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2.2.4. Tổ chức sản xuất tiên tiến theo ngành và theo lãnh thổ ........................... 46 

2.2.5. Thị trường và toàn cầu hóa về đầu tư, công nghệ, sản xuất và tiêu 
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kinh tế vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa theo hướng hiện đại ........................... 73 

3.2. Thực trạng phát triển kinh tế vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa theo hướng 

hiện đại trong giai đoạn 2010 - 2020 ........................................................................ 75 

3.2.1. Phát triển kinh tế ....................................................................................... 75 
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PAPI Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Thực tế cho thấy, phát triển hiện đại đã và đang là phương cách phát triển 

nhanh, hiệu quả và bền vững. Nhiều quốc gia, tuy không có nền công nghiệp phát 

triển đạt mức của các nước công nghiệp hàng đầu thế giới như Mỹ, Anh, Đức, Pháp, 

Nhật Bản, nhưng vẫn là quốc gia phát triển và có mức GDP/người cao, đạt trên 40.000 

USD, như New Zealand, Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Singapore,… Điểm 

chung của các quốc gia này là đều thực hiện hiện đại hóa không chỉ trong lĩnh vực 

công nghiệp mà trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế. Với Trung Quốc, ngay từ 

năm 1978, khi còn là một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới, Chính phủ 

Trung Quốc đã tiến hành cải cách mở cửa nền kinh tế và thực thi chủ trương “4 hiện 

đại hóa” gồm: hiện đại hóa nông nghiệp, hiện đại hóa công nghiệp, hiện đại hóa 

khoa học công nghệ và hiện đại hóa quốc phòng mà không sử dụng cụm từ “công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Đến nay, Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 

hai thế giới (chỉ sau Mỹ), với GDP/người đạt khoảng 10 nghìn USD. Trong bối 

cảnh thế giới đang đứng trước cơ hội lớn mang lại từ cuộc cách mạng 4.0, internet 

kết nối vạn vật, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, hội nhập kinh tế quốc tế, việc nghiên 

cứu phát triển theo hướng hiện đại càng có ý nghĩa quan trọng.  

Việt Nam là một quốc gia ven biển, với 28 tỉnh, thành phố giáp biển, dân số 

chiếm hơn 50% dân số của cả nước, trong đó, dân số khu vực các huyện, thị xã, 

thành phố ven biển chiếm hơn 22% dân số chung của cả nước. Việt Nam đã xây 

dựng Chiến lược biển đến năm 2020, Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã có quy hoạch phát triển hệ thống hải 

đảo, quy hoạch phát triển các vùng ven biển, có nhiều đề tài khoa học cấp nhà nước 

về điều tra tài nguyên biển, phát triển mô hình kinh tế - xã hội dải ven biển; đã quy 

hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển, xây dựng nhiều cảng biển… Tuy nhiên, 

việc khai thác những tiềm năng, thế mạnh của vùng ven biển nước ta vẫn còn tồn tại 

những hạn chế nhất định, chưa có nhiều giải pháp đột phá để phát triển kinh tế vùng 

ven biển thật sự hiện đại tương xứng với những tiềm năng, thế mạnh sẵn có; nhiều 

vấn đề lý luận về phát triển kinh tế vùng ven biển theo hướng hiện đại chưa được 

nghiên cứu làm rõ. 
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Thanh Hóa là một trong số ít tỉnh ở Việt Nam hội tụ đủ cả 3 vùng địa lý 

theo đặc trưng địa hình: miền núi, vùng trung du và vùng ven biển, thuận lợi cho 

kinh tế phát triển đa ngành, đa lĩnh vực với lợi thế về vị trí địa lý và tài nguyên 

thiên nhiên phong phú. So sánh với miền núi và vùng trung du, vùng ven biển 

tỉnh Thanh Hóa (ranh giới gồm thành phố Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn và 4 huyện: 

Nga Sơn, Hậu Lộc Hoằng Hóa, Quảng Xương) có nhiều lợi thế cũng như tiềm 

năng vượt trội để tạo ra sự phát triển tổng hợp và làm đầu tàu thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế của tỉnh: có Khu kinh tế Nghi Sơn là 1 trong 8 Khu Kinh tế ven 

biển trọng điểm của cả nước với diện tích mở rộng lên 106.000 ha, với Cảng 

nước sâu Nghi Sơn có thể tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 DWT; có nhiều bãi 

biển đẹp (Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa) là nơi tắm biển, nghỉ dưỡng nổi tiếng ở 

khu vực Bắc Trung Bộ và miền Bắc Việt Nam; có diện tích làm nông nghiệp, 

nuôi trồng thủy sản với hàng chục nghìn ha, thuận lợi cho phát triển sản xuất 

hàng hóa tập trung, quy mô lớn, nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, nhìn 

chung, vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa đã có sự phát triển nhưng chưa được như 

kỳ vọng so với những tiềm năng, lợi thế vốn có của vùng. Khu Kinh tế Nghi Sơn 

được quy hoạch từ cuối những năm 90 của thế kỷ XX, là động lực phát triển kinh 

tế của tỉnh và khu vực, nhưng đầu tư kết cấu hạ tầng còn chậm, chưa đồng bộ; 

việc phát triển các khu đô thị tổng hợp hay khu du lịch ven biển cũng chưa được 

đầu tư xây dựng một cách bài bản. Sầm Sơn được công nhận là thành phố từ năm 

2017, nhưng đến nay vẫn chưa có thêm dự án du lịch lớn hoàn thành ngoài dự án 

Khu du lịch nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn; khu vực biển Hải Hòa, Hải Tiến tuy đã 

được nhiều du khách biết đến, nhưng hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, chất 

lượng dịch vụ chưa cao. Ngoài ra, nông nghiệp bị ảnh hưởng nhiều do diện tích 

bị nhiễm mặn khu vực ven biển Thanh Hóa ngày càng tăng, sản xuất còn nhỏ lẻ, 

manh mún, công nghệ chưa cao, hiệu quả thấp. 

Ngày 05/8/2020, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 

Việt Nam khóa XII ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW [3] về xây dựng và phát 

triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu đưa 

Thanh Hóa phát triển đột phá, trở thành cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, 

Hải Phòng và Quảng Ninh trở thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Việt Nam. 

So sánh với Hải Phòng và Quảng Ninh là những địa phương có vùng ven biển phát 

triển nhanh, tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian qua với nhiều dự án công 

nghiệp, đô thị, du lịch của các tập đoàn lớn trong và ngoài nước, có thể thấy 
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Thanh Hóa cần nhanh chóng có giải pháp đẩy nhanh sự phát triển vùng ven biển 

của tỉnh, để có cơ sở trở thành 01 cực tăng trưởng trong tứ giác phát triển ở phía 

Bắc của Việt Nam. Do đó, việc hiện đại hóa vùng ven biển để trở thành “đầu tàu 

kinh tế”, tạo sự đột phá về phát triển kinh tế cho tỉnh Thanh Hóa là rất cần thiết để 

có thể đạt được mục tiêu trên. Tuy nhiên, muốn phát triển kinh tế vùng ven biển 

tỉnh Thanh Hóa theo hướng hiện đại thì phải làm gì, làm như thế nào và bắt đầu từ 

đâu? Cho đến nay, nghiên cứu sinh chưa thấy có công trình nghiên cứu khoa học 

nào đề cập đến vấn đề như vậy. 

Từ những cơ sở nêu trên, với mục tiêu làm rõ thêm những vấn đề lý luận và 

thực tiễn về phát triển kinh tế vùng ven biển theo hướng hiện đại, qua đó xây dựng, 

đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh sự phát triển của vùng ven 

biển tỉnh Thanh Hóa, nghiên cứu sinh đã lựa chọn thực hiện đề tài luận án “Phát 

triển kinh tế vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa theo hướng hiện đại”. Việc nghiên 

cứu thành công đề tài không chỉ cung cấp thêm cơ sở khoa học cho Thanh Hóa 

hoạch định chủ trương phát triển vùng ven biển mà còn có thêm tài liệu tham khảo 

để các địa phương có biển xây dựng phương án khai thác và phát triển vùng ven 

biển nhằm góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển bền vững kinh tế 

biển Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến 2045 được Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII ban hành tại Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 

22/10/2018 [2].   

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Xây dựng, đề xuất các định hướng và giải pháp phát triển kinh tế vùng ven 

biển tỉnh Thanh Hóa theo hướng hiện đại đến năm 2030, tạo thêm căn cứ khoa học 

để nhanh chóng hiện đại hóa vùng ven biển, góp phần phát triển kinh tế tỉnh Thanh 

Hóa nhanh, hiệu quả hơn. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu chủ yếu 

+ Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển kinh tế vùng ven biển theo 

hướng hiện đại (gắn với điều kiện Việt Nam). 

+ Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa theo 

hướng hiện đại để thấy rõ những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của những hạn 

chế trong việc phát triển kinh tế vùng ven biển Thanh Hóa theo quan điểm hiện đại.   

+ Đề xuất định hướng và giải pháp phát triển kinh tế vùng ven biển tỉnh Thanh 

Hóa theo hướng hiện đại đến năm 2030. 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa (gồm các 

huyện, thị xã, thành phố giáp biển), việc phát triển kinh tế vùng ven biển và quản lý 

phát triển vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa theo hướng hiện đại. Trong phạm vi luận 

án sử dụng cụm từ “vùng ven biển” mà không sử dụng cụm từ “dải ven biển” và các 

cụm từ khác để phù hợp với tình hình thực tế và quy định tại Khoản 2 Điều 28 Luật 

Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 [36] (nội dung quy hoạch tỉnh bao 

gồm “phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện”). 

3.2. Phạm vi nghiên cứu  

a). Về mặt nội dung: Nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn, hiện trạng và tương lai 

phát triển kinh tế vùng ven biển theo hướng hiện đại. Trong đó tập trung nghiên cứu 

làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển kinh tế vùng ven biển theo hướng 

hiện đại, đánh giá thực trạng giai đoạn 2011 - 2019 và đề xuất định hướng, giải pháp 

phát triển kinh tế vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa theo hướng hiện đại đến năm 2030. 

Luận án nghiên cứu cả tổ chức phát triển cũng như nghiên cứu quản lý phát triển 

vùng ven biển. Khi nghiên cứu vấn đề phát triển kinh tế vùng ven biển theo hướng 

hiện đại, luận án sẽ tập trung phân tích lĩnh vực sử dụng công nghệ cao và mức độ 

phát triển hiện đại của các ngành, lĩnh vực kết cấu hạ tầng kỹ thuật và quản lý phát 

triển trên địa bàn. Trong quá trình nghiên cứu, do việc tiếp cận số liệu khó khăn, nên 

luận án hiện chưa thể so sánh được nhiều về các số liệu, chỉ tiêu phát triển kinh tế 

vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa với phát triển kinh tế vùng ven biển của của các tỉnh 

thuộc vùng ven biển Bắc Trung bộ cũng như của vùng ven biển trong cả nước.  

b). Về thời gian: Hiện trạng nghiên cứu giai đoạn 2011 - 2019 và dự báo phát 

triển đến 2030. 

c). Về không gian: Nghiên cứu lãnh thổ vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa (tổng 

hợp theo ranh giới các huyện, thị xã, thành phố ven biển gồm: huyện Hoằng Hóa, 

huyện Nga Sơn, huyện Quảng Xương, huyện Hậu Lộc, thị xã Nghi Sơn và thành 

phố Sầm Sơn) và nghiên cứu mối quan hệ với cả tỉnh Thanh Hóa.  

4. Câu hỏi nghiên cứu 

1) Cơ sở lý luận để phát triển kinh tế vùng ven biển theo hướng hiện đại là gì? 

Kinh nghiệm thực thực tiễn nào có ích cho việc tham khảo để phát triển kinh tế 

vùng ven biển của tỉnh Thanh Hóa có hiệu quả và bền vững? 
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2) Thực trạng phát triển kinh tế vùng ven biển đã đạt được những kết quả ra 

sao, đang đứng trước những vấn đề gì cần giải quyết để thịnh vượng kinh tế vùng 

ven biển giàu tiềm năng của tỉnh? 

3) Tỉnh Thanh Hóa đang triển khai thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 

05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có nhiệm vụ phát triển kinh tế vùng ven 

biển của tỉnh. Muốn phát triển kinh tế vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa theo hướng 

hiện đại thì phải làm gì, làm như thế nào và bắt đầu từ đâu? 

5. Khung nghiên cứu, phương pháp tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

5.1. Khung nghiên cứu  

Để chỉ ra các công việc phải làm và quy trình các bước triển khai hoàn thành 

các công việc đó, tác giả đã sơ đồ hóa Khung nghiên cứu của luận án theo hình sau: 

 
 

Hình 1: Khung nghiên cứu của luận án 

Ô số 1: Luận án tiến hành thu thập tài liệu, tổng quan các kết quả nghiên cứu 

đã công bố để cung cấp thêm thông tin cho việc nghiên cứu lý thuyết về phát triển 

vùng ven biển theo hướng hiện đại.  

Ô số 2: Tiến hành nghiên cứu những vấn đề chủ yếu về lý thuyết tạo cơ sở lý 

luận phục vụ nghiên cứu toàn bộ luận án; bao gồm: nghiên cứu khái niệm, nội dung 

1. Tổng quan các công 

trình khoa học có liên quan 

2.Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn 

+ Về phát triển kinh tế 

vùng ven biển theo 

hướng hiện đại;  

+ Các yếu tố ảnh hưởng;  

+ Các chỉ tiêu đánh giá. 

Thực tiễn: 

+ Một số quốc 

gia. 

+ Một số địa 

phương cấp tỉnh 

tại Việt Nam. 

