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LỜI NÓI ĐẦU 

Báo cáo Nghiên cứu năng lực hội nhập kinh tế quốc tế Hải 

Phòng năm 2013 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 Hải Phòng 2013 đánh 

giá thực trạng hội nhập của các nền kinh tế địa phương 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 được mức độ hội nhập kinh tế quốc tế 

của địa phương, 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 đánh giá sự phù hợp giữa tầm nhìn chiến 

lược của địa phương 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 cách 

nhìn rõ ràng và toàn diện về vấn đề hội nhập của địa phương và 

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 mỗi 

địa phương. 

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 phương) với phần còn lại của thế giới (địa 

phương khác và quốc tế) để xem xét mức độ thu hút các nguồn 
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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 gọi là toàn cầu hóa về sở hữu (một người dân 
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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 địa 
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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 Hải Phòng 

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 Hải Phòng đang ở đâu trên bản đồ hội nhập 

địa phương của Việt Nam, dữ liệu của các địa phương có cảng 

biển quốc tế đang khai thác (Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí 

Minh), các địa phương có khu kinh tế biển ưu tiên phát triển 
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(Hải Phòng, Thanh Hoá, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Kiên Giang), các 

địa phương nằm trong khu vực Hai vành đai, một hành lang 

(Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng) 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 Hải Phòng, 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 
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trung ương (CIEM); Ông Bùi Trường Giang – Vụ trưởng Vụ Tổng 

hợp Văn phòng Chủ tịch nước; Ông Dương Đình Giám – Viện 

trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công nghiệp; 

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. 
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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. 

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.  

Hải Phòng là điểm kết nối quan trọng của khu kinh tế trọng 

điểm phía Bắc với thế giới bên ngoài thông qua hệ thống cảng 

biển. Bên cạnh đó, về lĩnh vực du lịch, tỉnh này là một trong 

những trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước. Kể từ sau khi 

Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới WTO, 

Hải Phòng trở thành điểm thu hút đầu tư trong và ngoài nước.  

Đánh giá năng lực hội nhập kinh tế quốc tế của Hải Phòng sử 

dụng mô hình PEII 2013 cùng các giả thiết cho nghiên cứu. 

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

nhập kinh tế quốc tế của địa phương, 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 địa phương 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 địa phương 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 mỗi địa phương.  

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 

Hải Phòng với tiếp cận về những tiềm năng mà địa phương đang 
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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. Số lượng các chiều kích và 

phương diện xem xét của mỗi trụ cột được chỉ ra chi tiết trong 

báo cáo. Phần 3 của báo cáo đưa ra các đề xuất về mô hình và lộ 

trình, các bước triển khai thực hiện cho việc cải thiện năng lực 

hội nhập kinh tế quốc tế của Hải Phòng.  

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.  

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.   
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PHẦN I – GIỚI THIỆU VỀ HẢI PHÒNG 
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Lịch sử hình thành của Hải Phòng 

Hình  1 Vị trí địa lý Hải Phòng 

 

Hải Phòng là miền đất cổ với bề dày truyền thống lịch sử, văn 

hóa, xã hội lâu đời, gắn liền với Văn hoá Hạ Long và văn hoá 

Đông Sơn cùng tên tuổi của nữ tướng Lê Chân - người lập Trang 

An Biên vào đầu Công nguyên - cái nôi hình thành nên đô thị Hải 

Phòng ngày nay. 

Là vùng đất đầu sóng, ngọn gió, “phên dậu” phía Đông của đất 

nước, Hải Phòng có vị thế chiến lược trong toàn bộ tiến trình 

đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam: mà 

trận chiến nổi tiếng trên dòng sông Bạch Đằng Giang (năm 938 

của Ngô Quyền, năm 981 của Lê Hoàn, năm 1288 của Trần Hưng 

Đạo). 

Năm 1870 - 1873, cảng Ninh Hải và nha Hải Phòng sứ được hình 

thành bên cửa sông Cấm theo lệnh vua Tự Đức, và đến khi thực 
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dân Pháp chiếm đóng Bắc Kỳ thì đây là vị trí của một cơ quan 

thuế vụ chung nhằm quản lý hoạt động thương mại với tên gọi 

là Hải Dương thương chính quan phòng. 

Hải Phòng như hiện nay trên cơ sở hợp nhất thành phố Hải 

Phòng cũ và tỉnh Kiến An.  

Điều kiện tự nhiên 

Tài nguyên biển 

Hải Phòng có bờ biển dài trên 125 km kể cả bờ biển chung 

quanh các đảo khơi. Bờ biển có hướng một đường cong lõm của 

bờ vịnh Bắc Bộ, thấp và khá bằng phẳng, cấu tạo chủ yếu là cát 

bùn do 5 cửa sông chính đổ ra. Trên đoạn chính giữa bờ biển, 

mũi Đồ Sơn nhô ra như một bán đảo, đây là điểm mút của dải 

đồi núi chạy ra từ trong đất liền, có cấu tạo đá cát kết (sa thạch) 

tuổi Đevon, đỉnh cao nhất đạt 125 m, độ dài nhô ra biển 5 km 

theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Ưu thế về cấu trúc tự nhiên 

này đã tạo cho Đồ Sơn có một vị trí chiến lược quan trọng trên 

mặt biển; đồng thời cũng là một thắng cảnh nổi tiếng. Dưới chân 

những đồi đá cát kết có bãi tắm, có nơi nghỉ mát nên thơ và khu 

an dưỡng có giá trị. Ngoài khơi thuộc địa phận Hải Phòng có 

nhiều đảo rải rác trên khắp mặt biển, lớn nhất có quần đảo Cát 

Bà, xa nhất là đảo Bạch Long Vỹ. 

Tài nguyên biển là một trong những nguồn tài nguyên quí hiếm 

của Hải Phòng với gần 1.000 loài tôm, cá và hàng chục loài rong 

biển có giá trị kinh tế cao như tôm rồng, tôm he, cua bể, đồi mồi, 

sò huyết, cá heo, ngọc trai, tu hài, bào ngư. Biển Hải Phòng có 

nhiều bãi cá, lớn nhất là bãi cá quanh đảo Bạch Long Vỹ với độ 
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rộng trên 10.000 hải lý vuông, trữ lượng cao và ổn định. Tại các 

vùng triều ven bờ, ven đảo và các vùng bãi triều ở các vùng cửa 

sông rộng tới trên 12.000 ha vừa có khả năng khai thác, vừa có 

khả năng nuôi trồng thuỷ sản nước mặn và nước lợ có giá trị 

kinh tế cao. 

Tài nguyên rừng 

Hải Phòng có rừng ngập mặn và rừng cây lấy gỗ, ăn quả, tre, 

mây… với diện tích 17.000 ha. Rừng nguyên sinh Cát Bà với 

thảm thực vật phong phú, đa dạng, nhiều loại thảo mộc quý 

hiếm như lát hoa, kim giao, đinh..., hệ động vật đa dạng với 36 

loài chim (đại bàng, hải âu, đa đa, én,…), 28 loài thú (khỉ mặt đỏ, 

khỉ mặt vàng, sơn dương, sóc đuôi đỏ, rái cá, mèo rừng,…). Đặc 

biệt là loài voọc đầu trắng, trên thế giới chỉ thấy ở Cát Bà. Bên 

cạnh đó, Đồ Sơn là một bán đảo đồi núi, rừng thông nối tiếp 

nhau vươn ra biển dài đến 5 km, có giá trị chủ yếu về phong 

cảnh và môi trường sinh thái. Trong đất liền có vùng Núi Voi, 

nằm ở phía bắc thị xã Kiến An và Tràng Kênh (huyện Thuỷ 

Nguyên) là một quần thể thiên nhiên đa dạng, cấu tạo chủ yếu là 

núi đá vôi, nhiều hang động kỳ thú… là những địa danh nổi tiếng 

của thành phố Cảng. 

Tài nguyên đất 

Hiện nay, Hải Phòng có 62.127 ha đất canh tác, hình thành phần 

lớn từ hệ thống sông Thái Bình và vùng đất bồi ven biển nên chủ 

yếu mang tính chất đất phèn và phèn mặn. Tuy nhiên, Hải Phòng 

có nhiều vùng đất thích hợp với các giống lúa có chất lượng gạo 

ngon như di hương, tám xoan. Trên diện tích đất canh tác có gần 

50% diện tích có thể trồng 3 vụ (2 vụ lúa, 1 vụ màu). Ngoài ra, 
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trồng hoa cũng là một trong những thế mạnh ở một số vùng 

nông nghiệp Hải Phòng, đặc biệt là vùng đất ven đô thị diện tích 

trồng hoa khoảng 250 – 300 ha. Trong nhiều cây công nghiệp, 

Hải Phòng có kinh nghiệm và tiềm năng mở rộng sản xuất 2 loại 

cây trồng chính là cói và thuốc lào. Với hàng nghìn héc ta đất bãi 

bồi, trước đây Hải Phòng đã hình thành vùng cói tập trung. Diện 

tích trồng cây thuốc lào khoảng 1.100 – 1.300 ha, hàng năm sản 

xuất từ 1.000 – 1.300 tấn, Hải phòng nổi tiếng với thuốc lào 

Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, hương vị thơm ngon, êm say. Cây ăn quả 

chủ yếu của Hải Phòng là chuối, cam, vải,… Diện tích vườn quả 

khoảng 2.500 ha. Ngoài ra, Hải Phòng còn có trên 23.000 ha bãi 

triều đá nổi và ngập nước, trong đó có 9.000 ha bãi triều cao có 

thể tổ chức nuôi trồng thuỷ sản và hiện còn 13.000 ha bãi nổi 

còn bỏ hoang. 

Tài nguyên khoáng sản 

Hải Phòng có 2 dải núi chạy liên tục theo hướng Đông Bắc – Tây 

Nam với nhiều núi đá vôi, chủ yếu tập trung ở Tràng Kênh 

(Thuỷ Nguyên), Cát Bà… với trữ lượng trên 200 triệu tấn. 

Khoáng sản gốc kim loại không nhiều với một số mỏ như: mỏ 

sắt Dương Quan (Thuỷ Nguyên), kẽm (Cát Bà), than (Vĩnh Bảo), 

cao lanh Doãn Lại (Thuỷ Nguyên), sét Tiên Hội, Chiến Thắng 

(Tiên Lãng)… Muối và cát tập trung chủ yếu ở vùng bãi giữa 

sông và bãi biển Cát Hải, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, Đồ 

Sơn. 

Điều kiện xã hội 

Tính đến tháng 12/2011, Hải Phòng có gần 2 triệu người với 

dân cư nông thôn chiếm 53% và thành thị chiếm 47%. Hải 
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Phòng là thành phố có sự đa dạng về văn hoá và dân tộc, xuất 

phát từ yếu tố lịch sử khi là điểm ngõ giao thương với các quốc 

gia bên ngoài như Trung Hoa, Pháp, Hà Lan, Anh Quốc,… Hải 

Phòng cũng thu hút lượng người từ nhiều địa phương khác đến 

sinh sống, từ Nam ra Bắc. 

