 

giáp với Trung Quốc thì doanh nghiệp có xu hướng coi trọng các 

giá trị văn hóa và chuẩn mực xã hội hơn so với các địa phương 

tập trung phát triển kinh tế biển. Do vậy, cũng một phần có thể 

khẳng định rằng sự phát triển kinh tế theo xu hướng hiện đại hóa 

ảnh hưởng không nhỏ đến các giá trị truyền thống địa phương. 

Đặc trưng văn hoá 

Người dân Lào Cai đánh giá cao đặc trưng văn hóa địa phương mình, 

đặc biệt các món ăn dân tộc. Họ cũng đánh giá cao các giá trị văn hóa và 

chuẩn mực xã hội đang được thực hiện tại địa phương. Bên cạnh đó, 

Ninh Bình và Thừa Thiên Huế cũng có đánh giá tương tự. 
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Quảng Ninh là một tỉnh không được dân cư đánh giá cao trong việc có 

những nét đặc trưng về văn hóa của riêng mình và nhiều nét tương 

đồng so với Khánh Hòa. 

Hình  54 Đánh giá của người dân về đặc trưng văn hoá địa phương 

 

Về phía doanh nghiệp Đà Nẵng, họ cho rằng là tỉnh có khá nhiều nét đặc 

trưng riêng như giáo trị văn hóa và chuẩn mực xã hội, sự đa dạng tôn 

giáo và dân tộc, dân cư có tính thẩm mỹ cao và theo kịp xu hướng thời 

trang hiện nay. 
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Theo đánh giá này, Quảng Ninh tuy không có nét đặc trưng nổi trội 

nhưng  cũng được đánh giá cao. Họ cũng cho rằng đây là địa phương có 

giá trị văn hóa và chuẩn mực xã hội được thực hiện tốt, có các danh 

nhân nổi tiếng và đặc biệt có các món ăn địa phương hấp dẫn. 

Hình  55 Đánh giá của doanh nghiệp về đặc trưng văn hoá địa phương 
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ĐẶC ĐIỂM ĐỊA PHƯƠNG 
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Trụ cột Đặc điểm địa phương 

Đặc điểm địa phươngCác tiêu chí của trụ cột được đánh giá cao nhất 

trong năm đầu tiên đánh giá, đến nay trụ cột này của Quảng Ninh đã 

xuống 01 hạng. Các yếu tố được sử dụng trong mô hình PEII 2013 bao 

gồm: 

Hình  56 Trụ cột Đặc điểm địa phương 
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Vị thế địa lý chiến lược và tác động của thời tiết 

Đánh giá về vị thế địa lý chiến lược và tác động của thời tiết của người 

dân và địa phương có mấy điểm lưu ý như sau: 

(1) Người dân địa phương Quảng Ninh cho rằng vị thế địa lý 

chiến lược cao thứ hai sau Lào Cai, ảnh hưởng của thời tiết đến 

hoạt động chung của tỉnh không nhiều (nằm trong nhóm tỉnh bị 

ảnh hưởng thấp nhất). Doanh nghiệp Quảng Ninh thì lại cho rằng 

vị thế địa lý chiến lược của mình không thấp hơn nhiều so với Lào 

Cai mà có khoảng cách lớn so với Ninh Bình 

(2) Doanh nghiệp Quảng Ninh cho rằng ảnh hưởng thời tiết rất 

lớn đến hoạt động chung. Ngược lại, dân Quảng Nam cho rằng 

thời tiết ảnh hưởng đến địa phương mình rất mạnh (do thiên tai 

xảy ra liên tục) nhưng doanh nghiệp địa phương thì cho rằng thời 

tiết không ảnh hưởng quá nhiều đến hoạt động của doanh nghiệp. 

Hình  57 Đánh giá của người dân về vị thế địa lý chiến lược và tác động 

tiêu cực của thời tiết 
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Hình  58 Đánh giá của doanh nghiệp về vị thế địa lý chiến lược và  

tác động tiêu cực của thời tiết 

 

Sản phẩm đặc trưng 

Người dân địa phương cho rằng sản phẩm đặc trưng của Quảng Ninh là 

sản phẩm có lợi thế từ đất. Trong các tỉnh, Lào Cai có khá nhiều sản 

phẩm đặc trưng như nông sản, khoáng sản, công nghệ độc quyền hay 

nguồn nhân lực có tay nghề. Trong nhóm địa phương tiếp giáp thấy 

rằng Quảng Ninh có quá ít những sản phẩm đặc trưng để tạo sức hấp 

dẫn.So với các tỉnh thành có biển, Quảng Ninh cũng không thể cạnh 

tranh được với Đà Nẵng, Quảng Bình. So với các tỉnh có di sản, Ninh 

Bình có lợi thế hơn vì có sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo.Đây là lợi 

thế để Ninh Bình có thể cung cấp quà tặng cho khách du lịch. 
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Hình  59 Đánh giá của người dân về sản phẩm đặc trưng địa phương 

 

Doanh nghiệp địa phương Quảng Ninh cho rằng sản phẩm mang đến lợi 

thế cho địa phương lại là thủy sản, tương đồng với Khánh Hòa. Các 

doanh nghiệp Lào Cai cũng đánh giá cao về các sản phẩm đặc trưng của 

địa phương như nông sản, khoáng sản, sản phẩm đặc trưng theo vùng 

khí hậu, công nghệ đặc quyền hay thủ công mỹ nghệ. Như vậy, Lào Cai 

có lợi thế hơn nhiều tỉnh thành khác trong nhóm đối sánh. Doanh 

nghiệp Ninh Bình cho rằng ngoài thủ công mỹ nghệ, họ còn có nguồn 

nhân lực có tay nghề cao. Đây là một nhận định khá chính xác, vì nguồn 

nhân lực Ninh Bình hiện nay khá tốt (đặc biệt nhân lực đang phục vụ 

trong ngành du lịch). 

Hình  60 Đánh giá của doanh nghiệp về sản phẩm đặc trưng địa phương 
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Đặc điểm đặc trưng 

Theo đánh giá của người dân của Quảng Ninh, ưu thế của tỉnh là nhiều 

điểm văn hóa, điểm mua sắm, các hoạt động thể thao và nhiều sự kiện 

lớn được diễn ra ở đây. Quảng Ninh là tỉnh có di sản thiên nhiên thế 

giới nhưng mà người dân địa phương không đánh giá cao cảnh quan 

thiên nhiên của địa phương mình. 