3.Đánh giá thực trạng phát triển 

kinh tế vùng ven biển tỉnh TH 

Thực trạng phát triển 

theo các ngành, lĩnh vực. 

Đánh giá theo 

các chỉ tiêu. 

 

Nguyên nhân  

4.Định hướng và giải pháp phát triển kinh tế theo hướng hiện đại 

 Định hướng: 

+ Phát triển các ngành, lĩnh vực hiện đại; 

+ Tổ chức kinh tế theo lãnh thổ, đô thị 

hiện đại; 

+ Quản lý phát triển hiện đại. 

Giải pháp: + Quản lý nhà nước; 

      + Đầu tư; 

      + Phát triển doanh nghiệp; 

      + Phát triển nhân lực; 

      + Phát triển khoa học công nghệ. 
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về phát triển vùng kinh tế vùng ven biển theo hướng hiện đại, các yếu tố ảnh hưởng 

đến phát triển vùng kinh tế vùng ven biển theo hướng hiện đại, đánh giá phát triển 

kinh tế vùng ven biển theo hướng hiện đại; đồng thời, khảo cứu kinh nghiệm thực 

tiễn về phát triển vùng ven biển theo hướng hiện đại phục vụ cho việc đề xuất định 

hướng, giải pháp phát triển kinh tế vùng ven biển theo hướng hiện đại của tỉnh 

Thanh Hóa. 

Ô số 3: Chủ yếu sẽ tiến hành các công việc chính như đánh giá tiềm năng, thế 

mạnh, lợi thế so sánh và thực trạng phát triển vùng kinh tế ven biển tỉnh Thanh Hóa  

theo quan điểm hiện đại, rút ra những mặt được, những hạn chế và nguyên nhân bổ 

sung thêm căn cứ cho việc xây dựng định hướng và giải pháp phát triển vùng kinh 

tế vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa theo hướng hiện đại. 

Ô số 4: Từ kết quả đánh giá thực trạng, phân tích những kết quả, hạn chế kết 

hợp với việc khảo cứu kinh nghiệm ở một số nơi tương đồng, trên cơ sở đánh giá 

các yếu tố ảnh hưởng, bối cảnh, triển vọng phát triển, luận án sẽ nghiên cứu, đề xuất 

các giải pháp phát triển kinh tế vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa theo hướng hiện đại.  

5.2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu 

Luận án tiếp cận nghiên cứu đề tài theo các hướng chính như sau: 

+ Tiếp cận hệ thống: Luận án coi vùng ven biển như là một hệ thống kinh tế - 

xã hội và đặt nó trong mối quan hệ với cả tỉnh Thanh Hóa; xem xét cơ cấu ngành 

theo tư duy, quan điểm hệ thống; đồng thời, trên cơ sở quan điểm hệ thống dự báo 

định hướng phát triển cũng như tìm ra các giải pháp quan trọng để phát triển hiệu 

quả, bền vững vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa đến 2030. 

+ Tiếp cận từ lý thuyết đến thực tiễn: Từ việc làm rõ về mặt lý thuyết đi đến 

giải quyết các vấn đề thực tiễn; làm rõ nội dung và bản chất của phát triển kinh tế 

vùng theo hướng hiện đại rồi đi đến triển khai đánh giá hiện trạng hay triển khai xây 

dựng phương án phát triển kinh tế vùng theo hướng hiện đại. 

+ Tiếp cận liên ngành - liên vùng: Vùng ven biển là một thực thể, tạo thành 

bởi nhiều ngành nên khi phân tích phát triển vùng cần phân tích theo cấu trúc 

ngành. Vùng ven biển gắn kết với phần còn lại của tỉnh nên quá trình nghiên cứu 

vùng ven biển phải đặt nó trong mối quan hệ với phần lãnh thổ còn lại của tỉnh cũng 

như cần thiết cũng phải xem xét mối quan hệ giữa vùng ven biển của tỉnh Thanh 

Hóa với các lãnh thổ ven biển của các tỉnh khác. 
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+ Tiếp cận theo nguồn lực: Muốn phát triển kinh tế vùng ven biển thì không 

thể thiếu nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực vốn và nguồn lực con người. Do đó, cần 

nghiên cứu, tìm ra các giải pháp để có nguồn lực cho công cuộc phát triển hiện đại 

vùng ven biển.  

+ Tiếp cận theo nguyên lý nhân - quả: Theo nguyên lý này mọi kết quả đều có 

nguyên nhân của nó. Khi xem xét kết quả, thực trạng phát triển của vùng ven biển 

phải tìm ra nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong quá trình phát triển 

vùng để có cơ sở đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp. 

5.3. Phương pháp nghiên cứu 

Luận án dự kiến sẽ sử dụng phổ biến các phương pháp chủ yếu như:  

+ Phương pháp phân tích thống kê: sử dụng để phân tích số liệu thống kê 

về thực trạng phát triển qua các năm, các thời kỳ và dự báo phát triển kinh tế vùng 

ven biển trong tương lai. Khi sử dụng phương pháp phân tích thống kê, luận án sử 

dụng thêm phương pháp bản đồ, sơ đồ, biểu bảng và đồ thị: sử dụng để minh họa 

cho các phân tích và nhận định trong báo cáo khoa học. Để có số liệu phân tích, tác 

giả tiến hành thu thập số liệu từ các cơ quan thống kê từ tỉnh đến huyện, từ các Sở 

ban ngành chuyên môn ở tỉnh. Trên cơ sở đó, tác giả sử dụng các phương pháp tính 

toán, xử lý số liệu theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê. 

+ Phương pháp chuyên gia: sử dụng để lấy thêm thông tin, thẩm định thêm 

các kết quả nghiên cứu của Luận án. Ngày 13/8/2019 được sự giúp đỡ của UBND 

thành phố Sầm Sơn, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, 

tác giả đã tổ chức buổi Tọa đàm về “Phát triển kinh tế vùng ven biển theo hướng 

hiện đại”. Tới dự Tọa đàm có các lãnh đạo của các huyện, thị xã, thành phố ven 

biển, lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp. Tác giả 

đã được nghe ý kiến phát biểu của tất cả các đại biểu đến dự về hiện trạng và tương 

lai phát triển của các huyện, thị xã, thành phố và của Khu Kinh tế Nghi Sơn. Đồng 

thời, tác giả triển khai lấy ý kiến của 105 nhà khoa học, nhà quản lý về các yếu tố 

ảnh hưởng đến phát triển kinh tế vùng ven biển theo hướng hiện đại cũng như tham 

khảo ý kiến của họ về các chỉ tiêu do tác giả đề xuất để phân tích phát triển kinh tế 

vùng ven biển theo hướng hiện đại. Trong đó, 54 chuyên gia ở trung ương (gồm: 3 giáo 

sư, 9 phó giáo sư, 28 tiến sỹ, 14 thạc sỹ) là các nhà khoa học tại các trường đại học, học 

viện, viện nghiên cứu và các nhà quản lý hiện đang công tác tại bộ, ngành, cơ quan 
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trung ương; 51 chuyên gia địa phương (2 PGS, 20 tiến sỹ, 29 thạc sỹ) là các nhà khoa 

học tại Đại học Hồng Đức và các nhà quản lý của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Thanh Hóa (chi tiết tại phụ lục 17). 

+ Phương pháp so sánh: sử dụng để so sánh qua các năm, so sánh giữa hiện 

tại và tương lai phát triển vùng ven biển; đồng thời, có so sánh thêm hiệu quả phát 

triển giữa các ngành, lĩnh vực ở vùng ven biển của tỉnh Thanh Hóa.   

+ Phương pháp phân tích véc - tơ: Luận án sử dụng phương pháp phương 

pháp véc - tơ để đánh giá đóng góp của chuyển dịch cơ cấu kinh tế (tỷ trọng lĩnh 

vực sử dụng công nghệ cao và tỷ trọng phần còn lại) vào phát triển kinh tế hiện đại 

của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa. Học giả Trần Thọ Đạt [18] đã trình bày khá cụ 

thể về việc sử dụng phương pháp phân tích tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế rất 

hữu ích do tác giả Moore, J. đề xuất vào năm 1978 trong bài viết “A Measure of 

Structural Change in Output”. Theo đó, trong một giai đoạn, việc chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế được thể hiện bằng một vec - tơ, trên cơ sở tính toán chỉ số phản ánh cơ 

cấu giá trị gia tăng của từng lĩnh vực trong hệ thống kinh tế. Góc  hợp bởi hai vec 

- tơ cơ cấu này sẽ cho biết sự thay đổi cơ cấu giữa hai thời kỳ nghiên cứu. Sự thay 

đổi cơ cấu sẽ được tính toán dựa trên giá trị cos theo công thức sau: 
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Trong đó: Si(t0), Si(t1) là tỉ trọng của ngành i tại kỳ gốc và kỳ nghiên cứu;  

được coi là góc hợp bởi hai vector cơ cấu S(t0) và S(t1).  

Do Si(t0), Si(t1) ≥ 0 nên cos  ≥ 0 (theo tính chất của hàm Cos), tức là góc  sẽ 

chỉ nằm trong góc phần tư thứ nhất của vòng tròn lượng giác; tức là  luôn có giá trị 

từ 00 đến 900 (độ góc) hay 00 <  < 900 .  

Nếu gọi k là tốc độ chuyển dịch cơ cấu thì k được tính theo công thức: 

k = 
φ 

* 100 (%) 
900 

+ Khi cos = 0 hay  = 900, lúc đó tốc độ chuyển dịch k = 100%, chứng tỏ 

chuyển dịch cơ cấu là nhanh (hay lớn) nhất. 

+ Khi cos =1 hay  = 00, lúc đó tốc độ chuyển dịch k = 0, chứng tỏ hầu như 

không có chuyển dịch cơ cấu. 
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Phân tích theo phương pháp véc - tơ cho biết, góc φ càng lớn (cos càng nhỏ), 

k càng lớn thì mức độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế càng mạnh (nhanh) và ngược lại. 

Nếu gắn kết quả phân tích theo phương pháp véc - tơ với kết quả phân tích phát 

triển hiện đại sẽ cho thấy chuyển dịch cơ cấu (tỷ trọng lĩnh vực sử dụng công nghệ 

cao và phần còn lại trong tổng GRDP) càng lớn thì hệ thống kinh tế của vùng ven 

biển càng được hiện đại. 

+ Phương pháp dự báo: sử dụng để dự báo tăng trưởng kinh tế, nhu cầu vốn 

đầu tư và tính toán khả năng hiệu quả phát triển kinh tế vùng ven biển theo hướng 

hiện đại. Các chỉ tiêu về nhu cầu đầu tư, GRDP, năng suất lao động dự báo theo các 

phương pháp mà các nhà kinh tế vẫn sử dụng. Dự báo nhu cầu đầu tư kết hợp giữa 

dự báo theo ICOR và tổng hợp nhu cầu đầu tư của các công trình trọng điểm. Dự 

báo GRDP theo tốc độ tăng trung bình năm và mức độ thay đổi cơ cấu kinh tế. Chỉ 

tiêu năng suất lao động lấy GRDP chia cho tổng lao động làm việc trong các ngành 

kinh tế (chỉ tính cho khu vực chính thức). 

Trong nhóm phương pháp dự báo, luận án đặc biệt sử dụng mô hình Harrod - 

Domar. Theo học giả Trần Thọ Đạt [18] trong cuốn “Ứng dụng một số lý thuyết 

trong nghiên cứu kinh tế” đã sử dụng mô hình Harrod - Domar lý giải về quan hệ 

giữa vốn đầu tư (ký hiệu là k) và tăng trưởng sản lượng của nền kinh tế (ký hiệu là 

Y). Mô hình cho rằng, tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào yếu tố tăng vốn đầu tư 

(tạm cố định các yếu tố khác). Quan hệ giữa vốn đầu tư và tăng trưởng sản lượng 

kinh tế được thể hiện bằng biểu thức: Y = s/ICOR. Trong đó: s là tỷ trọng vốn đầu 

tư xã hội đã thực hiện của thời kỳ nghiên cứu trên GDP; còn ICOR là chỉ số vốn 

đầu tư cần thiết để tạo ra 1 đơn vị GDP gia tăng trong thời kỳ nghiên cứu.  

Ngoài ra, luận án cũng sử dụng các phương pháp dự báo thường được các nhà 

kinh tế sử dụng hoặc tham khảo dự báo của các đơn vị, tổ chức uy tín để dự báo các 

chỉ tiêu khác như: giá trị xuất khẩu, dự báo dân số, lao động, số doanh nghiệp,… 

của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa. 

+ Phương pháp phân tích theo mô hình SWOT: sử dụng để xác định điểm 

mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế vùng ven biển tỉnh 

Thanh Hóa theo hướng hiện đại để có thể đưa ra được những giải pháp phù hợp.    

+ Phương pháp khảo sát thực địa: Tác giả tiến hành khảo sát thực tế (khảo sát 

và làm việc tại thành phố Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn và các huyện ven biển, Khu 

kinh tế, cảng biển Nghi Sơn), làm việc với các nhà quản lý, với doanh nghiệp lọc 

hóa dầu để lấy thêm thông tin; đồng thời, để kiểm định các ý tưởng về phát triển 
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hiện đại vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa. Tác giả luận án cũng đã có trao đổi, làm 

việc với lãnh đạo của các huyện ven biển, của thị xã Nghi Sơn, thành phố Sầm Sơn, 

đại diện các đơn vị quản lý cảng biển và Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn, đại biểu 

các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Công Thương; 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; Thông tin truyền thông; Giao thông vận tải để lấy thêm thông tin. 