Sự kết hợp giữa các yếu tố Á - Âu, Việt - Pháp, Việt - Hoa, Pháp - 

Hoa đã để lại những dấu ấn còn đậm nét trong những di sản 

về văn hoá, ngôn ngữ và ẩm thực tại Hải Phòng ngày nay. Đây 

cũng là một trong những lý do có ảnh hưởng đến tính cách đặc 

trưng của người Hải Phòng: cởi mở, phóng khoáng, mạnh mẽ, 

trực tính, nhạy bén trong kinh doanh buôn bán và dễ tiếp nhận 

những cái mới. Nhiều người con đất Cảng đi lập nghiệp xa quê 

lâu năm nhưng vẫn giữ được phần nhiều những nét tính 

cách rất Hải Phòng đó. 

Kỳ vọng phát triển 

Hải Phòng được kỳ vọng trở thành đô thị văn minh, hiện đại gắn 

liền với cảng biển cùng các hoạt động thương mại và du lịch. 

Tuy nhiên, kỳ vọng phát triển của thành phố Hải Phòng vẫn 

chưa được xác định rõ ràng và cụ thể theo từng giai đoạn, hay 

nói cách khác là tầm nhìn của Hải Phòng chưa thực sự rõ ràng, 

trả lời câu hỏi “Hải Phòng muốn trở thành điều gì và như thế 

nào trong tương lai?” 
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PHẦN II – NĂNG LỰC HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ HẢI 

PHÒNG 
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KẾT QUẢ TỔNG THỂ 
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Kết quả xếp hạng 

Xếp thứ 13 năm 2013, giảm 9 hạng so với năm 2010 (xếp thứ 4, 

sau Tp.Hồ Chí Minh – Hà Nội – Bà Rịa Vũng Tàu).  

Trong 8 trụ cột, tăng hạng ở trụ cột Thương mại – Đầu tư – Văn 

hoá và giảm hạng ở 5 trụ cột còn lại. Trong đó, giảm nhiều nhất 

là trụ cột Cơ sở hạ tầng, tiếp đến là Du lịch.  Thể chế và Đặc điểm 

địa phương gần như không thay đổi. Điều này cho thấy vấn đề 

của Hải Phòng ở chỗ “chưa xác định được điểm khác biệt và 

chưa tận dụng được tối đa lợi thế lịch sử địa lý chiến lược”.  

Bảng 1 Kết quả xếp hạng PEII 2013 

Địa  

phương 

Tổ

ng 

thể 

Thươ

ng 

mại 

Đầ

u 

tư 
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u 

lịc

h 

Con 

ngư

ời 

Cơ 

sở 

hạ 

tần
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Vă

n 

ho
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Đặc 

điểm  

địa 

phươ

ng 

Th

ể 

ch
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Bà Rịa - 

Vũng Tàu 4 3 3 1 6 4 62 4 2 

Hải Phòng 13 4 11 18 11 15 36 5 5 

Tp. Hồ Chí 

Minh 1 1 1 11 2 6 35 6 1 

Trong tương quan 8 trụ cột đối sánh toàn quốc 

Hải Phòng gần với Thái Nguyên, Quảng Ninh, Khánh Hoà, Lạng 

Sơn. Trong đó, ngoại trừ Thái Nguyên thuộc nhóm không có dữ 
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liệu đối sánh của năm 2010 thì 3 địa phương còn lại đều thuộc 

nhóm Giảm hạng.  

Hình  2 Vị trí Hải Phòng trong tương quan 8 trụ cột của PEII 

2013 
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KẾT QUẢ CỤ THỂ 
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THƯƠNG MẠI 
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Trụ cột Thương mại 

Đây là trụ cột đánh dấu sự tăng hạng đáng kể của Hải Phòng. 

Mặc dù những ảnh hưởng tiêu cực của biến động kinh tế tác 

động đến toàn bộ đời sống kinh tế của các chủ thể từ doanh 

nghiệp lớn đến các hộ gia đình kinh doanh, song người dân và 

doanh nghiệp Hải Phòng vẫn dành những đánh giá tích cực về 

địa phương mình, đặc biệt là về kết quả thương mại.  

Các tiêu chí được sử dụng trong mô hình PEII 2012 bao gồm: 

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

Trong giai đoạn 2007 – 2011, tỷ lệ tăng trưởng xuất nhập khẩu 

của Hải Phòng vẫn tương đối ổn định và không có nhiều biến 

động so với giai đoạn 2005 – 2009.  

Lượng hàng hoá xuất khẩu có mức độ tăng trưởng trung bình là 

1.3 (tương ứng tăng 3%), với các mặt hàng chủ yếu: (1) Giày 

dép các loại (chiếm 26.84% trong cơ cấu giá trị hàng hoá xuất 

khẩu, tính đến tháng 9/2013); (2) Hàng dệt may và Hàng dây 

điện, cáp điện (cùng chiếm 7.95% trong cơ cấu giá trị); (3) Sản 

phẩm Plastic (chiếm 5.58%); (4) Hàng điện tử (chiếm 4.68%). 

Trong khi đó, các mặt hàng khác như Hàng thuỷ sản và Hàng thủ 

công mỹ nghệ chỉ đạt xấp xỉ 2% cơ cấu giá trị trong tổng giá trị 

hàng hoá xuất khẩu.  

Tuy nhiên, các sản phẩm nhập khẩu cũng thể hiện giá trị gia 

tăng trong các sản phẩm của Việt Nam còn nhiều yếu kém. Đơn 

cử, 16.76% giá trị nhập khẩu thuộc về phụ liệu giày dép; Vải 

may mặc và phụ liệu hàng may mặc chiếm 5.9%; Máy móc và 

thiết bị phụ tùng khác chiếm 12.86%.  

Hình  4 Tỷ lệ tăng trưởng xuất nhập khẩu 2 giai đoạn nghiên 

cứu PEII 2010 và PEII 2012 
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Mặc dù chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, hiện tượng tăng 

giá đầu vào của một số sản phẩm như điện, than, xăng 

dầu,..lượng cầu hàng hoá của thị trường mục tiêu giảm, chính 

sách cấm biên của Trung Quốc đối với lượng hàng quá cảnh, tạm 

nhập tái xuất qua cảng, song các kết quả cho thấy tình hình 

thương mại xuất nhập khẩu của Hải Phòng vẫn không có nhiều 

xáo trộn, thể hiện vị trí và vai trò của Hải Phòng trong tuyến 

giao thương của miền Bắc Việt Nam đối với thế giới bên ngoài.  

Thương mại và tiêu dùng 

Thực tế cho thấy kinh tế cá thể và kinh tế tư nhân của Hải Phòng 

đang giữ một vị trí đáng kể trong nền kinh tế địa phương, khi có 

mức tăng lượng lưu chuyển hàng hoá đáng kể (lần lượt là 

30.02% và 30.43% so với năm 2012) trong khi kinh tế Nhà 

nước chỉ tăng 9.97% còn kinh tế tập thể và kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài giảm lần lượt là 5.58% và 1.93%.  

Kết quả năm 2013 đã thể hiện thế mạnh của ngành du lịch Hải 

Phòng khi doanh thu của dịch vụ khách sạn, nhà hàng tăng 

40.36% (chiếm 17.71% trong cơ cấu doanh thu); của dịch vụ lữ 

hành tăng 20.30%. Tuy nhiên, tỷ lệ tăng doanh thu này lại phản 
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ánh một khía cạnh khác khi các chi phí đầu vào như điện, nước, 

xăng dầu,… đều tăng hơn so với cùng kỳ các năm trước, dẫn đến 

việc giá thành dịch vụ của các đơn vị cung cấp cũng phải điều 

chỉnh.  

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

dùng dịch vụ của Hải Phòng so với các địa phương khác cùng có 

cảng biển quốc tế (như Bà Rịa – Vũng Tàu, Tp.Hồ Chí Minh) thì 

thấy rằng Tp.Hồ Chí Minh và Bà Rịa – Vũng Tàu có sự sụt giảm 

nhẹ về tổng mức doanh thu bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng 

(so với giai đoạn 2005-2009) thì Hải Phòng tiếp tục xu hướng 

không thay đổi nhiều. Khi đối sánh Hải Phòng với 4 địa phương 

có khu kinh tế trọng điểm còn lại thì ngoại trừ Thanh Hoá có 

tăng trưởng dương, các địa phương còn lại như Hà Tĩnh, Quảng 

Ngãi có hiện tượng sụt giảm; còn Kiên Giang thì ở trong tình 

trạng tương tự với Hải Phòng. So sánh Hải Phòng với các địa 

phương nằm trong khu vực “Hai vành đai - một hành lang” thì 

thấy rằng duy nhất có Quảng Ninh có sự tăng trưởng, còn lại 

Lạng Sơn và Lào Cai, Hải Phòng gần như không thay đổi.   

Hình  5 Trung bình tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hoá và 

dịch vụ tiêu dùng của 

 2 giai đoạn nghiên cứu 



38 
 

 

Điều này chứng tỏ thị trường tiêu dùng của Hải Phòng tương đối 

ổn định, đặt ra 2 giả thiết về xu hướng tiêu dùng: 

Những tác động về kinh tế (đặc biệt là suy thoái kinh tế) không 

ảnh hưởng nhiều đến thói quen tiêu dùng của người dân địa 

phương và đến doanh thu các dịch vụ của các nhà cung cấp địa 

phương.  

Thực chất là có sự sụt giảm về nhu cầu tiêu dùng của người dân 

địa phương, song do sự tăng trưởng về các nhóm dịch vụ khác 

(đặc biệt là nhóm về du lịch gồm dịch vụ khách sạn, nhà hàng và 

dịch vụ lữ hành) bù đắp lại.  

Phản ứng đối với lạm phát 

Kết quả khảo sát cho thấy người dân Hải Phòng không có nhiều 

động thái đối với tình hình suy thoái kinh tế và lạm phát. Cụ thể, 

trong số 4 phản ứng phổ biến thì người dân Hải Phòng lựa chọn 

“Thay đổi nhãn hàng” nhiều hơn. Việc chuyển sang các nhãn 

hàng có mức giá bán rẻ hơn của người Hải Phòng khi đối sánh 

với một số các trung tâm kinh tế như Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh 
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lại không rõ nét, là dấu hiệu cho thấy  sự nhạy cảm về giá của 

người dân Hải Phòng kém hơn.  

Khi đối sánh với Lạng Sơn, Lào Cai và Quảng Ngãi thì thấy rằng 

người dân Lạng Sơn phản ứng thiên về giảm tần suất mua hàng 

(mua ít hơn) trong khi người dân của Lào Cai, Quảng Ngãi lại 

thiên về lựa chọn mua theo nhu cầu, hàm ý rằng các phần chi 

tiêu dành cho nhu cầu thiết yếu vẫn được ưu tiên.  