Hình  61 Đánh giá của người dân về đặc trưng địa phương 

 

 

Cùng với quan điểm của dân cư địa phương, doanh nghiệp Quảng Ninh 

không đánh giá cao sự ưu đãi của thiên nhiên với địa phương mình 

thông qua yếu tố cảnh quan thiên nhiên. Các doanh nghiệp cho rằng 
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tỉnh Quảng Ninh có ưu thế về các điểm văn hóa, điểm mua sắm, hoạt 

dộng thể thao và các nhân vật lịch sử, có nhiều nét tương đồng với 

Quảng Bình. Nói về khía cạnh này, thấy rằng Đà Nẵng và Ninh Bình là 

hai địa phương không được đánh giá cao về điều kiện đặc trưng nhưng 

lại là hai tỉnh thành có sức phát triển khá tốt (đặc biệt là trong lĩnh vực 

du lịch).Kết quả này là do hai tỉnh có những đầu tư tích cực nhằm thu 

hút khách du lịch đến địa phương mình. 

Hình  62 Đánh giá của doanh nghiệp về đặc trưng địa phương 
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THỂ CHẾ 
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Trụ cột Thể chế 

Đây cũng là trụ cột đánh dấu sự tăng hạng của Quảng Ninh trong năm 

vừa qua. Nhận thức được việc thay đổi cơ chế, chính sách là một trong 

những yếu tố tác động không nhỏ đến sự phát triển của toàn tỉnh, các 

lãnh đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh đã tích cực cải cách 

hành chính, tiếp thu góp ý của người dân cũng như tăng cường các biện 

pháp quản lý thi hành pháp luật. 

Các chỉ tiêu của trụ cột Thể chế trong mô hình PEII 2013 gồm: 

Hình  63 Trụ cột Thể chế 
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Cán bộ công chức 

Đánh giá sự phát triển của thể chế địa phương, nhóm nghiên cứu sử 

dụng các tiêu chí về tỷ lệ thủ tục cơ chế một cửa hay số viên chức, công 

chức/dân cư địa phương. 

Quảng Ninh có số tỷ lệ thủ tục cơ chế một cửa/tổng thủ tục hành chính 

tương đương với các địa phương khác. Trong nhóm này, chỉ có Ninh 

Bình và Thừa Thiên Huế là tỷ lệ này tương đối thấp, thể hiện tiến trình 

cải cách hành chính sang cơ chế một cửa còn châm so với các tỉnh, 

thành còn lại.  

Số công chức, viên chức/dân của Quảng Ninh chiếm tỷ lệ cao nhất trong 

các tỉnh, thành. Tuy nhiên, tỷ lệ công chức, viên chức có trình độ đại học 

của tỉnh lại thấp hơn khá nhiều so với Đà Nẵng, Ninh Bình, Thừa Thiên 

Huế. Điều này cho thấy là trình độ công chức, viên chức chưa thực sự 

cao, ảnh hưởng đến việc điều hành nói chung của tỉnh trong giai đoạn 

sắp tới khi Quảng Ninh hội nhập sâu và rộng hơn trên các lĩnh vực.  

Trong điều tra phía trên, Quảng Ninh là một tỉnh có hấp dẫn đầu tư do 

kỹ năng quản lý tốt. Do vậy, có thể nói rằng trình độ nghiệp vụ của các 

công chức, viên chức Quảng Ninh được đánh giá có hơn các tỉnh, thành 

còn lại. Và nguồn lực này có thể phát huy hơn nữa năng lực của mình 

nếu Ủy ban nhân dân tỉnh có quy hoạch nâng cao trình độ chuyên môn 

hợp lý trong thời gian sắp tới. 

Hình 60 Đội ngũ cán bộ công chức địa phương 
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Hình  64 Tỷ lệ thủ tục cơ chế một cửa, Số công chức, viên chức/ dân,  

Tỷ lệ công chức, viên chức có trình độ đại học 

 

Cải cách thủ tục hành chính 

Cải cách hành chính là vấn đề đang được bàn đến rất nhiều trong thời 

gian vừa qua.Đảng và Nhà nước ta đang tích cực tiến hành công tác cải 

cách hành chính ở các địa phương nhằm góp phần nâng cao hiệu quả 

làm việc của bộ máy công quyền, nâng cao lợi ích và giảm hao phí không 

cần thiết của người dân. 
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Hình  65 Đánh giá của người dân về cải cách thủ tục hành chính 

 

 

Đánh giá của người dân đối với công tác cải cách hành chính của từng 

địa phương có xu hướng tương đối khác nhau. Quảng Ninh dù tích cực 

tiến hành cải cách nhưng mà chưa được thể hiện rõ nét qua các yếu tố. 

Trong khi đó dân cư Lào Cai đánh giá khá cao thái độ chính quyền đối 

với đối tác và hoạt động kinh doanh (thể hiện sự hợp tác của chính 
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quyền trong việc phát triển kinh doanh tại địa phương). Quảng Bình là 

tỉnh được đánh giá có thời gian xử lý các thủ tục hành chính rất nhanh, 

không có sự bê trễ trong việc xử lý các giấy tờ, yêu cầu từ phía nhân 

dân. Quảng Bình cũng điều chỉnh khoản phí hành chính khá hợp lý, số 

lượng giấy tờ hành chính ít.Bên cạnh đó, Ninh Bình cũng là tỉnh có ưu 

thế khá rõ trong việc tiến hành cải cách hành chính. Chính quyền Ninh 

Bình khuyến khích dân cư tiến hành hoạt động kinh doanh, thời gian xử 

lý hành chính tốt, khoản phí hợp lý và tiến hành cải cách hành chính 

khá triệt để. Điều đáng lưu ý là dân cư địa phương Khánh Hòa  cho rằng, 

tỉnh đã chi khá nhiều các khoản chi không chính thức trong việc cải 

cách hành chính, trong khi các địa phương khác thì khoản chi này 

không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động cải cách hành chính nói chung.  
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Hình  66 Đánh giá của doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính 

 

Đánh giá của doanh nghiệp về công tác cải cách hành chính địa phương 

có một số điểm chungso với dân cư: 

(1) Lào Cai là tỉnh có ưu thế trong phát triển hoạt động kinh 

doanh do chính quyền khá ưu tiên đối với các đối tác phát triển 

kinh doanh và hoạt động kinh doanh chung của toàn tỉnh 

(2) Quảng Ninh cũng chưa thể hiện được những ưu thế rõ nét 

trong cải cách hành chính địa phương. 

(3) Đà Nẵng là doanh nghiệp ưu tiên liên kết với các đối tác 

trong phát triển kinh doanh vì thái độ của chính quyền địa 
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phương với doanh nghiệp địa phương khác khá tốt. Khác hẳn so 

với Quảng Ninh và Khánh Hòa. 

Tuy nhiên cũng có những nét khác biệt nhất định 

(1) Các khoản chi không chính thức không ảnh hưởng đến cải 

cách hành chính (bao gồm cả Khánh Hòa) 

(2) Quảng Bình không phải là địa phương có ưu thế tuyệt đối 

trong việc đẩy nhanh công tác giải quyết các thủ tục hành 

chính.Các doanh nghiệp địa phương này cho rằng, cán bộ công 

chức, viên chức vẫn có sự trì trệ trong giải quyết đề nghị từ phía 

doanh nghiệp. 