Ngoài ra, luận án còn sử dụng phương pháp phân nhóm, tổng quát hóa, khái 

quát hóa các ý kiến của các học giả trong quá trình tổng quan các công trình khoa 

học. Đồng thời, sử dụng thêm phương pháp diễn giải, phương pháp quy nạp trong 

quá trình phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất phương hướng, giải pháp phát 

triển kinh tế vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa theo hướng hiện đại.    

6. Đóng góp mới của luận án 

6.1. Về lý luận và học thuật: Luận án xây dựng được khung nghiên cứu phát 

triển kinh tế vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa theo hướng hiện đại; lý giải rõ nội dung 

và bản chất của phát triển kinh tế vùng ven biển theo hướng hiện đại (hiện đại các 

hoạt động phát triển trên địa bàn vùng ven biển; hiện đại các hình thức tổ chức kinh 

tế tiên tiến theo lãnh thổ, đô thị và hiện đại quản lý phát triển vùng ven biển); chỉ rõ 

06 yếu tố ảnh hưởng tới phát triển kinh tế vùng ven biển theo hướng hiện đại (trong 

đó khẳng định vai trò quan trọng của quản lý nhà nước, lợi ích đem lại cho doanh 

nghiệp, nhà đầu tư và cho người dân); luận án đã xác định 07 chỉ tiêu chính và 03 

chỉ tiêu phụ sử dụng để đánh giá phát triển kinh tế vùng ven biển theo hướng hiện 

đại trong điều kiện tại Việt Nam.   

6.2. Về mặt thực tiễn: Luận án cung cấp thêm cơ sở khoa học cho UBND tỉnh 

Thanh Hóa, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ở vùng ven biển trong 

việc hoạch định chủ trương phát triển cả trong ngắn, trung và dài hạn; tìm kiếm giải 

pháp thúc đẩy phát triển hiện đại ngành, lãnh thổ, đô thị ven biển gắn với cảng biển, 

du lịch biển. Kiến nghị định hướng phát triển với những trọng tâm, lĩnh vực mũi 

nhọn và hình thành những tổ hợp đa ngành hiện đại tạo ra sức cạnh tranh cao trong 

bối cảnh có sự tác động mạnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xu hướng 

chuyển đổi số và biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt. Ngoài ra, Luận án cũng cung 

cấp thêm thông tin cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp và người dân xem xét, 

quyết định sự phát triển của mình ở vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa.  



11 

 

7. Nguồn số liệu sử dụng trong luận án 

Luận án chủ yếu sử dụng số liệu thống kê của Cục Thống kê Thanh Hóa, số 

liệu của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và của UBND các huyện, thị xã, thành phố 

vùng ven biển của tỉnh Thanh Hóa do tác giả khảo sát và thu thập thêm từ các buổi 

làm việc với các đơn vị. Do đại dịch COVID-19 nên tác giả luận án chưa có điều 

kiện thu thập thêm số liệu của năm 2020, 2021. Thực tế cho thấy, số liệu thống kê 

về phát triển kinh tế của tỉnh và của các huyện, thành phố, thị xã vùng ven biển năm 

2020 và 2021 đều có giảm sút đáng kể do ảnh hưởng của đại dịch, nên cũng sẽ 

không phản ánh hết được tính quy luật, bản chất và khả năng phát triển nội tại của 

vùng ven biển. Vì vậy, trong phạm vi luận án chủ yếu sử dụng số liệu trong giai 

đoạn từ 2010 đến 2019 như đã trình bày ở phần phạm vi nghiên cứu (về thời gian). 

8. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, luận án được kết cấu thành 4 chương cụ 

thể như sau: 

+ Chương 1: Tổng quan các công trình khoa học có liên quan đến phát triển 

kinh tế vùng ven biển theo hướng hiện đại. 

+ Chương 2: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về phát triển kinh tế vùng 

ven biển theo hướng hiện đại. 

+ Chương 3: Thực trạng phát triển kinh tế vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa theo 

hướng hiện đại trong giai đoạn 2011 - 2020. 

+ Chương 4: Định hướng và giải pháp phát triển kinh tế vùng ven biển tỉnh 

Thanh Hóa theo hướng hiện đại đến năm 2030. 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN  

PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG VEN BIỂN THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI 

 

1.1. Tổng quan về phát triển hiện đại đối với nền kinh tế  

Qua các tài liệu thu thập được, hầu hết các công trình nghiên cứu chủ yếu đề 

cập vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa đối với nền kinh tế cấp quốc gia hoặc đối 

với một vùng kinh tế lớn, chưa có công trình nghiên cứu nào đề cập đến vấn đề phát 

triển kinh tế vùng ven biển theo hướng hiện đại. Song, các công trình nghiên cứu 

thu thập được đề cập đến nhiều vấn đề hữu ích cho việc tham khảo.    

a) Công trình trong nước 

Học giả Trần Văn Thọ [49], từ kinh nghiệm phát triển công nghiệp của Nhật 

Bản đã đề xuất tư tưởng về phát triển công nghiệp hóa để nâng cao trình độ công 

nghệ ở Việt Nam trong bối cảnh Châu Á - Thái Bình Dương phát triển nhanh và 

được xem như nhân tố thúc đẩy sự phát triển kinh tế thế giới. Việt Nam cần tính tới 

điều này để thực thi đường lối công nghiệp hóa theo hướng hiện đại ngay từ bây giờ 

chứ không thể chậm trễ hơn. Ông cho rằng, công nghiệp hóa chính là lựa chọn 

những ngành công nghiệp có lợi thế để đạt được hiệu quả cao nhất, hình thành 

những ngành sản phẩm công nghiệp chủ lực của Việt Nam. Để đạt được mục tiêu 

đó phải coi trọng và thực thi khôn ngoan việc thu hút các nhà đầu tư tiềm năng nắm 

giữ tài chính, công nghệ, thị trường cũng như các chuỗi giá trị quan trọng của nền 

kinh tế thế giới. Song Việt Nam cũng nghĩ tới việc đầu tư cho lĩnh vực nghiên cứu 

sáng tạo để tạo ra một số loại công nghệ cao, nhất là trong lĩnh vực phát triển nông 

nghiệp, khai thác dầu khí, sản xuất vật liệu. Ông nhấn mạnh nếu không có nguyên 

vật liệu tốt thì không thể có điều kiện để phát triển những ngành công nghiệp chế 

tạo mũi nhọn như cơ khí, chế tạo máy móc thiết bị, cơ điện tử. Đồng thời, ông nhấn 

mạnh vấn đề hiện đại hóa gắn với nâng cao hiệu suất sử dụng các nguồn lực mà 

Việt Nam có, nhất là nguồn nhân lực trong giai đoạn “dân số vàng”.  

Học giả Ngô Doãn Vịnh trong hai cuốn sách “Bàn về vấn đề lý luận” [69] và 

“Giải thích thuật ngữ trong nghiên cứu phát triển” [71] đã nhấn mạnh vai trò của 

công nghệ hiện đại trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Ông tách riêng 

“công nghiệp hóa” và “hiện đại hóa” để xem xét một cách cụ thể. Ông cho rằng, 
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công nghiệp hóa là thay đổi phương thức sản xuất từ kiểu nông nghiệp sang phương 

thức sản xuất kiểu công nghiệp là chủ yếu và phổ biến; còn hiện đại hóa là thay đổi 

công nghệ từ trình độ này sang trình độ khác cao hơn, hữu ích hơn. Vì thế, có công 

nghiệp hóa mà không có hiện đại hóa là chuyện rất có thể xảy ra. Ông cho biết thực 

tiễn phát triển của Việt Nam trong những năm vừa qua đã minh chứng cho quan 

điểm này. Điều đáng chú ý ở đây là hiện đại hóa gắn kết với công nghiệp hóa nhưng 

hiện đại hóa không chỉ có trong lĩnh vực công nghiệp mà còn phải có trong cả lĩnh 

vực nông nghiệp, dịch vụ, quản trị nhà nước và quản trị doanh nghiệp. Vì thế, 

không nên nói chung chung “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” vì như thế không rõ 

nội hàm và vai trò, ý nghĩa của từng nội dung (công nghiệp hóa và hiện đại hóa) để 

có giải pháp phù hợp. 

Đào Minh Hồng - Lê Hồng Hiệp [23], trong cuốn “Sổ tay Thuật ngữ quan hệ 

quốc tế”, phần trình bày về bốn hiện đại hóa của Trung Quốc cho biết, ở Trung 

Quốc lần đầu tiên vấn đề bốn hiện đại hóa được Thủ tướng Chu Ân Lai nhắc đến tại 

Hội nghị Công tác khoa học kỹ thuật (được tổ chức ở thành phố Thượng Hải của 

Trung Quốc vào tháng 1 năm 1963). Trong bài diễn văn kết thúc Đại hội đại biểu 

toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 11 vào tháng 08 năm 1977, Đặng 

Tiểu Bình đã khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của hiện đại hóa và vấn đề “Bốn 

Hiện đại hóa” được chính thức đưa vào văn kiện Đại hội Đảng của Đảng Cộng sản 

Trung Quốc. Theo đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc [22] đã đặc biệt nhấn mạnh và chỉ 

rõ rằng, khoa học công nghệ là yếu tố then chốt để phát triển quốc gia và việc 

nghiên cứu khoa học phải dẫn dắt công cuộc xây dựng kinh tế. Từ đó cho đến nay, 

người Trung Quốc tiếp tục theo đuổi đường lối “Bốn Hiện đại hóa” và đã thu được 

thành công to lớn, Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới (sau 

Hoa Kỳ).  

Ngô Thúy Quỳnh trong “Giáo trình tổ chức lãnh thổ kinh tế” [39] đã nhấn mạnh 

phát triển hiện đại trên nền tảng công nghệ tiên tiến ở Việt Nam và cho rằng phải 

phát triển các hình thức tổ chức lãnh thổ hiện đại tùy theo điều kiện của từng vùng 

miền. Trong đó, đặc biệt quan trọng là các hình thức khu kinh tế ven biển, khu công 

nghiệp, khu du lịch (theo quan điểm mới - một khu có tính ước lệ nhưng có chủ thể 

quản lý) và đô thị hạt nhân tạo vùng, không thể nôn nóng phát triển tràn lan các khu 

kinh tế, khu công nghiệp và các đô thị. Học giả này cho rằng, chính các hình thức tổ 

chức lãnh thổ kinh tế hiện đại sẽ giúp hiện đại hóa các vùng miền ở nước ta và qua 
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đó góp phần hiện đại hóa nền kinh tế. Hệ quả của nó là đem lại sự phát triển hiệu 

quả, bền vững cho cả nền kinh tế cũng như cho mỗi vùng. Học giả này cũng cho 

rằng, dọc dải ven biển Việt Nam nên và chỉ cần hình thành và phát triển ba lãnh thổ 

đầu tàu (nơi tập trong các năng lực kinh tế, có sức lôi kéo sự phát triển của nền 

kinh tế cả nước). Cũng học giả Ngô Thúy Quỳnh [37] lại nói rõ thêm sự cần thiết 

phải phát triển một số lãnh thổ đầu tàu để lôi kéo sự phát triển kinh tế của Việt 

Nam mà trong đó quan trọng phải kể đến một số thành phố lớn (Hà Nội, Hồ Chí 

Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng). Đây là tư tưởng có thể kế thừa cho việc nghiên cứu 

đầu tư tập trung ở vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa.  

Học giả Võ Trí Thành [43] trong báo cáo đề tài khoa học “Chiến lược sử dụng 

vốn cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đã cho biết công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

cần rất nhiều vốn. Muốn công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành công phải có chiến 

lược huy động vốn đầu tư để có được công nghệ hiện đại. Một trong những hướng 

huy động vốn quan trọng cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa là thu hút 

vốn FDI và vốn đầu tư tư nhân; không nên sử dụng quá nhiều vốn ngân sách nhà 

nước cho việc này. Nhà nước nên đưa vốn vào lĩnh vực phát triển nghiên cứu sáng 

tạo công nghệ và vật liệu mới để thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta. 

Tuy nhiên, học giả Võ Trí Thành cũng chưa làm rõ nội dung của công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa ở Việt Nam. 

Hai học giả Nguyễn Văn Nam và Trần Thọ Đạt [31] trong khi phân tích quá 

trình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong những năm vừa qua đã rút ra nhiều 

nhận định có ý nghĩa quan trọng. Hai ông nhấn mạnh yếu tố hiện đại hóa trong khi 

bàn về tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam và cho rằng chỉ có 

hiện đại hóa mới dẫn đến tăng trưởng nhanh và làm cho nền kinh tế phát triển có 

chất lượng. Đây là quan điểm phù hợp cho Luận án kế thừa, tuy nhiên, hai học giả 

này vẫn chưa làm rõ được nội hàm của hiện đại hóa.  

Kenichi Ohno - Nguyễn Văn Thường trong cuốn “Hoàn thiện chiến lược phát 

triển công nghiệp Việt Nam” [25] đã phân tích điểm khác biệt giữa mô hình công 

nghiệp hóa cổ điển với mô hình công nghiệp hóa hội nhập kinh tế và cho biết Việt 

Nam phải tính tới hội nhập kinh tế thế giới để xây dựng thể chế và triển khai thu hút 

vốn FDI theo hướng thu hút công nghệ hiện đại hướng về xuất khẩu và tham gia các 

chuỗi giá trị toàn cầu. Vì thế việc tiếp nhận công nghệ hiện đại từ các quốc gia phát 

triển là một tất yếu cũng như một đòi hỏi khách quan. Việt Nam phải chấp nhận 



15 

 

cạnh tranh trong thu hút vốn FDI và để các thành phần kinh tế (nhà nước và tư 

nhân) cạnh tranh thực sự để sử dụng hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên cũng như 

các nguồn lực mà Việt Nam có sẵn. Quá trình công nghiệp hóa phổ quát của các 

quốc gia trải qua bốn giai đoạn. 