Bên cạnh đó, có thể nhận thấy sự tương đồng đáng kể giữa 

người dân Hải Phòng và người dân Kiên Giang đối với các lựa 

chọn chi tiêu trong thời điểm suy thoái kinh tế. Điểm đáng chú ý 

là 2 địa phương này cũng khá giống nhau thì cùng mới được lựa 

chọn là địa phương có khu kinh tế trọng điểm đến giai đoạn 

2020.  

Hình  6 Phản ứng của người dân với lạm phát 

 

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

phương và các sản phẩm có nguồn gốc địa lý 

Kết quả khảo sát cho thấy người dân Hải Phòng đánh giá chất 

lượng của hệ thống các cửa hàng bình dân tại địa phương tốt 

hơn so với các loại hình phân phối khác. Đáng chú ý là không có 
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đánh giá rõ nét nào về chất lượng các sản phẩm được phân phối 

tại địa phương. Tích cực nhất trong nhận xét là chất lượng sản 

phẩm do địa phương sản xuất và do địa phương khác sản xuất, 

ngụ ý rằng sản phẩm nội địa đã có được vị trí trong lựa chọn của 

người tiêu dùng. Kém tích cực nhất là các sản phẩm nhập khẩu, 

mà đặc biệt là sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc. Đây cũng là 

nhận định chung trong kết quả nghiên cứu đánh giá của người 

dân 63 tỉnh thành phố.  

Trong khi đó, người dân ở Lạng Sơn tương đối khắt khe với các 

kênh phân phối tại địa phương, còn người dân ở Quảng Ninh và 

Lào Cai thì hơi nghiêng về kênh Siêu thị và Cửa hàng lớn. Người 

dân Quảng Ninh cho rằng sản phẩm nhập khẩu từ ASEAN tương 

đối tốt trong khi người dân Lào Cai thì nhận định về sản phẩm 

của địa phương tốt hơn so với các sản phẩm khác.  

 

Hình  7 Đánh giá của người dân và doanh nghiệp về chất lượng 

hệ thống phân phối và sản phẩm được phân phối tại địa phương 
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Nhận định của doanh nghiệp đối với hệ thống phân phối và chất 

lượng sản phẩm của các địa phương cũng tương đối khác nhau. 

Doanh nghiệp Hải Phòng, Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Quảng 

Ngãi khá chung quan điểm khi đánh giá về hệ thống bán buôn và 

bán lẻ của địa phương khá tốt. Doanh nghiệp của Lạng Sơn, Bà 

Rịa – Vũng Tàu, Thanh Hoá thì lại đồng ý nhiều hơn về cơ sở hạ 

tầng dành cho buôn bán. Đối với trung tâm phát triển kinh tế 

như Tp.Hồ Chí Minh thì đánh giá của doanh nghiệp về chất 

lượng các hình thức phân phối tại địa phương tương đối chặt 

chẽ, khiến cho vị trí thể hiện quan điểm của doanh nghiệp địa 
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phương này ở vị trí khá xa so với các tiêu chí đánh giá. Chủ yếu, 

doanh nghiệp Tp.Hồ Chí Minh cho rằng kênh siêu thị tại đây 

đang phát huy hiệu quả nhiều hơn so với các kênh khác. Do đó, 

chất lượng sản phẩm nhập khẩu (từ ASEAN và nói chung) cũng 

nhận được kết quả tốt hơn so với các sản phẩm có nguồn gốc 

khác. 

Tựu chung lại, có thể thấy rằng Tp.Hồ Chí Minh thể hiện một 

hình ảnh thương mại có hơi hướng hiện đại, còn lại ở các địa 

phương khác đều đang trên lộ trình hội nhập thương mại sâu 

hơn. Điều này vừa là thành công vừa là thách thức cho các 

doanh nghiệp trong ngành công thương của địa phương Việt 

Nam, không chỉ là đòi hỏi về cơ sở hạ tầng dành cho buôn bán 

mà còn là sự đầu tư về dịch vụ đi kèm cũng như là chất lượng 

sản phẩm được cung ứng trong kênh.  

Đánh giá tính liên kết giữa các doanh nghiệp 

Mặc dù điểm đánh giá của doanh nghiệp Hải Phòng về tính liên 

kết trong ngành, liên kết trong chuỗi giá trị và liên kết trong hệ 

thống phân phối ở mức trung bình khá, song, câu hỏi đặt ra là 

tại sao lại có khó khăn trong việc tiếp cận hệ thống bán lẻ cũng 

như các kênh phân phối khác tại địa phương? 

Kết quả khảo sát đã chỉ ra rằng, trong nhóm các địa phương có 

nét tương đồng với Hải Phòng (gồm nhóm cảng biển quốc tế, 

nhóm khu kinh tế trọng điểm và nhóm vành đai kinh tế) thì 

doanh nghiệp của địa phương đánh giá về tính liên kết trong 

ngành (giữa các doanh nghiệp khác trong cùng ngành sản xuất 

để đạt được lợi thế nhờ quy mô) có mức điểm cao thứ 4 (sau 

Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Lào Cai). 
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Hình  8 Đánh giá tính liên kết trong ngành 

 

Ngược lại là đánh giá về tính liên kết ngoài ngành, hay chính là 

liên kết trong chuỗi giá trị của doanh nghiệp của Hải Phòng gần 

thấp nhất. Điều này cho thấy sự kết hợp giữa doanh nghiệp của 

địa phương với các đơn vị hậu cần hỗ trợ và cung cấp dịch vụ 

(như kết hợp với công ty cung ứng bao bì, thiết kế, dịch vụ 

quảng cáo, cung cấp thông tin,…) còn yếu và kém. 

Hình  9 Đánh giá tính liên kết trong chuỗi 
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Đặc biệt là mức đánh giá về tính liên kết của doanh nghiệp trong 

hệ thống phân phối là rất yếu. Đây có thể là một trong những lý 

do khiến cho tiềm năng về phân phối của các doanh nghiệp Hải 

Phòng vẫn chưa được khai thác hết.  

Hình  10 Đánh giá tính liên kết trong hệ thống kênh phân phối 
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ĐẦU TƯ 
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Trụ cột Đầu tư 

Hải Phòng khẳng định vị trí của mình trên bản đồ thu hút đầu tư 

của toàn quốc khi đứng thứ 11 về Đầu tư.  

Các tiêu chí được sử dụng trong mô hình PEII 2012 bao gồm: 

Hình  11 Trụ cột Đầu tư 
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Đầu tư nước ngoài 

Tính đến thời điểm 9/2013, Hải Phòng có 362 dự án FDI còn 

hiệu lực với tổng vốn đăng ký là 8.2 tỷ USD. Riêng năm 2013, có 

22 dư  a n ca p mơ i vơ i to ng vo n 1.837,72 trie  u USD, 21 dư  a n 

đie u ch  nh ta ng vo n vơ i so  vo n đie u ch  nh ta ng the m 102,95 

triệu USD. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa vốn đăng ký/ số dự án 

và vốn điều lệ/ số dự án, cho thấy không hẳn số vốn đăng ký cao 

đã phản ánh được sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tại địa 

phương.  

Hình  12 So sánh vốn đăng ký/ dự án và Vốn điều lệ/ dự án 

 

Hải Phòng không có nhiều sự chênh lệch giữa vốn đăng ký và 

vốn điều lệ, cho thấy phần nào nỗ lực của chính quyền địa 

phương và doanh nghiệp trong việc chuyển hoá nguồn tiền đầu 

tư trực tiếp nước ngoài vào địa phương với hiệu quả cao nhất. 

Tuy nhiên, việc chậm trễ tiến độ dự án, đặc biệt như các dự án 

chậm tiến độ nhiều năm liền đã gây nên một “trạng thái ì ạch” 

của những dự án triệu đô như dự án Cảng container quốc tế Hải 

Phòng, hay dự án khu công nghiệp Đồ Sơn (cấp chứng nhận đầu 

tư từ 2007, đã gia hạn đến hết năm 2010, chưa đầy 50% diện 
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tích quy hoạch được xây dựng, tỷ lệ lấp đầy 32.7%), Dự án khu 

liên hợp đầu tư Thâm Việt (cấp giấy chứng nhận đầu tư cuối 

năm 2008, chỉ 57% vốn điều lệ được góp), Khu công nghiệp 

VSIP (mặc dù đã có một số các doanh nghiệp lớn như Kyocera 

Mita, Nipro Pharma, Fuji Xerox đến đầu tư xây dựng nhà máy, 

song công tác giải phóng mặt bằng chậm và gây ảnh hưởng đến 

tiến độ của khu công nghiệp). Điều này càng trở nên quan trọng 

khi nguồn vốn ODA của Nhật Bản đã lựa chọn Hải Phòng – Việt 

Nam là 1 trong những đích đến trong thời gian tới.  

Đối sánh vốn đăng ký của hai giai đoạn nghiên cứu, cho thấy Hải 

Phòng vẫn không có nhiều sự thay đổi trong suốt những năm 

2005 - 2011. Trong khi Quảng Ngãi, Kiên Giang có sự thay đổi rõ 

rệt bởi sự xuất hiện của Nhà máy lọc dầu Dung Quất và các dự 

án Du lịch Phú Quốc. Thanh Hoá và Bà Rịa – Vũng Tàu cũng 

tương tự với dự án Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn và dự án Hồ 

Tràm Strip của ACDL cùng cụm cảng Cái Mép – Thị Vải.  

Hình  13 So sánh Vôn đăng ký/ dự án 2 giai đoạn nghiên cứu 
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Đầu tư nội địa 

Nằm trong vòng xoáy của suy thoái kinh tế, hầu hết các doanh 

nghiệp đều cắt giảm chi phí hoạt động và thu gọn thị trường 

mục tiêu. Doanh nghiệp Hải Phòng, theo số liệu thống kê đến hết 

năm 2012, tỷ lệ đăng ký mới giảm 22%, giảm vốn đăng ký 20%, 

30% doanh nghiệp tạm đóng mã số thuế. Xu hướng này tiếp tục 

trong báo cáo 9 tháng đầu năm 2013, cho thấy hướng đầu tư nội 

địa trong tỉnh và sang tỉnh khác của doanh nghiệp địa phương 

chưa thể mạnh mẽ như thời gian trước.  

Bên cạnh nguồn vốn đầu tư từ doanh nghiệp, nguồn vốn tiềm 

năng từ hoạt động lưu trữ, tiết kiệm trong dân cũng là một 

hướng mở để giải quyết bài toán về vốn. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy người dân Hải Phòng có xu hướng thích mua vàng tích trữ 

và mua ngoại tệ gửi ngân hàng hơn là các hình thức khác. Điều 

này cũng có thể dễ dàng lý giải bởi Hải Phòng là một trong 

những điểm dừng chân của nguồn tiền do Việt kiều gửi về. Đáng 

chú ý là một bộ phận người dân Hải Phòng lựa chọn hình thức 

đầu tư thông qua trái phiếu Chính phủ, trong khi người dân ở 

các địa phương khác không lựa chọn phương án này. 