(3) Doanh nghiệp Ninh Bình cho rằng chính quyền không thực 

sự hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh tốt hơn địa phương, số lượng 

giấy tờ hành chính còn khá nhiều, thực hiện cải cách hàng chính 

còn nhiều vấn đề. 

Tình hình thực thi pháp luật 

Nhìn chung, người dân có đánh giá tốt hơn về tình hình thực thi pháp 

luật so với doanh nghiệp. Nhưng cả hai đối tượng này đều cho rằng mức 

độ thực thi pháp luật của các địa phương đều khá tốt.Nhân dân đã thực 

hiện khá nghiêm túc các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Theo nhận định của người dân, dân cư Ninh Bình chấp hành pháp luật 

nghiêm túc nhất trong các địa phương, Quảng Ninh và Khánh Hòa là hai 

tỉnh có mức độ chấp hành pháp luật của dân cư thấp hơn cả. Đa số dân 

cư các địa phương đều cho rằng mức độ tuân thủ pháp luật của CBCC 

địa phương cao so với các doanh nghiệp cùng tỉnh. Trong các tỉnh 

thành, Đà Nẵng và Ninh Bình là hai địa phương mà doanh nghiệp và 
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CBCC địa phương tuân thủ rất tốt các chính sách pháp luật của Đảng và 

Nhà nước. 

Hình  67 Đánh giá của người dân về mức độ tuân thủ pháp luật 

 

Hình  68 Đánh giá của doanh nghiệp về mức độ tuân thủ pháp luật 

 

Theo nhận định của doanh nghiệp, mức độ thực thi pháp luật địa 

phương có phần thấp hơn so với khối dân cư và cũng có sự thay đổi về 

vị trí đứng đầu trong nhóm các đô thị thực thi pháp luật tốt nhất.Họ cho 

rằng, Ninh Bình là thành phố có mức độ tuân thủ pháp luật tốt nhất (cả 

doanh nghiệp, CBCC địa phương và dân cư địa phương). Quảng Ninh, 

Đà Nẵng, Quảng Bình và Lào Cai được đánh giá khá tương đương nhau. 

Khánh Hòa là địa phương có tình hình tuân thủ pháp luật là kém nhất. 
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Tóm lại mức độ tuân thủ pháp luật thể hiện tình hình an ninh, chính trị 

địa phương. Theo đánh giá của cả dân cư và doanh nghiệp thì Quảng 

Ninh có môi trường chính trị có mức ổn định tương đối nhưng chưa 

thực sự hấp dẫn trong đầu tư phát triển kinh doanh trong tương lai. 

Kênh góp ý chính sách 

Khi xem xét đến kênh góp ý chính sách của từng địa phương thấy rằng: 

Lào Cai sử dụng kênh khá trực tiếp là qua web của tỉnh, qua các Hiệp 

hội và qua đối thoại trực tiếp giữa người dân và chính quyền địa 

phương. Việc sử dụng loại kênh này làm cho việc tiếp nhận các góp ý 

chính sách của dân cư địa phương đầy đủ, nhanh chóng và có tính đại 

diện hơn.Tạo động lực cho việc đưa chính sách đến gần hơn với dân cư. 

Trong khi đó, Quảng Nam lại góp ý chính sách thông qua đại biểu quốc 

hội, Ninh Bình thì sử dụng góp ý trực tiếp cho người dự thảo chính 

sách.Còn Khánh Hòa thì lại cho rằng truyền thông sẽ ảnh hưởng tích 

cực đến việc điều chỉnh chính sách nên họ sử dụng báo chí để góp ý. 
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Hình  69 Các kênh góp ý chính sách 

 

Cách giải quyết tranh chấp 

Các hình thức giải quyết tranh chấp theo đánh giá của người dân và 

doanh nghiệp cũng khá đa dạng tại các địa phương. Cách giải quyết 

tranh chấp phổ biến nhất hiện nay là tự đàm phán giữa các bên tranh 

chấp. Đây là lựa chọn phổ biến nhất trong các trường hợp địa phương. 

Ưu tiên thứ hai khi giải quyết tranh chấp đó là đưa ra cơ quan Nhà 

nước địa phương. Tuy nhiên, có sự chênh lệch khá lớn về tỷ lệ giữa lựa 

chọn này của người dân với doanh nghiệp. Điều này thể hiện việc dân 

cư địa phương có sự tin tưởng cao hơn vào các cơ quan Nhà nước của 

mình. Bên cạnh đó, tòa án cũng là lựa chọn quan trọng thứ ba mà các 

bên tranh chấp sử dụng để giải quyết mâu thuẫn của mình. Những số 

liệu này một phần thể hiện được sự tin tưởng nhất định của người dân 

và doanh nghiệp vào cơ quan công quyền địa phương. Ngoài ra, các 
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phương thức được lựa chọn khác như hòa giải thông qua các trung gian 

như Hiệp Hội, người quen, trung gian cũng là sự chọn lựa trong giải 

quyết các mâu thuẫn. Có một điều đặc biệt là doanh nghiệp không lựa 

chọn việc giải quyết mâu thuẫn thông qua luật sư.Trong khi xu thế của 

các nước phát triển trên thế giới luật sư là đại diện cho doanh nghiệp 

trong giải quyết tất cả các tranh chấp và mâu thuẫn.Dân cư cũng có tỷ lệ 

lựa chọn hình thứ này khá thấp. Nguyên nhân chính dẫn đến lựa chọn 

này là do năng lực giải quyết các vụ tranh chấp của các luật sư hiện nay 

còn yếu, chưa tạo dựng được niềm tin cho dân cư và đặc biệt là các 

doanh nghiệp. 
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Hình  70 Cách thức giải quyết tranh chấp 
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PHẦN III – ĐỀ XUẤT LỘ TRÌNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG 

LỰC HNKTQT QUẢNG NINH GẮN VỚI ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH VỊNH HẠ 

LONG 
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Các thách thức đối với hoạch định và thực thi chiến lược Hội nhập 

KTQT cấp địa phương 

Thiếu tầm nhìn và hạn chế của tư duy nhiệm kỳ 

Hình ảnh khác biệt hoá của địa phương chưa được xác định. Nói đến 

Paris là nhắc đến thành phố của sự lãng mạn với lịch sử lâu đời, các 

trung tâm mua sắm, kiến trúc nghệ thuật, đặc trưng về ẩm thực và sự 

náo nhiệt của Kinh đô ánh sáng; Nói đến Sydney là nhắc đến thành phố 

của sự tự do, sinh động và gần gũi thiên nhiên với hệ sinh thái biển độc 

đáo, công trình kiến trúc nổi tiếng và sự phóng khoáng của nghệ thuật.  