Bảng 1.1: Bốn giai đoạn công nghiệp hóa 

Dạng Đặc điểm Quốc gia 

“Nấc 1” 

Chỉ lắp ráp 

Không có ngành phụ trợ, phụ thuộc chủ 

yếu vào công nghệ và kinh nghiệm quản 

lý của nước ngoài 

Việt Nam 

“Nấc 2” 

Lắp ráp và sản xuất 

linh kiện 

Có các ngành phụ trợ quan trọng, vẫn 

phụ thuộc lớn vào công nghệ và kinh 

nghiệm quản lý của nước ngoài 

Thái Lan,  

Malaysia,  

Trung Quốc 

“Nấc 3” 

Năng lực nội địa cao 

Công nghệ và kinh nghiệm quản lý phần 

lớn được nội địa hóa; có thể sản xuất các 

sản phẩm chất lượng cao nhưng chưa thể đi 

đầu trong đổi mới hoặc thiết kế sản phẩm 

Hàn Quốc,  

Đài Loan 

“Nấc 4” 

Đầy đủ năng lực  

đổi mới 

Trang bị đầy đủ năng lực nội địa bao gồm 

cả việc đổi mới và thiết kế sản phẩm trong 

lĩnh vực phát minh công nghệ 

Nhật Bản, Mỹ, 

Liên minh Châu 

Âu 

 

Nguồn: Nguyễn Văn Thường và Kenichi Ohno [25] 

Nguyễn Văn Thường và Kenichi Ohno lấy hiện đại hóa làm tiêu chí cơ bản để 

phân định các giai đoạn công nghiệp hóa. Song, họ không sử dụng cụm từ “công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa” mà chỉ sử dụng cụm từ “công nghiệp hóa”. Tư tưởng 

nghiên cứu tiến bộ đó rất có giá trị để tham khảo đối với việc nghiên cứu hiện đại 

hóa. Quan điểm của Kenichi Ohno đã đề xuất cách đây khoảng 15 năm, nên trật tự 

hay vị trí các quốc gia đã có sự thay đổi theo các nấc trình độ của công nghiệp hóa. 

Song, đây không phải vấn đề quan trọng mà liệu thực tế có phân định rành rọt 4 giai 

đoạn đối với một quốc gia khi mà toàn cầu hóa công nghệ, công nghiệp đã trở nên 

phổ biến và giữ vai trò lớn đối với phát triển công nghiệp của một quốc gia.  

Hai học giả Nguyễn Quang Thái và Ngô Thắng Lợi [42] nhấn mạnh yêu cầu 

phát triển bền vững trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Họ cho phát triển 

bền vững không chỉ là mục tiêu mà còn là yêu cầu sống còn đối với phát triển trên 
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nền tảng công nghệ cao. Phát triển bền vững chỉ đạt được khi thực hiện thành công 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hai học giả này cũng chưa đưa ra nội dung cụ thể 

cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam.  

Học giả Đàm Thị Hiền [24] khi bàn về “Đầu tư hình thành cơ cấu kinh tế hiện 

đại ở tỉnh Thừa Thiên Huế” đã rất coi trọng vấn đề hiện đại hóa và cơ cấu kinh tế 

hiện đại. Học giả này cho biết cơ cấu kinh tế hiện đại là trạng thái cơ cấu kinh tế có 

tỷ trọng các ngành, sản phẩm sử dụng công nghệ cao và các sản phẩm chủ lực 

chiếm tỷ trọng quyết định trong nền kinh tế và nhờ đó mà có năng suất lao động, 

GDP/người cao, độ mở kinh tế lớn (đồng nghĩa với sản phẩm có sức cạnh tranh 

quốc tế cao). Học giả Hiền còn nhấn mạnh rằng, nhờ có cơ cấu kinh tế hiện đại mà 

nền kinh tế có được sự phát triển hiệu quả, bền vững. Đồng thời, học giả này còn 

chỉ ra mối quan hệ nhân quả giữa đầu tư và cơ cấu kinh tế. Cơ cấu kinh tế là hệ quả 

của đầu tư phát triển, vì thế, việc đầu tư phát triển có vai trò to lớn đối với hình 

thành cơ cấu kinh tế hiện đại hay nói cách khác, đầu tư phát triển có vai trò quyết 

định đến hiện đại hóa nền kinh tế. Đây là tư tưởng có thể kế thừa cho luận án. 

Phạm Thái Quốc [41] khi nghiên cứu 20 năm cuối thế kỷ XX công nghiệp hóa ở 

Trung Quốc đã cho biết ngoài những thành công, Trung Quốc gặp không ít những 

điều có thể được xem là chưa thành công. Tiêu biểu như ồ ạt phát triển công nghiệp 

hương trấn theo đường lối “ly nông bất ly hương”; có những lúc Trung Quốc được 

xem như “đại công trường thủ công của thế giới”. Họ nhận ra thiếu sót đó và nhanh 

chóng có biện pháp thu hút bằng được 500 Tập đoàn kinh tế lớn nhất thế giới. Đồng 

thời, nhanh chóng chuyển từ công nghiệp hóa theo kiểu “ai cũng làm công nghiệp, ở 

đâu cũng làm công nghiệp” chuyển dần sang hiện đại hóa. Họ thực hiện “Bốn Hiện 

đại hóa” từ cuối những năm thập niên 70 của thế kỷ XX. Chính sách mềm mỏng, 

nhanh nhạy của Trung Quốc cũng là bài học có thể kế thừa.   

Học giả Bùi Tất Thắng trong “Về mô hình phát triển kinh tế bền vững ở các 

nước ASEAN” [44] đã cho biết, để phát triển nền kinh tế có hiệu quả và bền vững, các 

nước ASEAN đều theo đuổi đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa hướng về xuất 

khẩu trên cơ sở thu hút vốn và công nghệ tiên tiến từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, 

EU và Mỹ. Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia rất coi trọng phát triển “đồng 

bộ” các ngành kinh tế, trong đó rất coi trọng phát triển công nghiệp giữ vị trí then 

chốt và phát triển công nghiệp hỗ trợ cũng như phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu 

hạ tầng kỹ thuật; đồng thời, chú ý phát triển công nghệ thân thiện với môi trường.  
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Viện Thông tin Khoa học xã hội trong ấn phẩm “Quá trình công nghiệp hóa ở 

một số nước trên thế giới: Kiến nghị và những vấn đề” [65]  đã cho biết công nghiệp 

hóa ở mỗi quốc gia đều có quá trình mà bắt đầu từ công nghiệp hóa nông nghiệp, 

công nghiệp hóa lĩnh vực chế tạo công cụ và sản phẩm công nghiệp tiêu dùng để 

thay thế nhập khẩu rồi sau đó phát triển công nghiệp hướng ngoại (hướng về xuất 

khẩu). Đối với các nước đang phát triển phải dựa vào các quốc gia có công nghiệp 

phát triển để thực hiện công nghiệp hóa. Một số quốc gia đã rút ngắn quá trình 

công nghiệp hóa. Anh, Mỹ mất khoảng 80 - 120 năm mới đạt tới mức có nền công 

nghiệp đỉnh cao, nhưng nếu biết tận dụng lợi thế đi sau thì một số quốc gia như 

Nhật Bản, Hàn Quốc.. chỉ mất khoảng 40 năm để có trình độ phát triển công 

nghiệp cao như của Mỹ. Ngay ở Đông Nam Á, Malaysia và Singapore cũng đã rút 

ngắn rất nhiều thời gian để có trình độ công nghiệp hóa như họ đã đạt được. 

Nguyễn Thái Sơn trong bài viết “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát 

triển kinh tế tri thức và bảo vệ môi trường trong thời kỳ quá độ” [77] đã cho thấy 

trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần kết hợp với phát triển 

nền kinh tế tri thức. Vì thế phải nghĩ tới đào tạo nhân lực chất lượng cao chứ không 

phải chỉ chú trọng bằng cấp hình thức; có nhân lực chất lượng cao mới có thể phát 

triển những lĩnh vực công nghiệp có công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, học giả Sơn 

chưa đưa ra nội hàm của công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như chưa đưa ra rõ 

ràng về bản chất của nền kinh tế tri thức nên khó hình dung ra phải làm thế nào và 

bắt đầu từ đâu để công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển được nền kinh tế tri 

thức ở Việt Nam. 

Đỗ Hoài Nam trong cuốn “Một số vấn đề về công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở 

Việt Nam” [29] đã trình bày các mô hình công nghiệp hóa của thế giới (công nghiệp 

hóa cổ điển, công nghiệp hóa trong bối cảnh kế hoạch hóa tập trung, công nghiệp 

hóa thay thế nhập khẩu, công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu, công nghiệp hóa dựa 

vào tài nguyên, công nghiệp hóa của các nước công nghiệp mới) rồi từ đó đề xuất 

định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa cho Việt Nam trong bối cảnh nước ta 

thực hiện đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Học giả Nam nhấn mạnh công nghệ hiện đại của các loại hình doanh nghiệp, sự cần 

thiết phải phát triển một số ngành công nghiệp quan trọng như công nghiệp năng 

lượng, công nghiệp điện tử và công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản. Đồng thời, 

ông rất coi trọng tư tưởng công nghiệp hóa rút ngắn và vấn đề nâng cao GDP bình 
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quân đầu người. Tuy vậy, ông chưa nói đề cập đến quan hệ giữa công nghiệp hóa và 

hiện đại hóa cũng như chưa bàn luận khía cạnh hiện đại hóa nền kinh tế.  

Học giả Đỗ Hoài Nam trong bài viết đăng trên Tạp chí Khoa học xã hội về 

“Công nghiệp hóa, hiện đại hóa sau 30 năm đổi mới kinh tế ở Việt Nam” [30] đã chỉ 

ra sự chậm chạp trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà chỉ chú trọng gia tăng tỷ lệ các ngành phi nông 

nghiệp trong cơ cấu GDP. Tuy tỷ trọng khối ngành phi nông nghiệp của Việt Nam 

đã đạt tới mức khoảng 83% nhưng nền kinh tế Việt Nam vẫn chưa hiện đại. Việt 

Nam vẫn chưa rút ngắn được quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Theo ông, 

phát triển công nghiệp hóa là cần thiết nhưng chưa gắn với hiện đại hóa nên năng 

suất lao động của Việt Nam rất thấp. Tuy nhiên, ông chưa chứng minh được bằng 

số liệu về mức độ hiện đại hóa thấp của nền kinh tế và ảnh hưởng của nó tới năng 

suất lao động. Ông chưa đưa ra được hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiện đại hóa nền 

kinh tế, bàn luận về công nghiệp hóa, hiện đại hóa mới dừng lại ở những vấn đề 

chung, mang tính nguyên tắc. 

Trần Đình Thiên trong hai cuốn “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” [47] 

và “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: Phác thảo lộ trình” [48] nhấn mạnh 

sự cần thiết phải tìm cách tăng tỷ trọng công nghiệp chế tạo trong GDP và tăng tỷ 

trọng giá trị xuất khẩu để hội nhập quốc tế tốt hơn. Đặc biệt, ông cho rằng phải coi 

trọng hiện đại hóa trong quá trình phát triển công nghiệp mà một trong những biện 

pháp quan trọng là thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Song nhìn chung, ông 

chưa trình bày thế nào được coi là hiện đại hóa đối với một nền kinh tế. Đồng thời, 

ông cũng chưa đưa ra hệ thống chỉ tiêu phản ánh công nghiệp hóa, hiện đại hóa một 

cách thỏa đáng. Trong cuốn “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: Phác thảo 

lộ trình”, học giả Trần Đình Thiên đề cập đến khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa. Ông cho rằng, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở các nước đi sau phải 

đồng thời thực hiện hai quá trình: (1) Vừa xây dựng nền đại công nghiệp (nội dung 

của của công nghiệp hóa cổ điển); (2) Vừa phát triển ngay kinh tế tri thức. Tiếp 

theo đó ông nhấn mạnh: “Công nghiệp hóa chính là và phải là quá trình hiện đại 

hóa”. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa được hiểu là quá trình công nghiệp hóa với 

các mục tiêu và giải pháp phù hợp với điều kiện và xu hướng phát triển hiện đại. 

Song, ông chưa lý giải về nội hàm của nền đại công nghiệp cũng như nội hàm của 

phát triển hiện đại hóa.     
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Trong cuốn sách “Công nghiệp hóa và phát triển các ngành then chốt, mũi 

nhọn ở Việt Nam” [46], học giả Trần Đình Thiên đã đi sâu trình bày vấn đề công 

nghiệp hóa ở Việt Nam. Học giả này cho rằng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa được 

hiểu là việc chuyển từ phương thức sản xuất truyền thống sang phương thức sản 

xuất công nghiệp. Để thực hiện thành công công nghiệp hóa nhất thiết phải phát 

triển các ngành then chốt, các ngành mũi nhọn mà theo ông đó là: các ngành công 

nghiệp điện tử, chế tạo máy móc, sản xuất năng lượng, sản xuất vật liệu (nhất là 

sản xuất vật liệu mới), du lịch. Việc phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp là 

cần thiết nhưng phải thận trọng và phát triển không tràn lan. Mặt khác, học giả 

Thiên nhấn mạnh cần thiết phải phát triển một số sân bay lớn, một số cảng biển lớn 

để vươn ra thế giới, tham gia hội nhập quốc tế một cách chủ động và có hiệu quả. 