Hình  14 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 

Kết quả khảo sát đã cho thấy khi xem xét về các dịch vụ hỗ trợ 

hoạt động đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài và doanh 

nghiệp trong nước, Hải Phòng và Hà Nội khá tương đồng nhau. 

Hầu hết các doanh nghiệp đều đánh giá cao dịch vụ thu hút đầu 

tư trực tiế nước ngoài, cung cấp thông tin kinh doanh về thị 

trường tiềm năng của hai địa phương này nhưng không đánh 

giá tốt về các dịch vụ khác như: Tư vấn thông tin pháp luật, Hỗ 

trợ tiếp cận đất đai, Tìm kiếm đối tác kinh doanh, Phát triển 

cụm/ khu công nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.  

Trong khi đó, Thanh Hoá và Lào Cai được đánh giá khá ở dịch vụ 

Hỗ trợ tìm kiếm đối tác kinh doanh; Bà Rịa – Vũng tàu tốt hơn ở 

dịch vụ Thẩm định đối tác kinh doanh. Đáng chú ý là Quảng 
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Ninh, Hà Tĩnh và Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh không ở 

quá gần tiêu chí đánh giá nào, cho thấy 2 vấn đề: (1) Các địa 

phương này được đánh giá đồng đều về chất lượng dịch vụ hỗ 

trợ đầu tư theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực; (2) Các địa 

phương này đang cùng gặp những vấn đề giống nhau trong việc 

hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

Hình  15 Đánh giá về dịch vụ hỗ trợ đầu tư 

 

Khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn 

Đối sánh với các địa phương có khu kinh tế trọng điểm gồm 

Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Kiên Giang, Quảng Ngãi thì thấy 

rằng doanh nghiệp Hải Phòng đánh giá về khả năng tiếp cận 

nguồn vốn hỗ trợ tương đối thấp nhưng lại ghi nhận khả năng 
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giải ngân của địa phương là khá tốt. Sự chênh lệch này ở một 

chiều ngược lại là ở các địa phương còn lại khi đánh giá mức độ 

hấp thụ vốn và chuyển hoá vào thực tế còn thấp.  

Hình  16 Đánh giá về mức độ dễ dàng trong tiếp cận vốn và hấp 

thụ vốn của nhóm các địa phương có khu kinh tế biển ưu tiên 

 

Đối sánh với địa phương có cảng biển quốc tế gồm Hải Phòng, 

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp.Hồ Chí Minh thì thấy rằng không có nhiều 

khoảng cách giữa mức độ tiếp cận và mức độ hấp thụ vốn. Tp.Hồ 

Chí Minh vẫn là địa phương được đánh giá tốt hơn so với Bà Rịa 

– Vũng Tàu và Hải Phòng.  

Hình  17 Đánh giá về mức độ dễ dàng trong tiếp cận vốn và hấp 

thụ vốn của các địa phương có cảng biển quốc tế 
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Đối sánh với các địa phương thuộc khu vực “hai vành đai – một 

hành lang” gồm Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội thì thấy 

rằng doanh nghiệp Hải Phòng, Lào Cai và Hà Nội khá tương 

đồng với nhau trong nhận xét trong khi doanh nghiệp Lạng Sơn, 

Quảng Ninh cùng quan điểm cho rằng khả năng hấp thụ vốn của 

doanh nghiệp địa phương còn tương đối kém. 

Hình  18 Đánh giá về mức độ dễ dàng tiếp cận vốn và hấp thụ 

vốn của các địa phương thuộc khu vực hai vành đai, một hành 

lang 
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Mức độ cạnh tranh trên thị trường đầu tư 

Những đánh giá của doanh nghiệp về dịch vụ hỗ trợ đầu tư cũng 

như khả năng tiếp cận và giải ngân vốn đầu tư tại địa phương 

cũng thể hiện một nét tương tự với đánh giá về sự khốc liệt của 

thị trường địa phương.  

Nếu như doanh nghiệp Hải Phòng, Tp.Hồ Chí Minh và Bà Rịa – 

Vũng Tàu đều cho rằng môi trường kinh doanh ở địa phương 

khá cạnh tranh thì doanh nghiệp Hải Phòng, Hà Nội, Lào Cai cho 

rằng sự va chạm tại các địa phương này là lớn hơn so với ở 

Quảng Ninh, Lạng Sơn. Tương tự với các địa phương có khu 

kinh tế biển trọng điểm khi doanh nghiệp Hải Phòng và Kiên 

Giang cảm thấy khá khó khăn trong việc kinh doanh tại địa 

phương do gặp phải nhiều sức ép từ đối thủ cạnh tranh còn 

doanh nghiệp ở Thanh Hoá, Quảng Ngãi và Hà Tĩnh thì cho rằng 

mức độ cạnh tranh là vừa phải. 

Hình  19 Đánh giá mức độ cạnh tranh trên thị trường 
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Yếu tố hấp dẫn đầu tư 

Có thể thấy, theo nhận định của doanh nghiệp, Hải Phòng không 

có sự nổi bật về một tiêu chí nào khi đối sánh với các địa 

phương có liên quan. Trong khi đó, Tp.Hồ Chí Minh được đánh 

giá hấp dẫn về Văn hoá ứng xử, Bà Rịa – Vũng Tàu được cho 

điểm khá cao về Chi phí xã hội & Giao dịch, Hà Tĩnh được đánh 

giá tốt hơn hết về Tinh thần kinh doanh còn Kiên Giang được 

cho rằng có tính chuyên nghiệp trong giao tiếp và kinh doanh.  

Điểm đáng lưu ý là tính minh bạch trong thông tin (thông qua 

tiêu chí về Chiến lược và kế hoạch) không có địa phương nào 

đạt được trong điểm đánh giá. Điều đó ngụ ý rằng đòi hỏi của 

doanh nghiệp nói riêng và các nhà đầu tư tiềm năng nói chung 

về chất lượng thông tin ngày càng khắt khe. 

Hình  20 Yếu tố hấp dẫn đầu tư của địa phương 
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DU LỊCH 
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Trụ cột Du lịch 

Là địa phương có du lịch biển, ở gần với Thủ đô Hà Nội, Hải 

Phòng có nhiều tiềm năng để phát triển và khai thác. Tuy nhiên, 

với lựa chọn trở thành đô thị cảng, địa phương sẽ cần chấp nhận 

việc Du lịch sẽ không còn là lựa chọn ưu tiên cho đầu tư và sẽ 

giảm bớt nguồn thu trong tương lai. 

Các chỉ tiêu về Du lịch trong mô hình PEII 2012 bao gồm: 

Hình  21 Trụ cột Du lịch 
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Số lượng khách du lịch 

Du lịch Hải Phòng được biết đến bởi du lịch biển Đồ Sơn và đảo 

Cát Bà trong nhiều năm qua và lễ hội chọi trâu truyền thống. 

Năm 2013 đánh dấu điểm nhấn của Hải Phòng khi lễ hội chọi 

trâu đã được công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia và 

là địa phương đăng cai Năm du lịch quốc gia Đồng bằng Bắc Bộ  

Ngoài ra, với mô hình thí điểm Casino đầu tiên của Việt Nam, du 

lịch Hải Phòng cũng đã hút được một lượng khách quốc tế đáng 

ghi nhận, song thực tế là cơ hội duy trì và phát triển của mô 

hình này đòi hỏi cơ chế và phương pháp thực hiện không chỉ là 

vấn đề của địa phương mà còn là chủ trương, chính sách của 

Nhà nước.  

Tính đến tháng 9/2013, to ng lươ ng kha ch du li ch đe n tha nh pho  

đa t tre n 3,89 trie  u lươ t ta ng 7,81% so vơ i cu ng ky , trong đo  

kha ch quo c te  ươ c đa t 428,83 ngh  n lươ t ta ng 1,64% so vơ i 

cu ng ky .  

Hình  22 Số khách du lịch và tỷ lệ tăng doanh thu du lịch nội địa 

 

Xem xét trong giai đoạn 2007 – 2011, kết quả cho thấy Hải 

Phòng có tỷ lệ tăng trưởng số khách nội địa và số khách quốc tế 
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tương đối đồng đều. Điều đó cho thấy điểm đến Hải Phòng vẫn 

là lựa chọn quen thuộc của một bộ phận du khách. Tuy nhiên, 

với tiềm năng của Hải Phòng, đặc biệt là định hướng phát triển 

Cát Bà – Long Châu trở thành di sản thiên nhiên thế giới, thì 

những kết quả này mới chỉ là những phản ánh bước đầu. Chính 

quyền, doanh nghiệp và cư dân của địa phương cần nhiều nỗ lực 

hơn nữa để bảo tồn môi trường tự nhiên của Cát Bà khi tình 

trạng ô nhiễm môi trường của khu vực bến Bèo kiêm bến tàu du 

lịch, cảng Cá, trung tâm thị trấn, khu vực đầu đường núi Ngọc. 

Mặc dù chính quyền Hải Phòng và huyện Cát Hải đã có định 

hướng phát triển du lịch cộng đồng cho đảo Cát Bà dựa trên các 

đặc điểm riêng biệt về tự nhiên, con người và khí hậu, song kết 

quả thực hiện lại còn tương đối hạn chế.  

Thực trạng du lịch  

Sự quá tải của du lịch Hải Phòng nói riêng và du lịch Việt Nam 

nói chung thường do “mùa du lịch”. Đối với Hải Phòng, là một 

địa phương có du lịch biển và du lịch lễ hội, thường quá tải vào 

các ngày nghỉ lễ, nghỉ hè, dẫn đến tình trạng giá dịch vụ tăng 

cao, chất lượng phục vụ giảm sút,… Còn phải kể đến những nội 

dung du lịch Hải Phòng đang ngày càng “buồn”, chưa thực sự 

hấp dẫn đối với du khách trong nước. Đảo Cát Bà hàng năm thu 

hút được hàng triệu lượt khách du lịch, nhưng tỷ lệ tăng doanh 

thu của dịch vụ khách sạn và nhà hàng cũng như dịch vụ lữ hành 

lại chủ yếu đến từ việc tăng giá của các chi phí đầu vào mà chưa 

có sự cải thiện về nội dung du lịch. Hải Phòng dường như vẫn 

đang ẩn mình trong lớp vỏ “cũ” thay vì tích cực vận động để phù 

hợp với nhu cầu du lịch mới của các thượng đế.   
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Hình  23 Đánh giá của du khách về du lịch địa phương 

 

Đối sánh với đánh giá của du khách về Quảng Ninh và Bà Rịa – 

Vũng Tàu, thấy rằng du khách Hải Phòng đánh giá du lịch địa 

phương khá tích cực ở môi trường du lịch, dịch vụ y tế, bảo 

hiểm du lịch, chất lượng xe và thái độ lái xe. Kết quả này thể 

hiện sự nỗ lực của các đơn vị và cá nhân có liên quan. Tuy nhiên, 

đây mới chỉ là những đánh giá của du khách nội địa, không 

nhiều các yêu cầu cao và khắt khe như du khách quốc tế, nên 
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những đánh giá này, ở một chừng mực nhất định có thể vẫn đạt 

được mức điểm đánh giá tích cực.  