Cần có một tầm nhìn xuyên suốt để đạt được hình ảnh khác biệt hoá của 

mỗi vùng đất đó. Khi xây dựng tầm nhìn cho một chiến lược hội nhập, 

cần nhìn lại quá khứ, xem xét các triển vọng, tưởng tượng và chia sẻ với 

các chủ thể về tương lai của địa phương, từ đó thấu hiểu mong ước của 

các chủ thể và sáng tạo ra tầm nhìn hội nhập. Tương lai có thể tưởng 

tượng, nhưng không thể dự đoán, tầm nhìn cũng mang ý nghĩa tương 

tự. Vì vậy, tầm nhìn phải vừa được gắn kết và hài hoà trên cơ sở các 

phân tích, khuynh hướng, nhân khẩu học, lối sống, những quy định mới, 

sự biến đổi về công nghệ, và những phân tích này phải tạo ra được một 

cơ sở vững chắc. Từ việc có tầm nhìn, bản thân địa phương có được 

định hướng với giá trị khác biệt. Tầm nhìn đưa ra như lời hứa cam kết 

với chính bản thân địa phương về những giá trị và cam kết cốt lõi mà nó 

hướng đến. Nhận thức được tầm nhìn sẽ giúp nhà lãnh đạo định hướng 

chiến lược, kế hoạch xây dựng, phát triển trong tương lai. Để có được 

sự chia sẻ về tầm nhìn phải có được sự quan tâm chung của các chủ thể 

trong địa phương. Như vậy, mới thực sự có ý nghĩa đối với tập thể và 

từng cá nhân, đồng thời liên kết các hoạt động trong địa phương đó. 
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Nhưng để là cam kết được thừa nhận chung thì cam kết đó cần tránh 

được xác định trong sự áp đặt những gì là mong ước của tương lai.  

Tư duy nhiệm kỳ cũng là một rào cản đối với việc xác định tầm nhìn hội 

nhập của địa phương. Xuất phát từ tư tưởng ngắn hạn mà các chính 

sách, kế hoạch cho hội nhập chỉ được xác định trong 5 năm, 10 năm. 

Điều này dẫn đến việc không thống nhất trong lộ trình hội nhập của địa 

phương đối với thế giới bên ngoài, kéo theo kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội của địa phương với các điểm tương đồng với nhau còn chung 

chung và không có thứ tự ưu tiên trong từng giai đoạn cụ thể.  

Thiếu thông tin và nghiên cứu 

Thực tế, các thông tin và số liệu thống kê của Việt Nam đang ở trong 

tình trạng “lượng nhiều nhưng chất ít”. Báo cáo cùng một lĩnh vực cho 

cùng một địa phương nhưng Báo cáo của Bộ ngành và của địa phương 

có sự chênh lệch kết quả rõ rệt. Bản thân địa phương khi muốn có 

thông tin đối sánh với các địa phương khác cũng gặp khó khăn trong 

việc tiếp cận nguồn cũng như xác thực được chất lượng dữ liệu. Kết quả 

là địa phương muốn bắt đầu mà không biết cần bắt đầu từ vị trí nào và 

đi theo lộ trình nào.  

Bên cạnh đó, tự trong địa phương, việc ra quyết định cho các chính 

sách, xây dựng kế hoạch còn thiếu mất một cơ sở đối chứng quan trọng 

là chủ thể của địa phương đó. Sự kỳ vọng của người dân, mong muốn 

của du khách, khó khăn của doanh nghiệp và đánh giá của nhà đầu tư 

cần được coi như tiêu chuẩn để xác định hiệu quả chính sách địa 

phương.  
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Thiếu năng lực xây dựng kế hoạch  

Việc tư vấn xây dựng chiến lược, kế hoạch Hội nhập KTQT của địa 

phương có thể do địa phương tự thực hiện hoặc thuê ngoài. Tuy nhiên, 

do hạn chế về khả năng tiếp cận thông tin nên các địa phương thường 

khó có thể xây dựng một chiến lược hoàn chỉnh, độc đáo và khác biệt. 

Một số địa phương sử dụng giải pháp thuê các chuyên gia trong nước và 

quốc tế để tư vấn việc hoạch định chiến lược. Nhưng do hạn chế về 

ngân sách và các định mức tài chính, nên việc thuê ngoài còn gặp khó 

khăn hoặc chưa được thực hiện một cách đầy đủ.  

Trong khi đó, công tác hoạch định và xây dựng kế hoạch hội nhập của 

các địa phương chưa nhận được sự hỗ trợ từ phía các Cơ quan Trung 

Ương thông qua một mô hình hội nhập hoặc hình mẫu thành công với 

các chỉ dẫn cụ thể và hoạt động đào tạo cán bộ chủ chốt. Điều này dẫn 

đến sự lúng túng của không chỉ đơn vị chuyên trách mà còn là của hệ 

thống chính quyền khi định hướng hội nhập cho địa phương mình.  

Thiếu cơ chế phân quyền và thực thi chiến lược 

Do vấn đề về trách nhiệm, để thực thi các kế hoạch, các đơn vị chủ trì 

thường phải lấy ý kiến nhiều đầu mối liên quan và trình đề xuất cho 

lãnh đạo phê duyệt. Công việc này thường mất nhiều thời gian và làm 

chậm tiến độ và hiệu quả thực thi. Xét ở góc độ hiệu quả của việc phục 

vụ người dân hoặc doanh nghiệp thì việc thực hiện đúng trách nhiệm, 

đúng thẩm quyền sẽ khiến cho việc thực thi không hiệu quả. Một số 

lãnh đạo địa phương, nhiều trường hợp, vì lựa chọn thực hiện hết trách 

nhiệm nên kéo theo phục vụ người dân và doanh nghiệp không hiệu 

quả.  
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Để tăng tính hiệu quả của việc phục vụ nhân dân, đòi hỏi phải có một cơ 

chế phân quyền rõ ràng, công khai, minh bạch. Việc phân quyền này 

phải được giám sát không chỉ bởi lãnh đạo cấp cao hơn mà còn bị giám 

sát bởi công chúng, nhân dân. Kết quả giám sát công khai phải trở thành 

tiêu chí đo lường đánh giá năng lực của lãnh đạo thì việc phân quyền 

mới đạt hiệu quả.  

Tuy nhiên, các hạn chế về việc phân quyền nhiều khi lại phụ thuộc vào 

chính sách, các quy định của Trung Ương. Sự thay đổi các quy định này 

thường đòi hỏi nhiều thời gian và làm mất đi chi phí cơ hội cho việc 

thực hiện đúng ngay lập tức.  

Quan điểm đề xuất 

Muốn phát triển Vịnh Hạ Long bền vững trở thành điểm đến du lịch 

quốc tế thì phải xác định được các nhiệm vụ then chốt.  