Đây là ý tưởng có thể kế thừa tốt cho việc nghiên cứu phát triển kinh tế vùng ven 

biển ở Thanh Hóa.   

Lê Cao Đoàn [19] đặt ra vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa rút ngắn. Ông 

cho biết, các nước đi sau cần học tập kinh nghiệm để rút ngắn thời gian công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thu hút các nhà công nghiệp lớn, các công ty đa quốc gia 

là cách làm khôn ngoan cần xem xét đối với Việt Nam. Ngoài ra, chính sách là vấn 

đề quan trọng và học giả này đã đề cập một cách tương đối thỏa đáng và được xem 

như yếu tố quan trọng để rút ngắn thời gian thực hiện thành công công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước.  

Học giả Hoàng Thanh Nhàn [32] trong cuốn “Công nghiệp hóa hướng ngoại “sự 

thần kỳ” của các nước NICs Châu Á” đã nhấn mạnh công nghiệp hóa hướng ngoại, 

thay thế nhập khẩu và dần chuyển sang xuất khẩu là chính. Học giả này chỉ ra các 

nước công nghiệp mới rất coi trọng công nghệ hiện đại. Hiện đại công nghệ sản 

xuất và hiện đại công nghệ quản trị quốc gia. Những ngành công nghiệp then chốt 

nhất thiết phải được ưu tiên hiện đại hóa công nghệ. Việc này chủ yếu thuộc trách 

nhiệm của doanh nghiệp nhưng vai trò của Nhà nước là rất lớn thông qua ban hành 

thể chế có lợi cho hiện đại hóa. 

Hoàng Văn Hải [21] cho rằng, cụm liên kết ngành (Cluster Industry) cần được 

xem như một trong cách thức hay yếu tố quan trọng để thực hiện thành công sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở Việt Nam. 
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b). Công trình nước ngoài 

Kazushi Ohkawa và Hirohisa Koham [106] khi bàn luận về kinh nghiệm phát 

triển kinh tế của Nhật Bản đã nhấn mạnh vai trò của chính phủ. Chính phủ Nhật 

Bản khuyến khích phát triển công nghiệp tư nhân, Nhà nước có thể chế để đảm bảo 

các nhà công nghiệp tư nhân mở rộng sản xuất và hiện đại hóa; cụ thể là hỗ trợ tín 

dụng, đất đai, tư vấn chính sách, đào tạo nhân lực và hợp tác quốc tế. Công nghiệp 

hóa ở Nhật Bản bắt đầu từ công nghiệp tư nhân gắn với nghiên cứu sáng tạo và 

khuyến khích phát triển công nghiệp chế tạo và sản xuất nguyên vật liệu cao cấp. 

Hàng loạt doanh nghiệp tư nhân có khả năng sáng tạo công nghệ, sáng chế, chế tạo 

máy móc, thiết bị chính xác, nắm công nghệ nguồn.  

Seki Mitsuhiro Trong tác phẩm “Nền công nghiệp Nhật Bản trong kỷ nguyên 

Đông Á mới” [33] đã rút ra nhiều bài học trong việc phát triển và hiện đại hóa nền 

công nghiệp. Một trong những bài học lớn là Nhật Bản, với tư cách là quốc gia 

nắm giữ công nghệ nguồn và là nền kinh tế lớn của thế giới, đặt mình trong các 

quốc gia Đông Á để chuyển đầu tư ra nước ngoài và đưa sáng tạo công nghệ ra 

nước ngoài để gián tiếp đưa sản phẩm công nghiệp của Nhật Bản ra nước ngoài một 

cách nhanh nhất. Trong khi đó, các quốc gia Đông Á khác cũng rất cần tiếp nhận 

công nghệ tiên tiến và vốn đầu tư từ Nhật Bản. Điển hình là Thái Lan, Malaysia biết 

tận dụng kinh nghiệm của Nhật Bản và nhận sự giúp đỡ của Nhật Bản nên họ đã có 

sự phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp hỗ trợ khá phát triển.  

Chung-yum Kim [100] đã cho thấy tầm quan trọng của việc sản xuất nguyên 

vật liệu (thép, hóa chất) đối với phát triển công nghiệp hóa thời gian đầu phục hưng 

nền kinh tế của Hàn Quốc. Nhà nước lúc đó phải đứng ra bảo trợ để doanh nghiệp 

tư nhân vay vốn nước ngoài phát triển công nghiệp luyện kim, công nghiệp lọc hóa 

dầu và đóng tàu. Sau này công nghiệp thép, đóng tàu biển và công nghiệp hóa chất 

trở thành xương sống của nền công nghiệp Hàn Quốc. Vào lúc đó, công nghiệp của 

Hàn Quốc chưa có gì đáng kể nên cách đi như thế là phù hợp tại thời điểm đó.  

Tóm lại, rất ít công trình đề cập đến vấn đề phát triển theo hướng hiện đại 

(hay hiện đại hóa nền kinh tế) với tư cách là một vấn đề độc lập. Nhìn chung các 

học giả “gộp” công nghiệp hóa với hiện đại hóa thành một vấn đề chứ không phải 

xem xét trên hai phương diện “công nghiệp hóa” và “hiện đại hóa” như hai vấn đề 

có tính độc lập tương đối trong một thể đối với quá trình phát triển của một nền 
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kinh tế. Một vài công trình lại chỉ đề cập tới vấn đề công nghiệp hóa và xem hiện 

đại hóa như bản chất của công nghiệp hóa. Công nghiệp hóa có mục đích là hiện 

đại hóa nhưng hiện đại hóa không chỉ có đối với lĩnh vực công nghiệp mà còn đối 

với tất cả các lĩnh vực khác như nông nghiệp, thương mại, du lịch, ngân hàng, 

thông tin, quản lý... cũng vì sự phát triển của nền kinh tế. Nói “công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa” hoặc chỉ nói “công nghiệp hóa” không phản ánh rõ vai trò của công 

nghiệp hóa cũng như không phản ánh được yêu cầu hiện đại hóa đối với phát triển 

của một quốc gia cũng như của một tỉnh, một vùng. Hầu hết các địa phương ở Việt 

Nam tập trung phát triển công nghiệp mà chưa thực sự chú ý đến yêu cầu hiện đại 

hóa; thu hút bằng được các dự án FDI theo số lượng mà ít chú ý đến chất lượng, 

nhất là về công nghệ hiện đại. Vì thế, thực tiễn ở Việt Nam chưa có những giải 

pháp đột phá để hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân của quốc gia cũng như của một 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Nhìn chung các công trình đã được tổng 

quan đều nhìn nhận hiện đại hóa theo dấu hiệu công nghệ và trình độ công nghệ đã 

được sử dụng để phát triển; tuy nhiên, các công trình đều chỉ đề cập công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa chỉ đối với lĩnh vực công nghiệp và đối với lĩnh vực nông nghiệp, 

nông thôn; chưa có nhiều công trình đề cập công nghiệp hóa “bao phủ” đối với các 

lĩnh vực du lịch, thương mại, quản lý... mà chính đây cũng là yêu cầu và cũng là 

nội dung của hiện đại hóa nền kinh tế. Hầu hết các công trình chưa đề cập đến hiện 

đại hóa quản lý phát triển, nên luận án có thể tập trung nghiên cứu làm rõ. Đa số 

các công trình hướng nghiên cứu về “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đối với quốc 

gia chứ không đối với vùng lãnh thổ.  

1.2. Tổng quan về các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển hiện đại nền 

kinh tế  

a). Công trình trong nước 

Học giả Vũ Hy Chương [14] cho rằng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt 

Nam đòi hỏi rất nhiều nguồn lực, từ nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn lực tài 

chính đến nguồn lực trí tuệ. Ông cho rằng, nguồn lực là một trong các yếu tố quan 

trọng ảnh hưởng đến thành công của việc thực hiện “công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa”. Việt Nam cần chuẩn bị tích cực các nguồn lực để thực hiện công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước. Do chưa rõ về nội hàm công nghiệp hóa, hiện đại hóa nên 

ông cũng chưa đưa ra được một cách cụ thể yêu cầu chuẩn bị nguồn lực ra sao và 
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nước ta phải làm thế nào để trong thời gian ngắn có được các nguồn lực để thực 

hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Lê Đăng Doanh [16] cho rằng, một trong các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành 

bại của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là thể chế kinh tế và chính sách kinh tế. Ông 

đề nghị Việt Nam có hệ thống chính sách kinh tế vĩ mô đồng bộ để thực hiện thành 

công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ông nhấn mạnh chính sách 

đầu tư và thu hút vốn đầu tư FDI cũng như hệ thống chính sách tạo môi trường 

thuận lợi cho việc đầu tư phát triển thành công. Học giả này cho rằng, công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam chưa thành công như mong muốn bởi chưa đảm bảo 

các yếu tố mang tính quyết định đến hiện thực hóa chủ trương.  

Nguyễn Ngọc Sơn [76] trong cuốn sách “Phát triển cụm ngành công nghiệp 

trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế” đã cho biết, trong điều kiện 

toàn cầu hóa, các quốc gia mong muốn có công nghiệp phát triển thì phải quan tâm 

đúng mức tới việc phát triển các cụm liên kết, mà bản chất của nó là liên kết để hình 

thành các chuỗi giá trị sản phẩm công nghiệp. Liên kết hình thành chuỗi giá trị là 

một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng để phát triển công nghiệp trình độ cao. 

Ngô Thúy Quỳnh trong cuốn “Giáo trình Tổ chức lãnh thổ kinh tế” [39] đã cho 

biết, việc phát triển các hình thức tổ chức kinh tế theo lãnh thổ (như khu kinh tế, 

khu công nghiệp, khu nông nghiệp công nghệ cao, khu du lịch, tổ hợp nông - công 

nghiệp, đô thị hạt nhân hiện đại...) có ảnh hưởng lớn đến quá trình hiện đại hóa 

vùng, dựa trên tư tưởng lý thuyết trung tâm của W. Christaller để hình thành đô thị 

trung tâm vùng, lý thuyết cực tăng trưởng của F. Perroux để hình thành các đô thị 

hạt nhân tập trung của một vùng và lý thuyết định vị công nghiệp để bố trí công 

nghiệp cần phân bố gần cảng biển. Chính những hình thức tổ chức lãnh thổ kinh tế 

giữ vai trò hạt nhân phát triển và được xem như những đầu tàu kinh tế nhỏ nhưng 

có vai trò thúc đẩy sự phát triển của toàn vùng lãnh thổ. Học giả này cho rằng, 

chính sự đầu tư tập trung sẽ hình thành lên các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu 

nông nghiệp công nghệ cao, những tổ hợp nông - công nghiệp cũng như hình thành 

lên các đô thị hạt nhân hiện đại ở khu vực ven biển là những nơi hội tụ được nhiều 

điều kiện tốt để phát triển kinh tế nhanh và theo hướng hiện đại.   

Hoàng Thị Bích Loan [27] trong công trình nghiên cứu về đầu tư của các công 

ty đa quốc gia đã nhấn mạnh tiềm lực tài chính, công nghệ và thị trường của họ và 



23 

 

chỉ ra cần coi trọng và có các giải pháp để thu hút những công ty này vào Việt Nam 

đầu tư, sản xuất kinh doanh và coi nó như yếu tố quan trọng để thực hiện công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  

Đào Ngọc Tiến [57] cho rằng một trong những giải pháp quan trọng để thực 

hiện thành công quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa là đồng thời với phát triển 

các ngành công nghiệp chủ lực phải phát triển một cách đồng bộ công nghiệp hỗ 

trợ, coi việc phát triển công nghiệp hỗ trợ như một trong những yếu tố quan trọng 

để hiện thực hóa mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam.  

Học giả Ngô Doãn Vịnh trong 3 cuốn “Bàn về phát triển kinh tế - Nghiên cứu 

con đường dẫn tới giàu sang” [67], “Những vấn đề chủ yếu của kinh tế phát triển” 

[68] và “Nguồn lực và động lực cho phát triển kinh tế nhanh và bền vững” [70] đã chỉ 

rõ vốn đầu tư là yếu tố quan trọng đối với phát triển kinh tế nói chung và phát triển 

công nghiệp cũng như đối với hiện đại hóa nền kinh tế nói riêng. Ông dẫn lý thuyết 

phát triển dựa vào vốn và thực tế mọi quá trình phát triển đều cần có vốn đầu tư. 

Ông chỉ ra, khi vốn tăng thì sản xuất tăng, khi sản xuất tăng thì việc làm tăng và 

thu nhập tăng, khi thu nhập tăng thì sức mua tăng và khi sức mua tăng thì quay trở 

lại thúc đẩy sản xuất phát triển.  