Tuy nhiên, Hải Phòng dường như vẫn đang còn rất hạn chế ở 3 

mảng chính yếu của dịch vụ du lịch: (1) Dịch vụ lữ hành; (2) 

Dịch vụ lưu trú (chất lượng khách sạn, nhà nghỉ) và (3) Dịch vụ 

vui chơi, giải trí và ăn uống. Đây là vấn đề mà địa phương phải 

quan tâm bởi chính những trải nghiệm thực tế mới là yếu tố 

quan trọng giữ chân được du khách.  

Những cư dân sinh sống tại địa phương cũng đồng quan điểm 

cho rằng Thông tin dịch vụ du lịch của Hải Phòng còn nhiều 

thiếu sót; Tính chuyên nghiệp và đồng bộ trong chất lượng dịch 

vụ còn kém, điển hình như việc liên kết giữa các đơn vị tour – 

khách sạn – nhà hàng; Hiện tượng chèo kéo và nài nỉ khách du 

lịch của dịch vụ xe xích lô.  Hơn nữa, hiện tượng “biến tướng” 

của các dịch vụ giải trí tại các khu vực như biển Đồ Sơn cũng là 

bài toán thách thức của chính quyền địa phương.  

Hình  24 Đánh giá của người dân về thực trạng du lịch địa 

phương 

 

Tương tự, doanh nghiệp của địa phương cũng cho rằng thực 

trạng du lịch địa phương còn rất nhiều các bất cập. Trong đó, 

phần thông tin đến du khách cũng như tính chuyên nghiệp và 

đồng bộ trong cung cấp dịch vụ nhận được mức đánh giá thấp 
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nhất. Ngoài ra, chất lượng phục vụ trong tour (món ăn, âm 

nhạc) cũng không được đánh giá cao.  

Hình  25 Đánh giá của doanh nghiệp về thực trạng du lịch địa 

phương 

 

So sánh với một số các địa phương có du lịch biển như Bà Rịa – 

Vũng Tàu, Quảng Ninh (biển Bãi Cháy), Thanh Hoá (biển Sầm 

Sơn), Nghệ An (biển Cửa Lò) thì đáng ngạc nhiên rằng Hải 

Phòng vẫn được đánh giá ở mức tương đối khá. Trong khi đó, 

Quảng Ninh gần như không có nhận định nào tích cực, còn Nghệ 

An thì lại thiên về đánh giá của chất lượng dịch vụ xe ôm, Thanh 

Hoá có nhận xét khá tích cực về môi trường du lịch và thái độ 

hướng dẫn viên. Chỉ duy nhất Bà Rịa – Vũng Tàu là địa phương 

có được đánh giá về dịch vụ du lịch tích cực ở hệ thống nhà 

hàng, khách sạn, nhà nghỉ. 

Một điểm chung có thể thấy nữa là dịch vụ Xích lô ở các địa 

phương này đều nhận được những đánh giá tương đối kém. Cho 

thấy rằng, phương tiện này đang mất dần đi vai trò trong việc 

tạo ấn tượng với du khách về du lịch địa phương của Việt Nam 

hoặc ở một số nơi là không tồn tại.  

Hình  26 Đánh giá về thực trạng du lịch của 3 địa phương Hải 

Phòng, Quảng Ninh,  
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Bà Rịa – Vũng Tàu 

 

Thách thức và nhu cầu phát triển du lịch của địa phương 

Xuất phát từ những đánh giá về thực trạng du lịch địa phương, 

người dân Hải Phòng cho rằng thách thức của ngành du lịch địa 

phương không còn nằm ở việc tổ chức tuyến du lịch, hỗ trợ phát 

triển thanh toán thẻ hay các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch 

đơn thuần nữa mà là cần “tầm nhìn” dài hạn về chiến lược du 

lịch địa phương, đặc biệt khi Hải Phòng đang đứng giữa 2 lựa 

chọn đối nghịch (1) trở thành điểm đến với môi trường tự nhiên 

trong sạch và (2) phát triển trở thành đô thị cảng biển với cảng 
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biển quốc tế Đình Vũ – Cát Hải, nối liền với hệ thống cảng biển 

Vân Đồn (Quảng Ninh). Trong khi đó, doanh nghiệp địa phương 

lại cho rằng hoạt động Quản lý nhà nước về du lịch, các nội 

dung, chương trình xây dựng tour du lịch của Hải Phòng là vấn 

đề thách thức đối với công tác phát triển du lịch của địa phương. 

Những điểm dừng chân không còn mới lạ, hấp dẫn với du khách, 

còn chưa kể tới dịch vụ cung cấp bao năm vẫn không có nhiều 

thay đổi để phù hợp hơn với thị hiếu của du khách.  

Khá thú vị là sự tương đồng trong ý kiến của người dân và 

doanh nghiệp của Hải Phòng và Quảng Ninh khi đánh giá về 

những thách thức du lịch của địa phương. Hai mảnh đất với sự 

gắn kết về không gian kinh tế cũng như yếu tố lịch sử và giờ đây 

là bức tranh du lịch tương tự nhau sẽ là câu hỏi lớn dành cho 

các đơn vị quản lý “Làm thế nào để vừa cạnh tranh và vừa kết 

nối giữa hai điểm đến du lịch này?” 
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Hình  27 Đánh giá của người dân và doanh nghiệp về thách thức 

phát triển du lịch 
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CON NGƯỜI 
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Trụ cột Con người 

Là một trong những trụ cột giảm hạng của Hải Phòng, kết quả 

đánh giá này có thể coi như một dấu hiệu về chất lượng lao động 

cũng như môi trường sống tại thành phố Cảng.  

Các chỉ tiêu trong trụ cột Con người của PEII 2012 gồm: 

Hình  28 Trụ cột Con người 
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Thu nhập, Việc làm và Hộ nghèo 

Số liệu thống kê đã cho thấy Hải Phòng có tỷ lệ hộ nghèo tương 

đối thấp (chỉ hơn Tp.Hồ Chí Minh và Bà Rịa – Vũng Tàu), tỷ lệ 

thất nghiệp cũng tương tự (chỉ hơn Quảng Ngãi và Bà Rịa – 

Vũng Tàu) trong khi mức lương bình quân của người lao động ở 

mức tương đối khá.  

Hình  29 Tỷ lệ hộ nghèo, mức lương bình quân và  

tỷ lệ thất nghiệp 

 

Ngành công nghiệp, xây dựng của địa phương đang là lĩnh vực 

hút nhiều lao động nhất do nhu cầu xây dựng cơ bản cũng như 

sự tham gia của các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất công 

nghiệp trên thế giới như LG Electronics, Fuji Xeror,… Ngành 

dịch vụ cũng có tăng về tỷ lệ lao động tham gia nhưng không 

thật sự đáng kể, trong khi ngành nông lâm ngư nghiệp thì gần 

như không thay đổi. 

Đánh giá về chất lượng lao động 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, các doanh nghiệp Hải Phòng đánh 

giá chất lượng lao động địa phương khá tích cực khi cho rằng 
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lao động tại Hải Phòng về cơ bản đã đáp ứng được một phần yêu 

cầu công việc và có một lượng đáng kể có khả năng đáp ứng 

được toàn bộ yêu cầu công việc đưa ra.  

Hình  30 Đánh giá chất lượng lao động địa phương 

 

Tương tự như vậy là đánh giá đối với Quảng Ninh, khiến cho 

thêm một lần nữa, nét tương đồng giữa hai địa phương này 

được thể hiện.  

Đáng chú ý là người lao động ở Lạng Sơn, Quảng Ninh và Hà 

Tĩnh nhận được một phần đánh giá cho rằng hoàn toàn các kỹ 

năng và trình độ chuyên môn là không đảm bảo cho công việc. 

Trong khi đó, lao động ở Tp.Hồ Chí Minh và Lào Cai nhận được 

mức đánh giá có khả năng hoàn thành tốt mọi công việc được 

giao là thấp nhất.  

Đánh giá về dịch vụ hỗ trợ người lao động 

Tuy nhiên, khi đánh giá về các dịch vụ hỗ trợ người lao động 

như Giáo dục và Đào tạo, Đào tạo nghề, Hỗ trợ tuyển dụng và 

môi giới lao động, Hỗ trợ tạo việc làm thì Tp.Hồ Chí Minh và Lào 

Cai ở mức tương đối khá. Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Tĩnh cũng ở 
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mức đánh giá tương tự. Nhìn chung, doanh nghiệp của các địa 

phương này đánh giá tương đối đồng đều nhau về chất lượng 

dịch vụ hỗ trợ người lao động. 

Hình  31 Đánh giá  của doanh nghiệp về dịch vụ hỗ trợ người lao 

động 

 

Đối với người dân, những trung tâm đào tạo lớn như Hà Nội, 

Tp.Hồ Chí Minh lại không có nhiều đánh giá tốt về dịch vụ giáo 

dục và đào tạo. Đối với đào tạo nghề, Kiên Giang và Quảng Ngãi 

được đánh giá cao hơn trong khi dịch vụ hỗ trợ tuyển dụng và 

môi giới lao động lại tương đối mờ nhạt. Mặc dù Hải Phòng đã tổ 

chức sàn giao dịch việc làm và có được sự chú ý cũng như tham 

gia của doanh nghiệp và người lao động, song với kết quả đánh 

giá này, cho thấy thực sự hiệu quả của sàn giao dịch việc làm 

vẫn còn tương đối hạn chế.  

Hình  32 Đánh giá của người dân về dịch vụ hỗ trợ người lao 

động 
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Tốc độ tăng dân số và hạ tầng y tế 

Hải Phòng là một trong những địa phương có tốc độ tăng dân số 

trong năm 2010 – 2011 khá cao (1.11%). Tuy nhiên, hướng tăng 

dân số lại ngược lại với tốc độ tăng của các cơ sở khám chữa 

bệnh y tế. Nguyên nhân là do sự ra đời và áp dụng của Luật 

khám chữa bệnh với các quy định khắt khe hơn đối với các đơn 

vị khám chữa bệnh tại địa phương, nên đã khiến cho số lượng 

giảm, tạo nên kết quả âm. 

Hình  33 Tốc độ tăng cơ sở khám chữa bệnh và Tốc độ tăng dân 

số 

 

Sự chuyển biến cuộc sống 

Người dân Hải Phòng đánh giá rằng cuộc sống của mình hạnh 

phúc hơn kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO và cũng chịu nhiều 
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tác động từ sự biến động kinh tế hơn. Tuy nhiên, cho rằng chịu 

nhiều ảnh hưởng tiêu cực, song như kết quả đã chỉ ra trong trụ 

cột Thương mại, người dân Hải Phòng gần như không thay đổi 

hoặc không có phản ứng mạnh mẽ đối với lạm phát và suy thoái 

kinh tế. Không chỉ vậy, người dân Hải Phòng còn khá “vững 

vàng” trước những thay đổi về giá cả, về công việc, và về môi 

trường sống.   