Thứ nhất, sự hài hoà và thống nhất trong chiến lược du lịch của địa 

phương đối với các chiến lược khác, đặc biệt là chiến lược và kế hoạch 

về phát triển kinh tế gắn với khu kinh tế Vân Đồn. Điều này có vai trò 

quyết định đến phát triển du lịch bền vững của Vịnh Hạ Long trong 

tương lai. 

Thứ hai, chuẩn hoá dịch vụ du lịch với tư cách là một sản phẩm dịch vụ 

kinh doanh cùng các quy định cụ thể, rõ ràng và các chế tài cần thiết đối 

với các nhà cung cấp dịch vụ. Đây là yêu cầu bức thiết để đảm bảo sự 

hài lòng cho khách du lịch và các đối tác.  

Thứ ba, áp dụng cơ chế quản lý đặc thù đối với vùng du lịch Vịnh Hạ 

Long và các vùng phụ cận nhằm tăng khả năng kết nối và khai thác các 

điểm đến lân cận của Quảng Ninh.  
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Kết quả báo cáo đánh giá và xếp hạng năng lực hội nhập kinh tế 

quốc tế cấp tỉnh, thành phố 

Trong phần báo cáo đánh giá năng lực hội nhập kinh tế quốc tế cấp địa 

phương, sau khi phân tích hồi quy và sử dụng phương pháp nhân tố để 

tính toán trọng số cho các trụ cột đóng góp vào điểm năng lực hội nhập 

của mỗi tỉnh thành phố. Phương trình cuối cùng chỉ ra một vài ý nghĩa 

quan trọng cũng như các tương tác mang tính nổi bật giữa các trụ cột.  

Thứ nhất, hai trụ cột chính là Thể Chế và Con Người là yếu tố then chốt 

và quyết định đối với năng lực hội nhập của Địa phương. Trên mô hình 

thể hiện, nếu thay đổi 1% cải thiện điểm chất lượng cuả trụ cột Thể chế, 

khi các yếu tố khác không đổi, thì điểm năng lực hội nhập kinh tế quốc 

tế của địa phương cải thiện 119%. Như vậy, các nội dung đánh giá về 

mặt cải cách, cải thiện hay đổi mới các nhân tố thể chế sẽ giúp ích rất 

nhiều cho địa phương cải thiện năng lực và chất lượng hội nhập. Không 

kém phần quan trọng, trụ cột Con người chỉ ra rằng, nếu thay đổi tích 

cực 1% điểm chất lượng của trụ cột Con người, khi các yếu tố khác 

không đổi, thì điểm năng lực hội nhập địa phương thay đổi 118%. Như 

vậy, chất lượng, số lượng và việc sử dụng nguồn lực con người hiệu quả 

tại địa phương sẽ giúp cải thiện chất lượng hội nhập. Đồng thời, chất 

lượng của chính sách nhân dụng nhằm thu hút con người đến sống, lao 

động và làm việc của Chính quyền cũng như Doanh nghiệp địa phương 

gắn với ngành sản xuất đặc trưng nổi trội có hiệu quả của địa phương 

sẽ là nhân tố quan trọng cho gia tăng chất lượng hội nhập của Địa 

phương đó.  

Thứ hai, ba trụ cột về Thương mại, Đầu tư và Du lịch, có hệ số quan 

trọng nhóm thứ 2 quyết định chất lượng và điểm số năng lực hội nhập 
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của các địa phương. Tùy theo đặc thù địa phương mà có thể trụ cột này 

quan trọng hơn trụ cột kia nhưng tổ hợp Thương mại, Đầu tư và Du lịch 

có kết quả khá tương đồng và phổ biến ở các địa phương có GDP bình 

quân trên đầu người trong nhóm tốt hơn hẳn. Điều này ngụ ý rằng, đối 

với các địa phương có lịch sử phát triển kinh tế chưa tốt, thì do 2 nhóm 

Trụ cột này đã khiến cho kết quả nếu so sánh và xếp hạng thì địa 

phương đó ở nhóm dưới hoặc thấp về năng lực hội nhập. Hiểu ý nghĩa 

này để chúng ta thực sự bình tĩnh với kết quả so sánh xếp hạng của Báo 

cáo này. Điều quan trọng hơn cả là, cần phải tìm cách cải thiện từ Nhóm 

trụ cột Thể chế, Con Người để làm nền tảng cải thiện Nhóm trụ cột 

Thương mại, Đầu tư và Du lịch.  

Thứ ba, các tương tác và cải thiện trong báo cáo đánh giá năng lực, đặc 

biệt khi xem xét tương quan cặp giữa các trụ cột đã chỉ ra rằng Trụ cột 

Con người chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Đầu tư, Cơ sở hạ tầng và Thương 

mại. Trụ cột Đầu tư đang cho thấy sức chi phối đến từ Trụ cột Con 

người, hàm ý rằng nguồn vốn sẽ chảy về nơi mà có lực lượng lao động 

chuyên môn đặc thù với trình độ và kỹ năng thực hành tốt. Trụ cột này 

cũng chịu ảnh hưởng đáng kể bởi Thể chế, với ý nghĩa về môi trường 

lao động và làm việc tại địa phương nào được đánh giá tốt hơn thì địa 

phương đó sẽ là điểm đến đầu tư nhiều hơn các tỉnh thành khác. Đáng 

chú ý là tương quan âm giữa Đầu tư – Văn hoá và Văn hoá – Cơ sở hạ 

tầng, cho thấy những giá trị truyền thống về phong tục, tập quán và các 

lề thói cũ sẽ là rào cản cho các địa phương hoà mình vào dòng chảy hiện 

đại khi cần phải thích nghi với các chuẩn mực xã hội mới. Tương tự, mối 

quan hệ Văn hoá – Du lịch mang dấu âm và với trị số nhỏ, đồng nghĩa 

với dấu hiệu về những chương trình du lịch mang đậm bản sắc dân tộc 
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như thông qua các lễ hội sẽ không còn là điểm hấp dẫn đối với các du 

khách trong một tương lai gần trong khi đó tương quan nghịch với Thể 

chế, hàm ý rằng địa phương nào càng giàu truyền thống thì địa phương 

đó càng khó phá bỏ các quan điểm cũ để hỗ trợ cho đổi mới và phát 

triển. Một trong các lý do cơ bản của kết quả này là do phạm vi nghiên 

cứu của báo cáo đang tập trung nhiều hơn vào các giá trị mang tính lịch 

sử, kế thừa từ quá khứ mà ít tập trung hơn vào các hoạt động văn hoá 

mang tính giải trí hiện đại, một phần do hạn chế của công tác thống kê 

về văn hoá.  