Kenichi Ohno - Nguyễn Văn Thường [25] đề cao vai trò của chính sách kinh tế 

vĩ mô của nhà nước đối với công nghiệp hóa. Họ cho rằng, chính sách kinh tế của 

nhà nước là một trong các yếu tố quan trọng ảnh hưởng lớn đến tiến triển nhanh 

hay chậm của công nghiệp hóa quốc gia. Do đó, Việt Nam phải nhanh chóng thiết 

lập được hệ thống chính sách, thể chế như của nhóm quốc gia ASEAN 4; nghĩa là 

chính sách cởi mở, minh bạch, rõ ràng, hợp lý... và giảm thiểu chi phí sản xuất cho 

doanh nghiệp (chi phí không chính thức cũng như chi phí chính thức) tạo điều kiện 

thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển vì nếu doanh nghiệp không phát triển thì 

công nghiệp hóa không thể thành công.   

b). Công trình nước ngoài 

Ngụy Kiệt - Hạ Diệu [26] khi nghiên cứu về bí quyết của bốn con rồng Châu Á 

đã cho biết, các nền kinh tế này đặc biệt coi trọng tiếp thu công nghệ hiện đại từ các 

quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật Bản, EU. Thành công của bốn con rồng Châu Á 

chính là trong thời gian không quá dài họ đã xây dựng được nền công nghiệp có 

trình độ phát triển cao làm đầu tàu lôi kéo sự phát triển chung của nền kinh tế. Cả 

bốn con rồng đều coi trọng yếu tố toàn cầu hóa và xuất khẩu sản phẩm công nghiệp.  
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Goro Ono [20] và Kazushi Ohkawa, Hirohisa Kohama [106] đều coi trọng chính 

sách kinh tế vĩ mô (chính sách đầu tư, thuế, thủ tục hành chính, thuê mướn nhân 

công... ) và cho rằng, muốn công nghiệp hóa, hiện đại hóa rút ngắn thì phải có 

chính sách hấp dẫn để thu hút được các tập đoàn kinh tế hàng đầu của thế giới. Đối 

với các nước đang phát triển hai học giả này đều nhấn mạnh sự cần thiết phải thu 

hút vốn FDI để hiện đại hóa nền công nghiệp và tham gia các chuỗi giá trị toàn 

cầu. Đây là tư tưởng có giá trị với việc nghiên cứu phát triển kinh tế vùng ven biển 

Thanh Hóa.   

Hernando De Soto [105] khi nghiên cứu bí ẩn của vốn cũng đề cập ý nghĩa to 

lớn của vốn đối với phát triển công nghiệp của mỗi quốc gia. Điều đáng quan tâm 

mà học giả này phân tích là sự phân tán nguồn vốn ở các nước đang phát triển. 

Muốn tập trung vốn từ các nguồn nhỏ lẻ để phát triển nói chung và phát triển công 

nghiệp nói riêng phải tìm cách để huy động thông qua hệ thống ngân hàng và các 

tổ chức tín dụng cộng đồng. Học giả này cho biết một vấn đề quan trọng là tuy có 

vốn nhưng ở nơi này thì phát triển còn ở nơi kia lại không phát triển. Điều then 

chốt là cách sử dụng vốn để phát triển kinh tế. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải 

bắt đầu tư lĩnh vực dễ trước, từ nơi có đủ điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. 

Đây cũng là ý tưởng cần quan tâm cho với luận án. 

William R. Easterly [111] khi nghiên cứu nguyên nhân của tăng trưởng, đã 

khẳng định vai trò của vốn và mô hình tăng trưởng. Vốn phải đủ nhưng mô hình 

tăng trưởng còn quan trọng hơn. Mô hình tăng trưởng dựa trên cơ sở công nghệ cao 

và quản trị hiện đại sẽ đem đến thành công cho một quốc gia cụ thể. Học giả này 

cho rằng thể chế quyết định, nếu có thể chế tốt thì sẽ có vốn cũng như sẽ có công 

nghệ hiện đại để phát triển. Thể chế do Nhà nước đề ra và tổ chức thực hiện nên 

suy cho cùng, Nhà nước quyết định thành bại đối với tăng trưởng kinh tế của mỗi 

quốc gia. Đồng quan điểm này còn có Daron Acemoglu, James Robinson [104] trong 

cuốn sách “Tại sao các quốc gia thất bại - quyền lực, thịnh vượng và nghèo đói” đã 

quy trách nhiệm cao nhất, hàng đầu đối với thành công hay thất bại của các nền 

kinh tế là nhà nước.  

David L. Barkley and Mark S. Henry [101] [102] đã cho rằng, việc phát triển cụm 

liên kết ngành (chuỗi giá trị) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển công 

nghiệp trình độ cao. Các quốc gia đang phát triển cần coi trọng hướng phát triển 
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này, cần xác định ngành công nghiệp chủ lực để từ đó định hướng thu hút các nhà 

công nghiệp hàng đầu trên thế giới và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu trong lĩnh vực 

công nghiệp.  

OECD [107] khi bàn về công cuộc cải cách ở Hàn Quốc đã nhắc tới vấn đề điều 

chỉnh cơ cấu ngành công nghiệp mũi nhọn. Hàn Quốc rất coi trọng việc học tập 

kinh nghiệm của các nước OECD. Người Hàn Quốc thực hiện chủ trương “làm 

theo các quốc gia OECD” để nhanh chóng thịnh vượng đất nước bằng con đường 

hiện đại hóa. Vì thế, hiện nay Hàn Quốc đã đứng trong nhóm các quốc gia phát 

triển, nắm công nghệ nguồn và chiếm lĩnh thị trường rộng khắp toàn thế giới đối 

nhiều sản phẩm công nghiệp (điện thoại, ô tô, tivi màn hình cong; thiết bị nghe 

nhìn và hàng tiêu dùng điện tử...). Đây cũng là công trình có nhiều điểm có thể 

tham khảo cho luận án. 

Thompson S. H. Teo và James S. K. Ang [109], V.G.R. Chandran và Evelyn 

S. Devadason [110] khi nghiên cứu về công nghiệp chế tạo tại Singapore và Malaysia, 

đã nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của công nghiệp chế tạo và máy móc tiên tiến đối 

với hiện đại hóa công nghiệp của một nước và vùng lãnh thổ. Nếu Malaysia coi 

trọng phát triển công nghiệp chế tạo trình độ cao thì Singapore coi trọng nhập khẩu 

máy móc thiết bị hiện đại để phát triển kinh tế. Kazushi Ohkawa, Hirohisa Kohama 

[106] cũng nhấn mạnh vai trò của công nghiệp chế tạo ô tô lớn đối với quá trình phát 

triển theo hướng trở thành quốc gia công nghiệp đối với Nhật Bản. 

David O. Dapice, Jonathan Haughton và Dwight Heald Perkins [103] đã nêu vấn 

đề cải cách để Việt Nam theo hướng các nước công nghiệp mới, chỉ ra những việc 

Việt Nam phải làm và xem chúng như các yếu tố quan trọng để thực hiện đường lối 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa như tạo lập thể chế minh bạch, gia tăng khả năng 

giải trình và nâng cao trình độ quản trị của Chính phủ. Các học giả nhấn mạnh hiện 

đại hóa nền kinh tế trên cơ sở hợp tác quốc tế, thực chất là Việt Nam phải biết tận 

dụng lợi thế so sánh để thu hút các dự án công nghiệp lớn, công nghệ cao từ Nhật 

Bản và Mỹ. Nếu thu hút quá nhiều dự án đến từ các quốc gia có công nghệ trung 

bình thì sẽ lãng phí tài nguyên.  

Tóm lại, các công trình đã được tổng quan tập trung nghiên cứu các yếu tố 

ảnh hưởng đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa xét theo khía cạnh các nhân tố tác 

động trực tiếp như chính sách của nhà nước, ảnh hưởng của nguồn lực vốn, tác 

động của toàn cầu hóa, vai trò của đầu tư FDI, vai trò của kết cấu hạ tầng kỹ thuật 

và vai trò của nguồn nhân lực. Yếu tố lợi ích kinh tế, lợi nhuận, doanh nghiệp, hình 
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thức tổ chức kinh tế theo lãnh thổ chưa được nhìn nhận như các yếu tố quan trọng 

ảnh hưởng tới công nghiệp hóa, hiện đại nền kinh tế. 

1.3. Tổng quan về đánh giá phát triển hiện đại đối với nền kinh tế 

a). Công trình trong nước 

Học giả Ngô Thúy Quỳnh [38] [40]  đã tách riêng chỉ tiêu phản ánh về công nghiệp 

hóa và phản ánh về hiện đại hóa trong điều kiện Việt Nam. Đối với tỉnh, học giả 

Quỳnh đặc biệt chú ý tới bốn chỉ tiêu quan trọng phản ánh hiện đại hóa: 

GRDP/người, tỷ trọng sản phẩm sử dụng công nghệ cao trong GRDP; tỷ trọng sản 

xuất xuất khẩu trong GRDP và tỷ lệ nhân khẩu thành thị trong dân số chung. Đồng 

thời, học giả đưa chỉ số PCI và PAPI vào danh mục chỉ tiêu để đánh giá nguyên nhân 

của tình hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đối với một địa phương. Đó là những gợi 

ý cho việc nghiên cứu hiện đại hóa nền kinh tế vùng ven biển Thanh Hóa. 

Bảng 1.2: Tổng hợp tiêu chí và chỉ tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam 

Hạng mục xem xét Đối với một quốc gia Đối với một tỉnh 

 

 

 

1. Mục tiêu của CNH, 

HĐH (mục tiêu phát triển 

của nền kinh tế) 

1. GDP/người 1. GRDP/người 

2. Xã hội văn minh 2. Văn hóa xã hội phát 

triển 

3. Mức dự trữ quốc gia 3. Mức bội thu ngân 

sách 

4. Sức mạnh tổng hợp của nền 

kinh tế (tài chính, khoa học 

công nghệ, trí tuệ sáng tạo, dự 

trữ ngoại tệ, sức mạnh quốc 

phòng và khả năng chống chọi 

với rủi ro...) 

4. Tỷ lệ tích lũy đầu 

tư từ nội bộ nền kinh 

tế (Tỷ lệ tích lũy đầu 

tư so tổng GRDP) 

2. Tiêu chí và 

chỉ tiêu phản 

ánh trình độ 

CNH, HĐH 

+ Tiêu chí tổng 

quát: xây dựng 

được cơ cấu 

kinh tế hiện đại 

(dựa trên nền 

tảng công nghệ 

cao) và có hiệu 

Tiêu chí về 

công nghiệp 

hóa (thay 

đổi cơ cấu 

của nền 

kinh tế và 

cơ cấu nội 

bộ ngành) 

1. Tỷ trọng khối ngành phi 

nông nghiệp trong tổng GDP 

(tỷ trọng dịch vụ chất lượng 

cao phải chiếm phần lớn) 

1. Tỷ trọng khối 

ngành phi nông 

nghiệp trong tổng 

GRDP (tỷ trọng dịch 

vụ chất lượng cao 

phải chiếm ngày càng 

lớn)  

2. Tỷ trọng công nghiệp chế 

tạo trong tổng giá trị gia tăng 

công nghiệp phải ngày càng 

cao 

2. Tỷ trọng công 

nghiệp chế tạo cơ khí 

và cơ điện tử trong 

tổng giá trị gia tăng 
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Hạng mục xem xét Đối với một quốc gia Đối với một tỉnh 

quả cao 

+ Chỉ tiêu 

hướng theo 

mục đích của 

CNH, HĐH 

công nghiệp ngày 

càng cao  

Tiêu chí về 

hiện đại hóa 

(các khía 

cạnh phản 

ánh hiện đại 

hóa nền 

kinh tế) 

1. Tỷ trọng lĩnh vực hay sản 

phẩm có hàm lượng công 

nghệ cao trong GDP 

1. Tỷ trọng lĩnh vực, 

sản phẩm có hàm 

lượng công nghệ cao 

trong tổng GRDP 

2. Tỷ trọng sản phẩm xuất 

khẩu trong tổng GDP 

2. Tỷ trọng sản phẩm 

xuất khẩu trong tổng 

GRDP 

3. Tỷ trọng nhân khẩu thành 

thị trong dân số chung 

3. Tỷ trọng nhân khẩu 

thành thị trong dân số 

chung 

 

 

 

 

 

 

 

3. Chỉ tiêu phản ánh về 

việc  xây dựng các tiền đề 

để hiện thực hóa CNH, 

HĐH  

1. Tốc độ tăng vốn đầu tư 1. Tốc độ tăng vốn 

đầu tư 

2. Số doanh nghiệp lớn tầm 

toàn cầu 

2. Số doanh nghiệp 

lớn tầm quốc gia và 

toàn cầu 

3. Trình độ công nghệ của các 

doanh nghiệp 

3. Trình độ công nghệ 

của các doanh nghiệp  

4. Cơ cấu vốn đầu tư theo 

nông nghiệp và phi nông 

nghiệp; theo lĩnh vực công 

nghệ cao và phần còn lại 

4. Cơ cấu vốn đầu tư 

theo nông nghiệp và 

phi nông nghiệp; theo 

lĩnh vực công nghệ 

cao và phần còn lại 

5. Mức đầu tư cho R&D và Tỷ 

trọng đầu tư R&D trong tổng 

vốn đầu tư xã hội  

5. Mức đầu tư cho 

R&D và Tỷ trọng đầu 

tư R&D trong tổng 

vốn đầu tư xã hội  

6. Cơ cấu lao động theo trình 

độ đào tạo 

6. Cơ cấu lao động 

theo trình độ đào tạo 

7. Các chỉ số về năng lực cạnh 

tranh toàn cầu 

7. Các chỉ số PCI và 

PAPI 

 

Nguồn: Ngô Thúy Quỳnh [40] 
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Nguyễn Huy Lương [28] khi bàn về trình độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở 

một tỉnh đã đưa ra 12 chỉ tiêu để phân tích (bao gồm 4 chỉ tiêu về kinh tế: 

GRDP/người, Tỷ lệ đô thị hóa, Tỷ lệ GTGT nông nghiệp trong GRDP, Tỷ lệ xã đạt 

chuẩn nông thôn mới; 5 chỉ tiêu về xã hội: Tỷ trọng lao động nông thôn, Chỉ số phát 

triển con người HDI, Tỷ lệ lao động qua đào tạo, Tỷ lệ hộ nghèo, Số bác sĩ trên 1 

vạn dân; và 3 chỉ tiêu về môi trường: Tỷ lệ đất có rừng trong đất lâm nghiệp, Số dân 

thành thị được dùng nước sạch, Tỷ lệ dân nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh. 