Hình  34 Xu hướng chuyển biến cuộc sống của người dân 

 

Trong khi đó, người dân Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Quảng Ngãi cho 

rằng xu hướng khá tiêu cực khi khó khăn hơn trong tìm việc 

làm, môi trường ô nhiễm và bệnh tật đến với đời sống dân cư 

nhiều hơn. Người dân Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Ninh thì nhìn 

nhận sự chuyển biến trên hai góc độ tích cực và tiêu cực khi cho 
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rằng cuộc sống vừa an toàn và vừa không an toàn, đặc biệt là khi 

gắn với yếu tố môi trường tự nhiên và trong các giao dịch xã hội.  
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Đánh giá về chính sách nhân dụng của doanh nghiệp 

Người lao động Hải Phòng cho rằng hầu hết các doanh nghiệp 

đã thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp khá tốt. Song, các 

đánh giá khác về chăm sóc sức khoẻ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã 

hội lại không có nhiều sự ủng hộ. Đáng chú ý là hầu như người 

lao động Hải Phòng đều không ghi nhận nhiều kết quả tích cực 

về nỗ lực tạo môi trường lao động lành mạnh, cầu thị khi các 

chính sách về thưởng, chính sách công nhận đều khá kém.  

Hình  35 Đánh giá về chính sách nhân dụng của doanh nghiệp 

địa phương 
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Điểm chung dễ dàng nhận thấy là khoản hỗ trợ vốn của các 

doanh nghiệp gần như vẫn không có, mặc dù khoản hỗ trợ này 

có thể giúp cho người lao động gắn bó hơn với doanh nghiệp 

thông qua việc mua cổ phần sở hữu hoặc thực hiện các hoạt 

động đầu tư vào chính doanh nghiệp. Tương tự như vậy là đối 

với công tác thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp còn 

nhiều hạn chế và nghèo nàn trong hình thức, chủ yếu vẫn xoay 

quanh các chương trình từ thiện, hỗ trợ cộng đồng,…mà chưa đi 

sâu và kỹ vào nguyên nhân gốc rễ của sự kém phát triển tại địa 

phương đó.  

Đánh giá về chính sách nhân dụng của địa phương 

Dưới góc nhìn của doanh nghiệp, cơ chế và chính sách của địa 

phương trong việc sử dụng nhân sự cũng có nhiều điểm khác 

nhau. Ví dụ, chính quyền Hải Phòng, Hà Nội, Hà Tĩnh thì đều 

được đánh giá là có công tác luân chuyển, thuyên chuyển cán bộ 

tương đối phù hợp với đặc thù của địa phương. Chính quyền 

Tp.Hồ Chí Minh thì được đánh giá cao hơn ở chính sách trao 

thưởng trong khi Bà Rịa – Vũng Tàu thì được nhận định là có 

chính sách phù hợp trong việc ưu đãi nguồn nhân lực chất 

lượng cao đến sinh sống và làm việc tại địa phương.  

Hình  36 Đánh giá về chính sách nhân dụng của chính quyền 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 dấu hiệu giảm mạnh nhất của Hải Phòng  so với 

PEII 2010.  Nguyên nhân chủ yếu không đến từ chất lượng kỹ 

thuật của hệ thống giao thông mà là từ đánh giá sự phù hợp với 

nhu cầu của doanh nghiệp, người dân. 

Hình  37 Trụ cột Cơ sở hạ tầng 
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Hệ thống giao thông 

Hải Phòng hiện có 600 tuyến phố của 7 quận nội thành, nối với 

các tỉnh thành khác qua quốc lộ 5, quốc lộ 10, quốc lộ 37 và các 

tuyến đường cao tốc như Hà Nội – Hải Phòng, đường cao tốc ven 

biển Quảng Ninh – Hải Phòng – Ninh Bình. Ngoài ra, Hải Phòng 

còn có tuyến đường sắt nối với Hà Nội, trở thành một phương 

tiện giao thông quan trọng, song song với quốc lộ 5.  

Là vùng hạ lưu của toàn bộ các nhánh sông Thái Bình đổ ra biển 

nên Hải Phòng có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phục vụ cho giao 

thông đường thuỷ nội địa. Bên cạnh đó, Hải Phòng từ lâu đã 

được mệnh danh là thành phố Cảng, với vai trò là cửa ngõ cảng 

biển của toàn miền Bắc.  

Hải Phòng có sân bay Cát Bi, chủ yếu khai thác tuyến nội địa Hải 

Phòng – Đà Nẵng, Hải Phòng – Macao. Trong thời gian tới, cảng 

hàng không quốc tế Cát Bi sẽ được nâng cấp với quy mô khoảng 

6000ha cùng số vốn đầu tư lên tới 8 tỷ USD.  

Giao thông đường bộ 

Thực tế, chất lượng giao thông đường bộ của Hải Phòng đang 

trong tình trạng căng thẳng. Kết quả nghiên cứu cho thấy sức ép 

về giao thông, đặc biệt là cơ sở hạ tầng giao thông đang đòi hỏi 

thành phố cần đẩy nhanh hơn nữa các tiến độ dự án xây dựng 

cơ bản.  Hải Phòng đứng thứ 3 về sự căng thẳng của hệ thống 

giao thông (chỉ sau Tp.Hồ Chí Minh và Hà Nội) trong khi mức độ 

cải thiện chất lượng hạ tầng giao thông gần như đứng thấp nhất 

còn mức độ hiện đại giao thông trong tỉnh đứng gần cuối cùng.  
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Hình  38 Sự căng thẳng của hệ thống giao thông, Mức độ cải 

thiện chất lượng hạ tầng giao thông và Mức độ hiện đại giao 

thông của tỉnh 

 

Đơn cử, sau hơn 3 năm triển khai, tuyến đường cao tốc có quy 

mô lớn nối Hà Nội - Hải Phòng với tổng mức đầu tư gần 25.500 

tỷ đồng mới thực hiện được hơn 20% khối lượng trong khi hạn 

thông xe là 2014. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc điều chỉnh 

kỹ thuật gói thầu, công tác giải phóng mặt bằng, sự khan hiếm 

của nguồn cung ứng nguyên vật liệu, sự yếu kém của một số nhà 

thầu phụ nên mặc dù chủ đầu tư Vidifi và địa phương cam kết 

thực hiện đúng tiến độ song đây vẫn gần như là nút thắt cho 

tính kết nối giao thông giữa thành phố trung tâm Hà Nội và Hải 

Phòng. 

Giao thông đường thuỷ 

Hình  39 Sơ đồ khung phát triển liên vùng duyên hải Bắc Bộ 
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Cảng Hải Phòng là 1 trong 3 cửa ngõ chính của Việt Nam nối với 

thế giới. Đồng thời, với sự xuất hiện của khu kinh tế Đình Vũ – 

Cát Hải, vai trò của hệ thống cảng Hải Phòng sẽ càng trở nên 

quan trọng hơn trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của 

địa phương cũng như tác động đến các địa phương của miền 

Bắc.  

Dự án Cảng cửa ngõ Lạch Huyện mặc dù đã được quy hoạch từ 

khá lâu, nhưng tính đến thời điểm này, nút thắt cho dự án tỷ đô 

vẫn chưa được giải quyết. Nguyên nhân đến từ cơ chế xử lý rủi 

ro trong quá trình khai thác công trình trong trường hợp liên 

doanh gồm MOLNYKIT và Vinalines đầu tư 2 bến trong giai 

đoạn khởi động và dự án xây dựng cảng Lạch Huyện bị thua lỗ; 

và đến từ yêu cầu của phía Nhật Bản khi đề nghị không cho khởi 

công các dự án mới về khu cảng trong khu vực trong thời hạn 

nhất định.  
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Thực trạng chất lượng cơ sở hạ tầng  

Điểm chung trong đánh giá của người dân và doanh nghiệp Hải 

Phòng về chất lượng cơ sở hạ tầng đáp ứng với nhu cầu và 

mong đợi thì thấy rằng các dịch vụ công cộng đều có mức đánh 

giá tương đối thấp. Điều này hàm ý về đô thị văn minh Hải 

Phòng vẫn còn cần nhiều nỗ lực. 

Người dân cho rằng Hải Phòng khá tốt về dịch vụ điện thoại di 

động, truyền hình cáp và Internet, thấy rằng hạ tầng viễn thông 

của địa phương được đánh giá tương đối tích cực. Trong khi đó, 

hạ tầng giao thông như chất lượng đường, hệ thống bảng chỉ 

dẫn, phương tiện vận tải công cộng thì nhận được đánh giá 

tương đối kém.  

Hình  40 Đánh giá  của người dân về thực trạng cơ sở hạ tầng 

của địa phương 

 

Doanh nghiệp Hải Phòng cũng có những ý kiến tương tự đối đối 

với thực trạng về chất lượng cơ sở hạ tầng của địa phương. 

Đáng chú ý là mức nhận xét về công nghệ và các dịch vụ công 

nghệ của Hải Phòng khá cao.  

Hình  41 Đánh giá của doanh nghiệp về thực trạng cơ sở hạ tầng 

của địa phương 



84 
 

 

Nhu cầu và thách thức phát triển hạ tầng 

Từ quan điểm cho rằng hạ tầng giao thông của địa phương vẫn 

còn nhiều hạn chế mà người dân Hải Phòng khá tương đồng ý 

kiến trong nhận định về thách thức của Hải Phòng trong thời 

gian tới là Đồng bộ hoá CSHT trong địa phương và với các địa 

phương lân cận. Đây cũng là đánh giá tương đối dễ hiểu bởi các 

công trình xây dựng giao thông của Hải Phòng trong thời gian 

qua, do nhiều nguyên nhân mà chủ yếu là đến từ việc giải phóng 

mặt bằng và công tác thu hồi đất, dẫn đến sự chậm trễ của khá 

nhiều dự án giao thông trọng điểm.  

Ngoài ra, người dân cũng cho rằng công tác quy hoạch nhà hàng 

và quy hoạch hạ tầng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 

của địa phương cũng là khó khăn và trở ngại cho hoạt động phát 

triển chất lượng hạ tầng. Quản lý cơ sở hạ tầng và Chú trọng đến 

các tiêu chuẩn môi trường cũng là đòi hỏi cấp thiết khi Hải 

Phòng đang phải đối diện với vấn nạn ô nhiễm môi trường 

nước, đặc biệt là ở vịnh Bến Bèo liên quan trực tiếp đến khu du 

lịch đảo Cát Bà.  