Từ đây thấy rằng các trụ cột động có tương tác qua lại với nhau chặt 

chẽ trong khi đó các trụ cột tĩnh cho thấy chiều hướng ngược lại. Mặc 

dù vẫn có ảnh hưởng với nhau, nhưng chủ yếu những giá trị văn hoá 

truyền thống mà trụ cột Văn hoá truyền tải đang kéo lùi lại tiến độ hội 

nhập của địa phương. Còn trụ cột Thể chế, Cơ sở hạ tầng và Đặc điểm 

địa phương thì lại cho thấy có tương quan thấp, phản ánh sự thay đổi 

của Thể chế không có tác động nhiều đến Cơ sở hạ tầng và Đặc điểm địa 

phương.  

Tuy nhiên, khi xem xét tương quan giữa 4 biến cụ thể của 4 trụ cột 

động: Trụ cột Thương mại (Giá trị kim ngạch xuất khẩu), Trụ cột Đầu tư 

(Số lượng dự án FDI), Trụ cột Du lịch (Số khách quốc tế) và Trụ cột Con 

người (Mức lương bình quân của người lao động), thì thấy rằng Trụ cột 

Thương mại thể hiện mối tương quan chặt chẽ với Đầu tư và biến Kim 

ngạch xuất khẩu cũng có tương quan đáng kể với số dự án FDI, chứng tỏ 

rằng các địa phương của Việt Nam hiện tại đang chỉ là “xưởng” cho các 

doanh nghiệp lớn trên thế giới, và hàm ý về nền kinh tế phụ thuộc lớn 

vào các nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, không có quan hệ đáng kể 
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tồn tại giữa 3 biến còn lại, hàm nghĩa rằng đời sống của người lao động 

làm công ăn lương không được cải thiện bởi sự gia tăng xuất khẩu hay 

số khách quốc tế đến nhiều hơn. Đáng chú ý là Mức lương bình quân 

của lao động này còn mang tương quan âm với số dự án đầu tư FDI. 

Trường hợp của Tp.Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Bình Dương, Bắc Ninh, 

Đồng Nai, Đà Nẵng, Hưng Yên, Long An, Hải Phòng là những địa phương 

có số lượng dự án FDI lớn nhưng mức lương bình quân của người lao 

động tại những nơi này không có nhiều chênh lệch so với mức lương 

trung bình của người lao động địa phương khác, dẫn đến một câu hỏi về 

những lợi ích thực sự mà các dự án FDI mang lại cho người dân tại địa 

phương trong thời gian qua . 

Tương tự, trụ cột Thể chế có quan hệ mật thiết với trụ cột Đầu tư và 

Thương mại, cũng như giữa biến cán bộ công chức có trình độ Đại học 

và Kim ngạch xuất khẩu, Số dự án FDI. Hàm ý của mối tương quan đáng 

kể này là kiến thức và kỹ năng của cán bộ công chức càng tốt thì sẽ gia 

tăng được lợi ích cho các doanh nghiệp nói riêng và hoạt động kinh 

doanh nói chung trên địa bàn tỉnh thông qua việc đẩy nhanh thủ tục 

giấy tờ và định hướng chính sách phù hợp với tình hình của địa 

phương.  

Trong khi đó, Vốn đầu tư nâng cấp giao thông đường bộ (Trụ cột Cơ sở 

hạ tầng) có tương quan âm với Số dự án FDI nhưng lại có tương quan 

dương với Số khách quốc tế. Trên thực tế, hiện tượng này có thể được 

lý giải bởi chỉ có một số các dự án lớn như Khu liên hiệp gang thép và 

cảng Sơn Dương Formosa (Hà Tĩnh), Nhà máy lọc hoá dầu Bình Sơn 

(Quảng Ngãi) thì phần đóng góp cho xây mới và nâng cấp hạ tầng là 

đáng kể, còn lại các dự án có số vốn nhỏ hơn thì đang tận dụng hệ thống 
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cơ sở hạ tầng đã có của địa phương. Còn đối với khách quốc tế, do yêu 

cầu cao và những đòi hỏi nhiều hơn về lộ trình di chuyển, nên có thể 

hiểu địa phương nào càng có nhiều khách quốc tế đến thì địa phương 

đó cần số tiền lớn hơn để bảo trì và duy tu chất lượng giao thông.  

Tiếp tục xem xét bản đồ định vị của các địa phương trong quan hệ tổng 

thể với 8 trụ cột, có 2 điểm nổi bật:  

(1) Điểm chính của 2 trung tâm lớn Tp.Hồ Chí Minh và Hà Nội - 

hai địa phương dẫn đầu bảng xếp hạng, cũng là hai địa phương 

không nghiêng về bất kỳ trụ cột nào trong hệ thống, thể hiện sự 

hội nhập khá toàn diện. Tuy nhiên, kết quả này cũng là dấu hiệu 

tới hạn của nguồn lực cho hội nhập.  

(2) Sự gần gũi giữa Đầu tư, Thương mại, Đặc điểm địa phương, 

Con người, Du lịch cho thấy khi một trụ cột thay đổi sẽ dẫn theo 

sự thay đổi của các trụ cột khác và chỉ ra hiện trạng phát triển địa 

phương đang dựa phần nhiều vào các lợi thế về tự nhiên (đất đai, 

khí hậu, khoáng sản) để thu hút các nguồn lực từ bên ngoài.  

Tóm lại, mỗi địa phương đều có thế mạnh cho riêng mình trong quá 

trình hội nhập kinh tế quốc tế. Thành quả hiện tại là những nỗ lực của 

quá khứ, quan trọng hơn là giá trị kỳ vọng tương lai – được quyết định 

bởi lộ trình và chiến lược hội nhập KTQT phù hợp với bối cảnh thị 

trường và năng lực lõi của địa phương đó. 

Giả thiết nền tảng cho các giải pháp nâng cao năng lực hội nhập 

kinh tế quốc tế cấp địa phương 

Từ các phân tích năng lực hội nhập kinh tế quốc tế cấp địa phương và 

các tương tác giữa các trụ cột cũng như đóng góp của từng trụ cột vào 

kết quả tổng thể, chúng tôi tìm cách kiến thiết một khuôn khổ các đối 
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tượng, hoạt động và giải pháp với mô hình phân tích phù hợp cho việc 

nâng cao năng lực hội nhập kinh tế quốc tế của địa phương. Trước hết, 

nhóm các giải pháp này phải khoa học, thông tin dữ liệu phải dễ tiếp 

cận và có thể đối sánh. Thứ hai, nhóm các giải pháp phải phù hợp với 

năng lực thực thi hiện tại đặc thù của mỗi địa phương, nhằm đảm bảo lộ 

trình được thực hiện một cách bài bản và đầy đủ, cũng như có tiến độ 

dành nguồn lực cho nghiên cứu phát triển. Thứ ba, nhóm các giải pháp 

phải được xem xét trong bối cảnh chung chính sách của Trung ương 

được áp dụng trên cả nước và đặc thù vận hành cho mỗi địa phương và 

Cuối cùng, hệ thống giải pháp phải đồng bộ và có ưu tiên cho từng chính 

sách được thực thi. 