Đó cũng chỉ là những chỉ tiêu phản ánh kết quả phát triển khi một tỉnh đạt mức trình 

độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa chưa thể hiện rõ được bản chất của nền kinh tế đạt 

mức công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những chỉ tiêu quan trọng như năng suất lao 

động và trình độ công nghệ của nền kinh tế cũng chưa được học giả này đề cập tới. 

Đỗ Quốc Sam [74] khi bàn luận về vấn đề “Thế nào là một nước công nghiệp” 

đã dẫn liệu quan điểm và các chỉ tiêu phản ánh nước hoàn thiện công nghiệp hóa 

của hai học giả nước ngoài là H. Chenery và A.Inkeles. Theo bài viết của Đỗ Quốc 

Sam, H. Chenery đưa ra 5 chỉ tiêu ứng với 5 giai đoạn của quá trình công nghiệp 

hóa. Điều quan trọng là ông xác định các chỉ tiêu của quốc gia khi hoàn thiện công 

nghiệp hóa. Nhìn vào mức GDP/người do ông đề xuất thì vào năm 2019, 

GDP/người của Trung Quốc đã vượt 10 nghìn USD/người nhưng khó có thể đánh 

giá rằng Trung Quốc đã hoàn thành giai đoạn công nghiệp hóa. 

Bảng 1.3: Chỉ tiêu công nghiệp hóa theo H. Chenery 

Chỉ tiêu cơ bản Tiền công 

nghiệp 

hóa 

Khởi đầu 

công nghiệp 

hóa 

Phát triển 

công nghiệp 

hóa 

Hoàn thiện 

công nghiệp 

hóa 

Hậu công 

nghiệp hóa 

1. GDP/người 

(USD 2004) 

1.440-2.880 2.880-5.760 5.760-10.810 > 10.810 

2. Cơ cấu ngành, 

% 

A > I A > 20 và < I A < 20 và I > S A < 10 và I > S A <10 và I < S 

3. Tỷ trọng công 

nghiệp chế tạo, 

% 

> 20 20-40 40-50 50-60  >60 

4. Lao động nông 

nghiệp, % 

> 60 45-60 30-45 10-30 <10 

5. Đô thị hóa, % < 30 30-50 50-60 60-75 >75 
 

Nguồn: Đỗ Quốc Sam [74]. Ghi chú: A: Nông nghiệp; I: Công nghiệp; S: Dịch 

vụ; >: lớn hơn; <: nhỏ hơn. 
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Cũng theo bài viết của học giả Đỗ Quốc Sam, học giả A. Inkeles giới thiệu bộ 

chỉ tiêu (gồm 11 chỉ tiêu) về quốc gia công nghiệp hóa vào những năm 80 thế kỷ 

XX. Theo Inkeles, một quốc gia đạt chuẩn công nghiệp hóa khi GDP/người đạt 

khoảng trên 3.000 USD. Tuy nhiên, thực tế vào năm 2019, GDP/người của Thái 

Lan đã đạt khoảng 7.817 USD [96] nhưng không thể đánh giá rằng Thái Lan đã hoàn 

thành công nghiệp hóa. Nhìn chung, do giá trị GDP/người theo giá so sánh của từng 

năm theo từng giai đoạn khác nhau nên việc sử dụng các chỉ tiêu trên để đánh giá 

tiêu chí công nghiệp hóa, hiện đại hóa chưa thực sự phù hợp với thời điểm hiện nay. 

Sau khi tham khảo hai học giả Chenery và Inkeles đã nhắc tới ở trên học giả 

Đỗ Quốc Sam đưa ra các tiêu chí cho một nước công nghiệp, theo đó bao gồm 12 

chỉ tiêu như sau:  

Bảng 1.4: Chỉ tiêu công nghiệp hóa của Đỗ Quốc Sam 

Chỉ tiêu Đơn vị Chuẩn CNH 

1. GDP/người USD > 5.000 

2. Tỷ trọng nông nghiệp trong GDP % 10 

3. Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong lao động xã hội % < 30 

4. Tỷ lệ đô thị hóa % > 50 

5. Chênh lệch thu nhập 20% dân số giàu nhất so 20% 

dân số nghèo nhất 

Lần 4 

6. Chi phí nghiên cứu khoa học, giáo dục trên GDP % 8 

7. Số bác sĩ trên 10.000 dân Người 1 

8. Tỷ lệ số người sử dụng internet/dân số  % 25 

9. Số sinh viên trên 10.000 dân Người 15 

10. Tỷ lệ sản phẩm công nghệ cao trong công nghiệp 

chế biến xuất khẩu 

% 12 

11. Tỷ lệ dân số tiếp cận nước sạch % 100 

12. Tỷ lệ che phủ rừng % 42 

 

Nguồn: Đỗ Quốc Sam [74]. 

Nhìn chung cả ba học giả Sam, Chenery, Inkeles đều tương tự nhau, đưa ra hệ 

thống chỉ tiêu mang tính “phủ kín” nhiều lĩnh vực của nền kinh tế quốc gia. Chỉ tiêu 
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GDP/người cả ba học giả này đưa ra đều thấp khi quan sát mức đạt được của các 

quốc gia ở Đông Nam Á. Học giả H. Chenery có đưa ra chỉ tiêu “tỷ trọng công 

nghiệp chế tạo”, tuy nhiên trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 khi 

mà trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật số, kinh tế phát triển mạnh mẽ, nếu công nghiệp chế 

tạo chiếm tỷ trọng lớn nhưng công nghệ sử dụng trong lĩnh vực này không hiện đại 

thì nền kinh tế cũng không thể hiện đại được. Riêng chỉ tiêu “tỷ lệ sản phẩm công 

nghệ cao trong công nghiệp chế biến xuất khẩu” của học giả Đỗ Quốc Sam rất đáng 

quan tâm. 

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội trong báo cáo “Xác định 

tiêu chí, chỉ tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô” [64] đã đề xuất 25 chỉ tiêu: 

Tốc độ tăng GRDP, GRDP/người, Tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GRDP, 

Năng suất lao động xã hội, tỷ trọng công nghiệp chế biến trong giá trị công nghiệp, 

tỷ trọng sản phẩm có công nghệ cao, tỷ trọng thương mại điện tử trong giá trị 

thương mại, tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tốc độ tăng xuất khẩu, độ mở kinh 

tế, HDI, tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ đầu tư R&D so GRDP, số bác sĩ trên 1 vạn 

dân, số giường bệnh trên 1 vạn dân, tỷ lệ tổ dân phố đạt chuẩn tổ dân phố văn hóa, 

tỷ lệ làng đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ đô thị hóa, diện tích cây xanh bình quân đầu 

người, tỷ lệ hộ được dùng nước sạch, diện tích nhà ở bình quân đầu người, quản lý 

đô thị theo công nghệ tiên tiến, chính quyền điện tử. Đề xuất của Viện nghiên cứu 

phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội có một số tư tưởng và quan điểm có thể tham 

khảo cho việc nghiên cứu hiện đại hóa nền kinh tế ven biển tỉnh Thanh Hóa. Tuy 

nhiên số lượng chỉ tiêu còn nhiều và nhìn chung các chỉ tiêu không đồng cấp, nhiều 

chỉ tiêu không phản ánh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.   

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong “Báo cáo tổng kết 30 năm đổi mới về đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” [10] đã đưa ra 3 nhóm với 15 chỉ tiêu đánh 

giá phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Nhóm chỉ tiêu về kinh tế có 6 chỉ tiêu 

(GDP/người; Tỷ trọng nông nghiệp trong GDP và trong lao động xã hội; điện sản 

xuất bình quân đầu người, tỷ lệ đô thị hóa, tỷ trọng công nghiệp chế tạo trong 

GDP). Nhóm  chỉ tiêu về xã hôi có 6 chỉ tiêu (HDI; Tuổi thọ bình quân; chỉ số 

GINI; số bác sĩ trên 1 vạn dân; tỷ lệ lao động được đào tạo; tỷ lệ số người sử dụng 

internet trên dân số). Nhóm chỉ tiêu về môi trường có 3 chỉ tiêu (tỷ lệ người sử dụng 

nước sạch; độ che phủ rừng; tỷ lệ giảm phát thải nhà kính). Trong các chỉ tiêu do 
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Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, có một số chỉ tiêu quan trọng phản ánh trình độ 

công nghiệp hóa hiện đại hóa như: GRDP/người, tỷ trọng giá trị gia tăng nông 

nghiệp trong GRDP và tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội. 

Tuy vậy, năng suất lao động là chỉ tiêu tổng hợp quan trọng phản ánh trình độ phát 

triển nhưng chưa được đề cập. Ngoài ra, vấn đề hiện đại hóa cũng chưa được làm rõ 

trong báo cáo. 

Nguyễn Hồng Sơn và Trần Quang Tuyến [75] khi bàn luận về công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa ở Việt Nam nhấn mạnh sự 4 tiêu chí lớn đối với một nước công nghiệp là:  

+ Nhóm 1: Thu nhập/người;  

+ Nhóm 2: Chuyển dịch cơ cấu, gồm các tiêu chí: Cơ cấu ngành kinh tế; Đóng 

góp của ngành công nghiệp chế tạo; Mức độ hội nhập quốc tế; Cơ cấu hàng xuất 

khẩu; Cơ cấu lao động phi nông nghiệp và nông nghiệp; Cơ cấu vùng (mức độ đô 

thị hóa); 

+ Nhóm 3: Phát triển bền vững, gồm các tiêu chí: Chênh lệch thu nhập; Tỷ lệ 

nghèo đói; Tỷ lệ thất nghiệp; Giáo dục đào tạo; Chỉ số phát triển con người; Môi 

trường tự nhiên. 

+ Nhóm 4: Tiêu chí tham khảo, gồm các tiêu chí: Đóng góp của năng suất 

nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng; Chỉ số kinh tế tri thức; Vị trí trong bản 

năng lực cạnh tranh toàn cầu.   

Nhìn chung, các số lượng các chỉ tiêu do học giả Nguyễn Hồng Sơn và Trần 

Quang Tuyến đề xuất tương đối bao trùm hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội và 

tập trung đưa ra tiêu chí để đánh giá việc thực hiện công nghiệp hóa ở Việt Nam, 

chưa có những tiêu chí thể hiện việc đánh giá hiện đại.  

Nguyễn Kế Tuấn [59] đề xuất hệ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại 

của Việt Nam theo 03 nhóm: kinh tế, xã hội và môi trường, cụ thể như sau:  

- Các tiêu chí kinh tế: (1) GNI bình quân đầu người, (2) Cơ cấu ngành kinh tế, 

(3) Cơ cấu lao động, (4) Chỉ số kinh tế tri thức - KEI. 

- Các tiêu chí xã hội: (5) Tỷ lệ đô thị hóa, (6) Chỉ số phát triển con người - 

HDI, (7) Hệ số GINI. 

- Tiêu chí môi trường: Chỉ số bền vững môi trường - ESI. 

Các chỉ tiêu do học giả Nguyễn Kế Tuấn đưa ra đáng tham khảo, tuy nhiên, 

các tiêu chí phù hợp hơn cho việc đánh giá ở tầm quốc gia như: chỉ số kinh tế tri 

thức - KEI; chỉ số phát triển con người - HDI, Chỉ số bền vững môi trường - ESI.  



32 

 

b). Công trình nước ngoài 

Đã có một số học giả nước ngoài đề cập tiêu chí và chỉ tiêu về công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa (tác giả biết được thông qua nghiên cứu của một số công trình 

trong nước, như của học giả Đỗ Quốc Sam hay công trình nghiên cứu của Viện 

Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội). Như ở phần trên khi dẫn ý kiến của 

học giả Đỗ Quốc Sam, tác giả luận án đã có đề cập hai học giả H. Chenery và A. 

Inkeles. Hai học giả này đề cập chỉ tiêu đánh giá công nghiệp hóa tương đối giống 

nhau. Trong đó, có nhắc tới GDP/người, tỷ lệ nông nghiệp hoặc phi nông nghiệp 

trong nền kinh tế, tỷ lệ đô thị hóa,.... Nhìn chung các nghiên cứu của hai học giả này 

đã tương đối lâu, ở thời gian xa ngày nay, nhiều chỉ tiêu đã không còn phù hợp 

trong giai đoạn hiện nay. 

Tóm lại, hầu hết các học giả “gộp chung” chỉ tiêu đánh giá cho cả “công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa” của một quốc gia, trong đó có một số điểm có thể kế thừa 

cho luận án. Nhìn chung, bộ chỉ tiêu do các học giả đề xuất đều có số lượng nhiều, 

nhiều chỉ tiêu không trực tiếp liên quan đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa và có chỉ 

tiêu mang tính bản chất của phát triển (như năng suất lao động, trình độ công nghệ 

của nền kinh tế) thì lại chưa được đề cập. Hai công trình khoa học của học giả Ngô 

Thúy Quỳnh và của Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đề cập đến 

chỉ tiêu đánh giá công nghiệp hóa, hiện đại hóa cho địa phương cấp tỉnh và thành 

phố trực thuộc trung ương có nhiều ý tưởng có thể tham khảo cho luận án, nhất là 

việc bóc tách chỉ tiêu phản ánh công nghiệp hóa và chỉ tiêu phản ánh hiện đại hóa là 

tư tưởng tương đối phù hợp với yêu cầu nghiên cứu của luận án. 