Hình  42 Đánh giá của người dân về nhu cầu và thách thức phát 

triển cơ sở hạ tầng  
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Doanh nghiệp Hải Phòng thì cho rằng địa phương cần có công 

tác quy hoạch các khu vui chơi, giải trí; quy hoạch hạ tầng phục 

vụ kinh doanh cụ thể và phù hợp với nhu cầu của địa phương 

hơn nữa. Ngoài ra, vị trí của Hải Phòng và Hà Nội nằm tương 

đồng với nhau, thể hiện rằng công tác hoạch định cấu trúc 

không gian đô thị và không gian kinh tế của địa phương đang là 

bài toán khúc mắc nhất, vì không chỉ cần cân bằng lợi ích giữa 

các nhóm đối tượng khác nhau mà còn cần phù hợp với định 

hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hay 

chính là “địa phương muốn trở thành như thế nào trong tương 

lai?” 

Hình  43 Đánh giá của doanh nghiệp về nhu cầu và thách thức 

phát triển cơ sở hạ tầng 
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VĂN HOÁ 
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Trụ cột Văn hoá 

Tăng hạng so với kết quả nghiên cứu năm đầu tiên ở trụ cột Văn 

hoá, Hải Phòng đang cho thấy sự hoà nhập vào nền văn hoá 

công nghiệp hiện đại của mình còn đang hạn chế bởi trong 

phạm vi nghiên cứu của báo cáo, Văn hoá mang tương quan âm 

với năng lực hội nhập kinh tế quốc tế của địa phương. Lựa chọn 

trở thành đô thị cảng biển, điều đó đồng nghĩa với việc Hải 

Phòng sẽ cần đánh đổi những giá trị văn hoá truyền thống gắn 

với các lễ hội, di tích mà thay vào đó là sự hội nhập văn hoá có 

tính kế thừa. 

Các chỉ tiêu của trụ cột Văn hoá trong mô hình PEII 2012 gồm: 

Hình  44 Trụ cột Văn hoá 
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Hoạt động bảo tồn và duy tu di lích, lễ hội 

Với lịch sử hơn 600 năm, Hải Phòng là một trong những nôi văn 

hoá cổ truyền Việt Nam: hơn 100 đình, đền, chùa các loại; gần 

30 lễ hội dân gian. Tiềm năng về du lịch mang giá trị văn hoá 

của Hải Phòng là đã được người dân, doanh nghiệp và chính 

quyền nhận thức rõ ràng. Tuy nhiên, Hải Phòng đang gặp một 

tình trạng chung của nhiều địa phương ven biển Việt Nam, đó là 

lựa chọn đối nghịch giữa hai hướng: (1) trở thành đô thị cảng 

biển với tầm cỡ quốc tế và (2) trở thành điểm đến du lịch.  

Hình  45 Đánh giá của người dân và doanh nghiệp về di tích, lễ 

hội 

 

Trong tương quan so sánh với Quảng Ninh, thấy rằng, chất 

lượng di tích và lễ hội dưới góc nhìn đánh giá của những chủ thể 

đang sinh sống và khai thác tại địa phương đang ở mức trung 

bình, có nghĩa rằng, sức hấp dẫn của các sự kiện và biểu tượng 

văn hoá tại địa phương đang gặp khó khăn về định hướng phát 
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triển về nội dung cũng như phương pháp thực hiện trong tương 

lai. 

Tính kế thừa và chuẩn mực xã hội 

Có thể thấy, văn hoá hiện đại đã có những ảnh hưởng tương đối 

sâu sắc đến người dân địa phương. Văn hoá hiện đại, trong 

nghiên cứu, gồm đánh giá về mức độ theo kịp xu hướng thời 

trang và văn hoá xem phim, đã cho thấy 2 địa phương là Hải 

Phòng, Cần Thơ và Hà Nội đã tiếp thu nhiều hơn so với các địa 

phương khác. Trong khi đó, Tp.Hồ Chí Minh thể hiện sự hiện đại 

của địa phương khi cập nhật liên tục các xu hướng thời trang 

trên thế giới. Duy nhất Đà Nẵng là địa phương vẫn giữ được bản 

sắc của địa phương.  

Hình  46 Đánh giá về giá trị văn hoá và chuẩn mực ứng xử, Mức 

độ theo kịp xu hướng thời trang và Văn hoá xem phim 

 

Đặc trưng văn hoá 

So sánh với các địa phương có khu kinh tế cảng biển (Hải Phòng, 

Quảng Ngãi, Kiên Giang, Thanh Hoá, Hà Tĩnh) và có thêm Quảng 

Ninh (có cùng vị trí, cùng là khu kinh tế và có cảng biển – có 

nhiều điểm tương đồng), Hà Nội (khu tam giác phát triển của 
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Đông Bắc), thấy rằng, Hải Phòng không thiên hẳn về đặc trưng 

nào rõ rệt. 

Hình  47 Đánh giá của người dân về đặc trưng văn hoá 

 

Trong khi đó, Kiên Giang thì được đánh giá có đặc trưng về tôn 

giáo còn Hà Nội thì được cho rằng là đa dạng dân tộc. Trong các 

địa phương đối sánh, có tỉnh Quảng Ngãi là được cho rằng vẫn 

còn giữ được những nét nổi bật văn hoá của mảnh đất anh hùng 

trong khi Hà Tĩnh thì ở khá xa với các điểm đặc trưng được đưa 

vào đánh giá. 
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ĐẶC ĐIỂM ĐỊA PHƯƠNG 
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Trụ cột Đặc điểm địa phương 

Gần như không thay đổi về thứ hạng, cho thấy, lợi thế đến từ vị 

trí địa lý của địa phương vẫn luôn được coi trọng, và cần nhiều 

hơn cơ chế linh hoạt, tự chủ để doanh nghiệp và nhà đầu tư sẵn 

sàng tham gia vào công cuộc phát triển địa phương. 

Các tiêu chí của trụ cột trong mô hình PEII 2012 bao gồm: 

Hình  48 Trụ cột Đặc điểm địa phương 
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Vị thế địa lý chiến lược 

Từ xa xưa, Hải Phòng đã được coi là cửa ngõ thông thương của 

toàn miền Bắc đối với thế giới bên ngoài. Trong chiến lược phát 

triển kinh tế - xã hội, Hải Phòng được xác định là trung tâm dịch 

vụ hàng hải và vận tải biển lớn của Việt Nam với ngành dịch vụ 

biển, thương mại và du lịch  là các ngành dịch vụ chủ lực.   

Hình  49 Quy hoạch không gian vùng Thủ đô Hà Nội 

 

Mặc dù nằm ở vị trí trọng yếu, song người dân và doanh nghiệp 

của Hải Phòng lại cho rằng vị trí địa lý không có nhiều ý nghĩa 

đến cuộc sống và tình hình kinh doanh của địa phương. Hà Nội 

cũng ở trong một tình trạng tương tự. Đây là dấu hiệu cho thấy 

sự khắt khe và đôi khi ở một góc độ nào đó là phản ứng tiêu cực 

của người dân và doanh nghiệp. 



95 
 

Hình  50 Đánh giá về vị thế địa lý chiến lược 

 

Trong khi đó, Lào Cai và Lạng Sơn lại có tình hình khá tích cực 

khi cả người dân và doanh nghiệp đều cho rằng nhờ vị trí đặc 

thù của địa phương mà đã có những ảnh hưởng tích cực đến đời 

sống dân cư và hoạt động sản xuất kinh doanh trong tỉnh.  

Trong số các ý kiến đánh giá của người dân thì người dân Hà 

Tĩnh, Kiên Giang và Bà Rịa – Vũng Tàu có kết quả tích cực nhất. 

Còn đối với doanh nghiệp, ảnh hưởng của khu kinh tế Dung 

Quất với nhà máy lọc hoá dầu Bình Sơn, Kiên Giang với hàng 

loạt dự án đầu tư xây dựng cơ bản và Bà Rịa – Vũng Tàu với hệ 

thống cụm cảng Cái Mép – Thị Vải đều khiến những địa phương 

này có những mức điểm đánh giá khá cao.  

Ảnh hưởng thời tiết  

Hải Phòng nằm trong khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của khí hậu 

đặc trưng miền Bắc với 4 mùa rõ rệt. Do nằm sát biển nên khí 

hậu Hải Phòng vào mùa đông ấm hơn và mùa hè mát hơn.  

Hải Phòng cũng là địa phương nằm trong khu vực chịu ảnh 

hưởng của bão cùng với Quảng Ninh. Mặc dù không nằm trong 

vùng tâm bão, song năm 2013 vừa qua đã chứng kiến sự thay 
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đổi trong đường đi của các cơn bão trên biển Đông, cho thấy 

những biến động về thời tiết sẽ ngày càng trở nên khó lường đối 

với Hải Phòng nói riêng và dải các địa phương từ Quảng Ninh – 

Thanh Hoá của vùng duyên hải miền Trung Bắc Bộ.  

Sản phẩm đặc trưng 

Hải Phòng có khá nhiều sản phẩm của riêng vùng đất, đặc biệt là 

các sản phẩm nông sản và sản phẩm thuỷ sản như nước mắm 

Cát Hải, bánh đa cua, và một số huyện còn có “chíu trương” (một 

loại tương ớt được biến đổi từ công thức nguyên gốc của người 

Hoa). 

Hình  51 Đánh giá của doanh nghiệp về sản phẩm đặc trưng của 

địa phương 

 

Hải Phòng hiện có 31 làng nghề đang duy trì và phát triển, trong 

đó có 17 làng nghề truyền thống, 14 làng nghề mới, thuộc 25 xã, 

phường, thị trấn, tập trung chủ yếu vào các nghề: Mây tre đan, 

đồ mộc dân dụng, điêu khắc, sơn mài, cơ khí, dịch vụ vận tải, chế 

biến nông – hải sản, dệt chiếu, đóng mới và sửa chữa tàu thuyền, 

gốm sứ.  

Hình  52 Đánh giá của doanh nghiệp về sản phẩm đặc trưng của 

địa phương 
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Đánh giá của doanh nghiệp về đặc trưng của địa phương lại cho 

thấy hàng thủ công mỹ nghệ của Hải Phòng được đánh giá khá 

cao. Đặc biệt, khi Hải Phòng gắn liền huyện đảo Cát Hải với du 

lịch sinh thái thì có thêm một số làng nghề về trồng cây cảnh 

phục vụ cho hoạt động này. Tuy nhiên, cũng giống như các làng 

nghề khác của các địa phương khác, các làng nghề của Hải 

Phòng cũng đang gặp phải những khó khăn về: (1) quy mô nhỏ, 

đặc biệt là ở làng nghề về mây tre đan, gốm sứ, thuê ren, dệt 

thảm, tạc tượng; (2) Tổ chức sản xuất phân tán, khu vực sản 

xuất cách xa khu vực cung cấp nguyên liệu đầu vào (3) Chất 

lượng đầu vào bị phụ thuộc như làng nghề đúc kim loại, nguyên 

liệu dệt, chế biến gỗ (4) Công nghệ cũ với người lao động chủ 

yếu là nông dân được đào tạo thông qua quá trình truyền nghề  

hoặc đào tạo trực tiếp (5) Nguồn ra của sản phẩm vẫn bó hẹp 

trong thị trường nội địa, chỉ có một số sản phẩm xuất khẩu 

nhưng số liệu không đáng kể (6) Tình trạng ô nhiễm môi trường 

nặng nề tại khu vực làng nghề do thói quen xả thải trực tiếp và 

không có sự đầu tư về công nghệ xử lý do chi phí đầu tư. 