Mô hình hóa Lộ trình xây dựng và triển khai chiến lược Hội nhập KTQT 

cấp địa phương 

Căn cứ vào các lợi thế cạnh tranh, lợi thế về nguồn lực, năng lực thực 

thi, Quảng Ninh có thể tiến hành chiến lược Hội nhập KTQT gồm các 

bước cơ bản sau đây:   

Hình  71 Các bước thực hiện Chiến lược HNKTQT địa phương 
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Bước 1 – Nghiên cứu tiềm năng 

Mỗi vùng đất là sự kết hợp của điều kiện tự nhiên và điều kiện xã hội, 

tạo nên “linh khí” địa phương – một thứ vô hình được thể hiện qua khí 

chất của những con người sinh ra, lớn lên tại đó, qua văn hoá ứng xử 

giữa con người và qua thái độ đối với luồng tri thức từ thế giới bên 

ngoài. Trải qua thời gian, tính phù hợp trở nên khó kết luận và đòi hỏi 

sự liên tục chuyển biến nhằm thích ứng với quá trình vận động không 

ngừng của một thế giới không ngăn cách. Vì vậy, nghiên cứu tiềm năng 

là điều kiện tiên quyết, mở ra cánh cửa khai phá sức mạnh phát triển 

nội sinh của mỗi địa phương.  

Phân tích năng lực và lợi thế cạnh tranh. Để trả lời câu hỏi duy nhất: 

Địa phương có những gì mà địa phương khác không có? Hay chính là 

trong tham chiếu về không gian địa lý, địa phương có điểm khác biệt gì? 

Tham chiếu về không gian kinh tế, địa phương có ưu điểm gì? Tham 

chiếu về không gian du lịch, địa phương hấp dẫn ở điều gì?,… Và liệu 

rằng đó có phải là lợi thế mà địa phương đang nắm giữ để cạnh tranh 

trong thu hút nguồn lực với các địa phương khác hay không? 

Phân tích rào cản. Để làm rõ vấn đề: Địa phương cần vượt qua những 

điều gì để hoà mình vào thế giới sôi động? Rào cản có thể đến từ bên 

ngoài như tình hình biến động của khu vực, của thế giới hoặc có thể đến 

tử chính bên trong như sự bất hợp tác của người dân – doanh nghiệp, 

sự trì trệ trong quá trình học tập và chuyển hoá các tinh thần mới,… 

Nghiên cứu nhận thức và hành vi chủ thể, các bên liên quan. Nghiên 

cứu về kỳ vọng của người dân về môi trường sống trong tương lai; 

nghiên cứu kỳ vọng của nhà đầu tư nước ngoài về môi trường đầu tư và 

các hỗ trợ thu hút của địa phương; nghiên cứu mong muốn của du 
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khách nước ngoài, du khách địa phương khác về du lịch và tiềm năng 

phát triển của địa phương; nghiên cứu các nhà nhập khẩu trên thế giới 

về lựa chọn mua sắm các sản phẩm được sản xuất tại địa phương; 

nghiên cứu doanh nghiệp nội địa về hỗ trợ của chính quyền địa phương 

đối với phát triển kinh doanh; nghiên cứu về phát triển môi trường 

sống tại địa phương để thu hút lao động có tri thức, kỹ năng thực hành 

giỏi.  

Hình  72 Các chủ thể liên quan 

 

Bước 2 - Hoạch định chiến lược  

Với tư duy hệ thống và toàn diện, chiến lược HNKTQT sẽ định hướng 

cho chính sách, hành động của các chủ thể tại địa phương, từ đó, sẽ góp 

phần thay đổi nhận thức và hành vi, tạo niềm tin không chỉ với những 

con người gắn bó mà còn đối với đối tác bên ngoài. 

Phân tích các lựa chọn đối nghịch. Mỗi địa phương có thể có nhiều lợi 

thế về các lĩnh vực khác nhau, vấn đề đặt ra là lựa chọn lợi thế nào cho 

phát triển. Địa phương có thể trở thành điểm đến du lịch, địa phương 

công nghiệp, thành phố văn hiến, đô thị cảng, trung tâm trung chuyển,.... 

Mỗi lựa chọn đều đòi hỏi phải dành tốt nhất nguồn lực theo định hướng 

phát triển đó, điều này có thể kéo theo việc lấy bớt nguồn lực dành cho 
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sự phát triển của một lựa chọn khác. Như đã là công xưởng sản xuất thì 

không thể trở thành thành phố du lịch nghỉ dưỡng hay thành phố văn 

hiến thì không thể trở thành địa phương công nghiệp, thành phố mua 

sắm thì không thể trở thành địa phương nông nghiệp,… 

Lựa chọn nhóm nhân tố phát triển. Để trở thành một địa phương 

khác biệt hoá trên một lĩnh vực nhất định, địa phương đó phải lựa chọn 

có điều kiện một nhóm các nhân tố để đầu tư cho phát triển một cách 

dài hạn, đồng bộ, toàn diện. Ví dụ, một điểm đến du lịch hấp dẫn sẽ phải 

đòi hỏi.. Thang đo lường và đánh giá các nhân tố này được cụ thể hoá 

trong Báo cáo Năng lực hội nhập KTQT cấp địa phương năm 2013 và 

chi tiết tại mô hình điều tra, bao gồm 8 trụ cột  - 150 chiều kích -  300 

tiêu chí. 

Trong đó, 4 hướng đích chính Hội nhập KTQT của địa phương là: 

(1) Kinh doanh và công nghiệp: các thương nhân, khuyến khích 

các ngành công nghiệp, gia tăng hàm lượng giá trị sản phẩm tại 

mức chi phí biên tối thiểu hóa hiệu quả 

(2) Thị trường xuất khẩu: các thị trường trọng điểm và thị 

trường quốc tế, tiến tới đạt được lợi thế so sánh dựa trên trao đổi 

các nguồn lực đầu vào và đầu ra của sản xuất 

(3) Du khách: khách thương nhân đến quốc gia để làm việc, hội 

thảo, khảo sát, mua bán hàng hóa, du lịch và lữ hành 

(4) Cư dân và nhân dụng: các nhà khoa học, chuyên gia, công 

nhân tay nghề cao, nhân dụng trong viễn thông và sinh hóa, các 

nhà đầu tư, nhà kinh doanh, cá nhân giàu có, công nhân tay nghề 

thấp, người già và người hưởng trợ cấp 
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Hình  73 Tầm nhìn hội nhập KTQT 

 

Xác định tầm nhìn chiến lược và mục tiêu giai đoạn. Là sự cụ thể 

hoá một cách tổng thể những bước đi trong chiến lược HNKTQT của địa 

phương bằng các mục tiêu được chia thành các giai đoạn tiếp nối và có 

tính chất kế thừa nhau.  

Dự báo rủi ro. Bản chất chính là dự báo tình hình thế giới, quốc gia và 

địa phương trong khoảng thời gian tương lai. Rủi ro có thể đến từ nhiều 

nguồn, từ nhiều nguyên nhân và trong nhiều góc độ: Rủi ro trong thực 

thi chiến lược HNKTQT, rủi ro trong quá trình hoạch định, trong quá 

trình đánh giá và điều chỉnh. Phương án dự phòng và các thước đo 

chiến lược giúp địa phương sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất 

ngờ. 
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Bước 3 -  Thực thi chiến lược 

Xây dựng kiến trúc khung hội nhập và kế hoạch triển khai. Để thấy 

được tổng thể những mối quan hệ, những tác động và ảnh hưởng của 

các bên có liên quan, cũng như lộ trình thực hiện của mỗi địa phương 

trong quá trình hội nhập KTQT. Trả lời câu hỏi “Cần làm gì để địa 

phương hội nhập với thế giới bên ngoài?” Trong quá trình xây dựng 

kiến trúc khung hội nhập, cần quan tâm tới 4 nguyên tắc chính sau:  

(1) Phát triển một vị thế địa phương, một hình tượng mạnh 

mẽ, hẫp dẫn đối với cộng đồng.  

(2) Đặt ra những hình thức khuyến khích hấp dẫn cho khách 

hàng hiện tại và tiềm năng mua và sử dụng sản phẩm, dịch vụ 

xuất xứ địa phương (made in ...) 

(3) Chuyển tải các sản phẩm và dịch vụ của địa phương theo 

phương thức hữu hiệu và dễ tiếp cận.  

(4) Phát triển lợi ích và tính hấp dẫn của địa phương theo 

hướng đảm bảo rằng những đối tượng sử dụng tiềm năng nhận 

thức đầy đủ về lợi thế cạnh tranh của địa phương đó 
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Hình  74 Khung thực thi chiến lược HNKTQT 

 

Thực hiện và triển khai kế hoạch hội nhập theo mục tiêu từng giai 

đoạn. Là sự cụ thể hoá nội dung và mục tiêu từng giai đoạn mà địa 

phương đã xác định trong chiến lược hội nhập của mình. Các kế hoạch 

này là kế hoạch về cơ chế phối hợp giữa các đơn vị liên quan, là kế 

hoạch triển khai của từng đơn vị quản lý Nhà nước tại địa phương với 

các mảng nội dung chuyên môn riêng, là kế hoạch báo cáo lộ trình và là 

kế hoạch phân bổ nguồn lực.  
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Thực hiện chiến lược truyền thông và kế hoạch từng giai đoạn. Lý 

do kế hoạch truyền thông được tách riêng để thấy rằng đây là điểm 

chính yếu của phần lớn các địa phương Việt Nam, khi mà chúng ta có 

nhiều lợi thế nhưng chưa biết cách khai thác, chưa biết cách sử dụng và 

đặc biệt là chưa biết cách làm cho những nhà đầu tư tương lai cảm thấy 

hứng thú và quan tâm tới vùng đất của chúng ta. Truyền thông một 

cách toàn diện và có hệ thống sẽ giải quyết vấn đề về niềm tin không chỉ 

đối với các chủ thể bên ngoài mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với các 

chủ thể bên trong. 4 điều kiện trong hoạt động marketing truyền thông 

Hội nhập địa phương gồm: 

(1) Cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng và dịch vụ cơ bản tốt để 

thỏa mãn nhu cầu công dân, doanh nghiệp và du khách 

(2) Hình thức để thu hút doanh nghiệp, đầu tư và công dân mới 

(3) Thông tin những lợi ích của quốc gia thông qua một hình 

tượng sống động và chương trình truyền thông tốt 

(4) Tạo sự ủng hộ từ phía công dân, chính phủ và những tổ 

chức để hoạt động năng động và hiệu quả 

Bước 4 -  Đánh giá 

Xây dựng kế hoạch đánh giá. Là căn cứ và cơ sở để hướng địa phương 

đạt được đúng tầm nhìn đã xác định. Kế hoạch đánh giá bao gồm các nội 

dung về thời gian đánh giá, đơn vị đánh giá và quy trình đánh giá.  

Xây dựng tổ hợp nhóm tiêu chí đánh giá theo mục tiêu giai đoạn. 

Đây là nội dung quan trọng nhất vì các tiêu chí được đưa ra để đánh giá 

phải (1) có khả năng đo lường bằng các con số định lượng và (2) phản 

ánh được tính phù hợp với chiến lược hội nhập của địa phương. Mỗi 
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chiều kích sẽ là một bộ tổ hợp nhóm tiêu chí đánh giá dựa trên những 

yếu tố hấp dẫn của địa phương và được thể hiện trên thẻ điểm cân bằng 

của địa phương. 

Hình  75 Các yếu tố hấp dẫn địa phương 

 

Phân tích thách thức và rà soát chất lượng đáp ứng mục tiêu giai 

đoạn. Để cho thấy, trong từng giai đoạn thực thi chiến lược, kết quả đã 

đạt được ở mức độ nào và tình trạng khẩn cấp để thiết lập hướng điều 

chỉnh. Đồng thời, thiết lập khoảng tin cậy để quyết định rằng trong 

khoảng nào sẽ điều chỉnh và khoảng nào là dung sai của lựa chọn.  

Thực hiện đánh giá. Địa phương có thể lựa chọn việc tổ chức đánh giá 

này thông qua đội ngũ chuyên gia tư vấn và giám sát hoặc chính đội ngũ 

cán bộ công chức thực hiện với cơ chế đặc thù cho phép mang đến kết 

quả đánh giá là trung thực và tin cậy nhất trong khoảng có thể.  

Bước 5 -  Điều chỉnh 

Thiết lập hướng điều chỉnh. Là nội dung giải quyết vấn đề khi có hiện 

tượng lệch hướng trong quá trình chuyển hoá và tồn tại sự mâu thuẫn 
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không dung hoà giữa lợi ích của các chủ thể có liên quan. Lựa chọn 

hướng điều chỉnh là kết quả của các nội dung đánh giá.  

Nội dung thay đổi và dự báo rủi ro. Là làm rõ điều chỉnh ở bước nào, 

khâu nào, đơn vị nào và điều chỉnh nội dung nào. Song song với hoạt 

động điều chỉnh là hoạt động dự báo rủi ro mà bản xhất là dự báo tình 

hình biến động của thị trường, của tâm lý công chúng và sự thay đổi về 

hành vi của các chủ thể.  
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