Đặc điểm đặc trưng 

Hải Phòng, Bà Rịa – Vũng Tàu và Tp.Hồ Chí Minh là những địa 

phương được đánh giá có tính đặc trưng khá cao về các công 

trình kiến trúc và các điểm vui chơi, giải trí. Điều này cũng 
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tương đối dễ hiểu bởi như Hải Phòng là xuất phát điểm ban đầu 

là tiền cảng của Phố Hiến, chịu ảnh hưởng từ thương nhân 

người Anh và Hà Lan từ thế kỷ 17, tiếp đó trở thành hải cảng lớn 

nhất xứ Bắc, đứng ngang hàng với Hà Nội và Sài Gòn. Vì vậy, Hải 

Phòng tiếp nhận khá nhiều thành phần dân cư từ nhiều địa 

phương đến sinh sống và làm việc. Cộng đồng người Hoa và 

người Pháp là 2 cộng đồng người nước ngoài có ảnh hưởng sâu 

sắc tới nhiều mặt của Hải Phòng, mà đặc biệt là các biểu tượng 

của văn hoá thông qua các công trình kiến trúc như Nhà hát 

thành phố, Bảo tàng Hải Phòng,... 

Trong tương quan so sánh với Hải Phòng, thấy rằng Lạng Sơn và 

Hà Tĩnh là 2 địa phương không có đánh giá đặc trưng nào nổi 

bật. Điều này có thể khá dễ lý giải đối với trường hợp của Lạng 

Sơn khi mảnh đất này thiên về hướng phát triển thương mại 

cửa khẩu biên giới hơn là tạo dựng bản sắc của riêng địa 

phương. Tuy nhiên, khá bất ngờ với trường hợp của Hà Tĩnh khi 

người dân địa phương cho rằng thực ra, Hà Tĩnh không có nhiều 

đặc trưng về điểm văn hoá, nhà bảo tàng hoặc nhân vật lịch sử. 

Hình  53 Đánh giá về đặc  trưng địa phương 
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THỂ CHẾ 
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Trụ cột Thể chế 

Mặc dù nằm trong nhóm dẫn đầu về trụ cột Thể chế, song, việc 

giảm hạng của Hải Phòng là dấu hiệu cần lưu tâm  trong hoạch 

định, thực thi các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương nói chung và chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế nói 

riêng. 

Các chỉ tiêu của trụ cột Thể chế trong mô hình PEII 2012 gồm: 

Hình  54 Trụ cột Thể chế 
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Cán bộ công chức 

Kết quả cho thấy Hải Phòng là địa phương có tỷ lệ số công chức, 

viên chức/ dân, và cũng có tỷ lệ cán bộ công chức có trình độ đại 

học trở lên ở mức trung bình. Thực tế, chất lượng của đội ngũ 

cán bộ công chức địa phương không chỉ phụ thuộc vào tấm bằng 

mà còn cần thể hiện nhiều hơn thông qua kết quả công việc 

được lượng hoá cụ thể. Tuy nhiên, với số lượng cán bộ của Hải 

Phòng có bằng trên đại học, ở một góc cạnh nào đó, cho thấy sự 

định hướng về hoạt động bồi dưỡng kiến thức của các cấp chính 

quyền đối với những người đang hàng ngày gián tiếp tạo ra 

“tính hấp dẫn quan trọng” của địa phương lại đang khá hạn chế. 

Hình  55 Tỷ lệ CBCC/ dân, Tỷ lệ CBCC có trình độ đại học  

và Tỷ lệ thủ tục áp dụng cơ chế một cửa 

 

Trong khi đó, tương quan với Hải Phòng là Bà Rịa – Vũng Tàu có 

tỷ lệ cán bộ công chức có trình độ đại học trở lên khá cao. Còn 

Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai và Quảng Ngãi thì tương tự với 

Hải Phòng. 

Một góc nhìn khác về sự nỗ lực của chính quyền địa phương 

trong công tác điều hành các hoạt động là thực hiện cải cách thủ 
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tục hành chính. Tp.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng có tỷ lệ thủ tục hành 

chính áp dụng cơ chế một cửa khá hơn các địa phương khác, 

trong khi các địa phương như Hải Phòng và Quảng Ninh chỉ ở 

mức trung bình. 

Cải cách thủ tục hành chính 

Có thể nhận thấy, người dân Bà Rịa – Vũng Tàu đánh giá về chất 

lượng cải cách thủ tục hành chính khá tốt trong khi có sự chênh 

lệch đáng kể với nhận định của người dân Tp.Hồ Chí Minh và 

Hải Phòng. Đáng quan tâm là mức điểm người dân Hải Phòng 

đánh giá cũng là thấp nhất trong số 3 địa phương có hệ thống 

cảng biển quốc tế.  

Hình  56 Đánh giá của người dân về chất lượng cải cách thủ tục 

hành chính 

 

Khi đối sánh với các địa phương có khu kinh tế ven biển ưu tiên, 

ngạc nhiên, là kết quả tương tự như khi đối sánh với các địa 

phương có cảng biển quốc tế. Điều này đặt ra một câu hỏi là “Tại 

sao mức đánh giá của Hải Phòng thấp hơn? Và tại sao chính 

người dân Hải Phòng lại có những đánh giá như vậy về địa 

phương mình?” 
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Hình  57 Đánh giá về doanh nghiệp về chất lượng cải cách thủ 

tục hành chính 

 

Đối với doanh nghiệp, thấy rằng đánh giá về chất lượng cải cách 

thủ tục hành chính của địa phương đều có mối quan hệ mật 

thiết với Thái độ của CBCC, Thời gian xử lý, Số lượng giấy tờ, Phí 

và lệ phí.  Và đặc biệt, là các khoản chi không chính thức. 

Kết quả khảo sát chỉ ra rằng hầu hết các doanh nghiệp Hải 

Phòng đều chọn đáp án về mức độ đáp ứng kém của CBCC. Mặc 

dù lựa chọn về mức của các khoản chi không chính thức không 

thiên về kết quả nào, song có thể thấy đối với Hải Phòng có 2 

mức rõ nhất là 0% và từ 20 – 30%. Đối với mức 0% thì chất 

lượng đáp ứng là Kém còn đối với mức 20 – 30% là tạm được 

(tuy nhiên đánh giá tạm được này không chắc chắn).  

 

Hình  58 Đánh giá mức độ đáp ứng của CBCC với tương quan về 

khoản chi không chính thức 
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Tình hình thực thi pháp luật 

Đáng chú ý là doanh nghiệp đánh giá về tình hình thực thi pháp 

luật tại địa phương hơn là người dân. Điều này thể hiện trên 6 

tiêu chí đánh giá của 2 chiều kích: (1) Sự tuân thủ của chính 

quyền địa phương đối với các quy định của TW và (2) Sự tuân 

thủ của các chủ thể địa phương đối với quy định của TW và của 

địa phương.  

Kết quả này còn ngụ ý về sự phù hợp của các chính sách địa 

phương và chính sách từ TW đối với đời sống kinh tế - xã hội 

nhiều biến động như thời điểm hiện tại.  

Hình  59 Đánh giá về tình hình thực thi pháp luật tại địa phương 



106 
 

 

Kênh góp ý chính sách 

2 kênh góp ý được lựa chọn nhiều nhất đối với doanh nghiệp là 

Thông qua Hiệp hội và đối với người dân là thông qua đối thoại. 

Đây cũng là kết quả tương đối phổ biến đối với các tỉnh thành 

phố khác.  

Hình  60 Các kênh góp ý chính sách 
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Bên cạnh đó, những kênh góp ý trực tiếp với cá nhân người có 

chức trách, nhiệm vụ thì dường như chưa được đề cao như góp 

ý thông qua đại biểu Quốc hội của địa phương, góp ý trực tiếp 

cho người dự thảo. Kênh góp ý có yếu tố trung gian như góp ý 

qua báo chí và góp ý thông qua trang web thông tin của địa 

phương cũng chỉ được một số ít lựa chọn.   
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PHẦN III – ĐỀ XUẤT LỘ TRÌNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO 

NĂNG LỰC HNKTQT HẢI PHÒNG 
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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 
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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. 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 
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nghiệp và đánh giá của nhà đầu tư cần được coi như tiêu chuẩn 

để xác định hiệu quả chính sách địa phương.  

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 
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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.  

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 Hải Phòng bền vững trở thành Đô thị cảng và là 

trung tâm trung chuyển hàng hoá quốc tế thì phải xác định được 

các nhiệm vụ then chốt.  

Thứ nhất, đảm bảo cung và cầu hàng hoá được vận chuyển 

thông qua cảng biển Hải Phòng. Điều này sẽ tương đối dễ dàng 

đối với Hải Phòng khi là cảng biển quốc tế duy nhất của miền 

Bắc Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, khi khu kinh tế 

Vân Đồn và hệ thống cảng Cái Lân được hoàn tất giai đoạn thi 

công và đi vào quá trình khai thác thì lúc này, cảng Đình Vũ – Cát 

Hải sẽ cần giải bài toán về nguồn hàng. 
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Thứ hai, chất lượng giao thông gồm hạ tầng kỹ thuật và những 

hỗ trợ nhằm tạo thuận lợi hoá thương mại cho các hoạt động 

lưu thông trên các tuyến đường kết nối với Hải Phòng.  

Thứ ba, phải quy hoạch và phát triển dịch vụ logistic trong đó 

gắn với các chính sách ưu đãi đầu tư vào lĩnh vực này.  

Bên cạnh đó, phát triển du lịch và Đô thị hóa Hải Phòng gắn chặt 

với dịch vụ lõi là Đô Thị Cảng phải triển khai mô hình quản lý 

hiện đại và hiệu quả theo dạng Chủ cảng phải mang tính chất là 

một Công ty đa sở hữu và được vận hành bởi nhà quản lý 

chuyên nghiệp quốc tế. 

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 
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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 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 
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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 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 
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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 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 . 
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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 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 
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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 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 
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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, Hải Phòng có thể tiến hành chiến lược Hội nhập KTQT 

gồm các bước cơ bản sau đây:   

Hình  61  Các bước thực hiện Chiến lược HNKTQT địa phương 

 

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 
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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 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 
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sống tại địa phương để thu hút lao động có tri thức, kỹ năng 

thực hành giỏi.  

Hình  612 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 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, 
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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  62 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. 

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 
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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  63 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.  

Thực hiện chiến lược truyền thông và kế hoạch từng giai 

đoạn. Lý do kế hoạch truyền thông được tách riêng để thấy rằng 
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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 
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hội nhập của địa phương. Mỗi 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  64 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.  
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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 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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