1.4. Tổng quan về quản lý phát triển vùng  

Tác giả luận án chưa thu thập được công trình trực tiếp nghiên cứu về quản lý 

phát triển vùng nhưng có thu thập được một số công trình nghiên cứu về quản lý 

phát triển theo lãnh thổ. 

a). Công trình trong nước 

Học giả Ngô Thúy Quỳnh trong cuốn “Những vấn đề chủ yếu về quản lý nhà 

nước đối với vùng lãnh thổ” [38] đã cho biết nội dung chủ yếu của quản lý nhà nước 

đối với vùng kinh tế lớn và đối với tỉnh là: quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý 

kinh tế (trong đó bao gồm quản lý công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, dịch vụ, 

xây dựng, đầu tư, ngân sách, thuế..); quản lý nhà nước về xã hội (quản lý dân số, di 

cư, nhập cư, lao động, việc làm, các hoạt động  văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tôn 



33 

 

giáo...); quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (thu gom chất thải, xử lý chất thải, 

ô nhiễm môi trường) và quản lý nhà nước về an ninh quốc phòng; đồng thời, quản 

lý nhà nước về các hoạt động hành chính trên địa bàn. Ngoài ra, học giả này còn 

cho biết, trên cơ sở tư tưởng chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ đã 

ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp, tổ chức 

thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn cũng như ban hành 

nhiều văn bản quy phạm pháp luật về thu hút đầu tư FDI để đẩy mạnh công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước.  

Học giả Ngô Doãn Vịnh [71] trong cuốn sách “Giải thích thuật ngữ trong 

nghiên cứu phát triển” đã đề cập vấn đề quản lý chất lượng phát triển. Ông không 

đồng tình với cách nói chung chung không có tiêu chí cũng như không có chỉ tiêu 

cụ thể để đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước đối với phát triển quốc gia. Học giả 

Ngô Doãn Vịnh cho rằng, hiệu quả phát triển phản ánh trực tiếp hiệu lực, hiệu quả 

quản lý nhà nước đối với phát triển. Đối với cấp tỉnh, học giả này còn cho rằng, để 

đánh giá hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với phát triển còn cần bổ sung 

thêm chỉ tiêu xuất - nhập cư; nếu xuất cư nhiều chứng tỏ ở địa phương đó phát 

triển không hiệu quả hoặc quản lý nhà nước có vấn đề.    

Lê Cao Đoàn [19] đã đề cập tới sự cần thiết của quản lý nhà nước đối với quá 

trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở cấp quốc gia cũng như đối với các địa 

phương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Nếu nhà nước buông lỏng quản lý 

quá trình thực thi công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở các tỉnh sẽ dẫn đến tình trạng 

tỉnh nào cũng muốn phát triển công nghiệp, muốn trở thành tỉnh công nghiệp và 

thu hút đầu tư một cách ồ ạt, thậm chí thu hút những dự án có công nghệ thấp, sử 

dụng nhiều diện tích đất đai, tiêu tốn nhiều năng lượng và gây ô nhiễm môi 

trường... làm mất đi giá trị đích thực và làm sai lệch mục tiêu của công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước. 

Đỗ Hoài Nam [30] trong bài viết “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa sau 30 năm 

đổi mới kinh tế ở Việt Nam” đã cho biết bên cạnh những thành tựu đạt được trong 

quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì cũng bộc lộ nhiều bất cập và 

yếu kém. Trong đó, ông nhắc tới việc triển khai chủ trương công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa chưa được kiểm soát một cách có hiệu quả. Ông cho biết, không những quy 

hoạch phát triển vượt quá nhu cầu trong nước mà thực tế trong những năm vừa qua 

nhiều ngành đang dư thừa công suất như sản xuất thép xây dựng, xi măng, bia 
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rượu... trong khi thép cao cấp, vật liệu mới lại chưa phát triển. Luật pháp về công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa tuy đã có (các quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển 

công nghiệp chủ lực, luật pháp về đầu tư và thu hút vốn FDI, luật pháp về bảo vệ 

môi trường....) nhưng chưa hoàn chỉnh, việc thực hiện lại còn nhiều bất cập... nên 

tuy công nghiệp đã có bước phát triển khá (nhiều ngành sản phẩm mới xuất hiện, 

nhiều sản phẩm đã xuất khẩu) nhưng trình độ công nghệ của doanh nghiệp đang 

chủ yếu là thuộc loại trung bình tiên tiến và thấp. 

Hoàng Thanh Nhàn [32] trong cuốn “Công nghiệp hóa hướng ngoại “sự thần 

kỳ” của các nước NICs Châu Á” đã đề cập một số vấn đề mang tính kinh nghiệm 

thành công và chưa thành công của công nghiệp hóa hướng ngoại. Chính phủ các 

quốc gia NICs đã rất chú ý việc định hướng công nghiệp hóa và kiểm soát nhập 

khẩu, thu hút công nghệ hiện đại từ các quốc gia công nghiệp. Họ đặc biệt coi 

trong những quy định về nhập khẩu công nghệ hiện đại, có sản phẩm xuất khẩu. 

Chính phủ các nước NICs thực thi nhiều giải pháp khuyến khích nhập khẩu công 

nghệ hiện đại và hạn chế nhập khẩu những công nghệ trung bình và không cho 

nhập khẩu công nghệ thấp; khuyến khích các dự án lần đầu tiên sản xuất hàng 

xuất khẩu. 

Nguyễn Ngọc Sơn [76] nhấn mạnh trong bối cảnh toàn cầu hóa, thì việc quản 

lý nhà nước thông qua định hướng phát triển, hướng dẫn tổ chức liên kết sản xuất, 

hợp tác trên phạm vi vùng hay cả nước có ý nghĩa quan trọng. Một trong những vai 

trò quan trọng của Nhà nước là đứng ra hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp cùng 

nhau hình thành các cụm liên kết đa ngành ở những nơi có điều kiện.  

b). Công trình nước ngoài 

Daron Acemoglu, James Robinson [104] trong cuốn “Tại sao các quốc gia thất 

bại” đã lý giải rõ trách nhiệm thuộc về Nhà nước, trong đó, năng lực quản trị nhà 

nước là việc vô cùng quan trọng. Nhà nước tiến hành quản lý phát triển đất nước 

trên cơ sở có đường lối phát triển rõ ràng, có thể chế kinh tế phù hợp, tiến bộ và 

hành động kiên quyết. Quá trình công nghiệp hóa phải được kiểm soát và điều 

chỉnh kịp thời nếu cần thiết và phải tính tới biến động từ toàn cầu hóa và sự thay 

đổi của các Liên minh quốc gia, nhất là sự thay đổi đến từ các cường quốc kinh tế.  

Kazushi Ohkawa, Hirohisa Kohama [106] khi bàn về kinh nghiệm công nghiệp 

hóa của Nhật Bản cho biết, chính phủ Nhật Bản sớm nhận thức được vai trò của 
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công nghiệp hóa để thịnh vượng quốc gia và đã có hàng loạt biện pháp về xây dựng 

chính sách và kiểm soát quá trình công nghiệp hóa. Chính phủ khuyến khích kinh 

tế tư nhân phát triển công nghiệp quy mô lớn và theo hướng hiện đại đủ sức cạnh 

tranh quốc tế và đáp ứng như cầu trang thiết bị của nền kinh tế. Ngay từ thời Minh 

Trị đã quyết định đi theo Phương Tây và sử dụng công nghệ của các nước Phương 

Tây để phát triển nền công nghiệp của Nhật Bản. Điều đó cho thấy, sự can thiệp 

đúng đắn của nhà nước đối với công nghiệp hóa là rất quan trọng. 

OECD [107] khi nghiên cứu kinh nghiệm cải cách ở Hàn Quốc cho biết, chính 

phủ Hàn Quốc thực hiện cải cách khi nền kinh tế bộc lộ những kiếm khuyết làm trì 

trệ sự phát triển, nhất là xuất hiện sự phát triển chậm lại của các doanh nghiệp công 

nghiệp. Chính phủ Hàn Quốc khuyến khích cải cách đối với các tập đoàn kinh tế 

lớn và có chính sách tài chính khuyến khích các doanh nghiệp cải tiến công nghệ, 

quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng sản xuất. Từ mục tiêu phấn đấu trong 

tương lai gần Hàn Quốc nằm trong nhóm các quốc gia phát triển hàng đầu thế giới, 

Chính phủ nước này đã đưa ra nhiều chính sách khuyến khích hiện đại hóa, phát 

triển thông minh và khuyến khích đầu tư công nghiệp, bất động sản ra nước ngoài. 

William Easterly [111] khi nghiên cứu về nguyên nhân của tăng trưởng đã nhấn 

mạnh vai trò của nhà nước. Ông coi quản lý nhà nước như một trong những yếu tố 

để tăng trưởng kinh tế. Nhà nước phải có chính sách đảm bảo phát triển những 

ngành nghề có sức cạnh tranh cao dựa trên cơ sở phát triển các ngành sản phẩm sử 

dụng công nghệ và quy trình sản xuất hiện đại. Môi trường đầu tư để có thể thu hút 

các nhà đầu tư tiềm năng và huy động tối đa nhân lực tham gia phát triển có ý 

nghĩa cực kỳ quan trọng. Đồng thời, ông còn nhấn mạnh vai trò của nhà nước trong 

việc quản lý hoạt động đầu tư có hiệu quả. Đầu tư tự phát dễ dẫn đến “thừa thiếu” 

năng lực sản xuất (hay năng lực kinh tế) và dẫn đến kìm hãm tăng trưởng kinh tế.  

Tóm lại, chưa có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề quản lý phát triển 

vùng. Vấn đề quản lý công nghiệp hóa, hiện đại hóa tuy được quan tâm và nhắc 

đến trong một số nghiên cứu, nhưng việc đề cập cũng chỉ ở mức nêu vấn đề một 

cách mang tính nguyên tắc, nêu vấn đề mà chưa làm rõ các nội dung về kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa một cách thỏa 

đáng. Đặc biệt, vấn đề quản lý hiện đại hóa với tư cách riêng biệt trong quá trình 

phát triển vùng chưa được đề cập đến trên thực tế.  
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1.5. Đánh giá chung về kết quả tổng quan 

1.5.1. Những điểm có thể kế thừa và những vấn đề cần tiếp tục nghiên 

cứu của luận án  

- Nhiều tác giả cho rằng phải thực hiện đồng thời công nghiệp hóa đi đôi với 

hiện đại hóa, coi công nghiệp hóa là vấn đề then chốt của hiện đại hóa. Tư tưởng ấy 

gợi ra vấn đề phải phát triển hiện đại mà phát triển hiện đại không chỉ trong công 

nghiệp mà trong tất cả các lĩnh vực đi liền với xây dựng nền tảng công nghệ tiên 

tiến của nền kinh tế. Tuy còn có ít công trình trình bày về phát triển theo hướng 

hiện đại như hướng nghiên cứu của luận án nhưng cũng đã nhắc tới vai trò của hiện 

đại hóa đối với phát triển của một quốc gia và của một vùng lãnh thổ.  

- Một số tác giả đã nhắc tới các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa, trong đó họ nhấn mạnh một số yếu tố quan trọng như luật pháp, 

chủ trương, chính sách kinh tế của nhà nước, nhân lực, điều kiện tự nhiên, toàn cầu 

hóa và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên không nhiều công trình đề cập đến ảnh hưởng 

của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tác động từ biến đổi khí hậu, cũng như chưa 

có công trình đề cập một cách rõ nét về vai trò của nhà nước và của chính quyền địa 

phương trong việc phát triển kinh tế theo hướng hiện đại. 

- Một số ít tác giả có đề cập chỉ tiêu đánh giá công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

như: tỷ lệ sản phẩm công nghệ cao trong công nghiệp chế biến xuất khẩu, tỷ trọng 

các ngành công nghiệp chế tạo trong giá trị sản xuất công nghiệp, tốc độ đô thị 

hóa…, là những tư tưởng và quan điểm hữu ích cho việc tham khảo của luận án. 

1.5.2. Định hướng nghiên cứu của luận án 

Ngoài những vấn đề có thể kế thừa, luận án sẽ tiếp tục đi sâu nghiên cứu làm 

rõ những vấn đề cơ bản như: (1) Nội dung và bản chất của vấn đề phát triển kinh tế 

vùng ven biển theo hướng hiện đại; (2) Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế 

và quản lý phát triển kinh tế vùng ven biển theo hướng hiện đại; (3) Xác định hệ 

thống chỉ tiêu sử dụng để đánh giá phát triển kinh tế vùng ven biển theo hướng hiện 

đại; (4) Làm rõ thực trạng và đề xuất định hướng, giải pháp thúc đẩy phát triển 

kinh tế vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa theo hướng hiện đại trong những năm tới.   
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CHƯƠNG 2  

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ  

PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG VEN BIỂN THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI  

 

Trên cơ sở kế thừa những nội dung đã trình bày từ việc tổng quan và kết hợp 

xem xét thực tế nghiên cứu phát triển hiện đại ở Việt Nam và một số quốc gia trong 

khu vực, chương 2 hướng tới xây dựng cơ sở lý luận chủ yếu về phát triển kinh tế 

vùng ven biển theo hướng hiện đại gắn với địa bàn tỉnh và khảo cứu kinh nghiệm 

trong và ngoài nước về phát triển kinh tế vùng ven biển của một số quốc gia, địa 

phương tương đồng. Vấn đề lý luận về phát triển kinh tế vùng ven biển theo hướng 

hiện đại không thể có riêng cho vùng ven biển của một tỉnh, tuy nhiên, căn cứ yêu 

cầu nghiên cứu về phát triển kinh tế vùng ven biển theo hướng hiện đại ở một tỉnh, 

tác giả sẽ tập trung nghiên cứu, làm rõ các vấn đề chính như sau:   

2.1. Phát triển kinh tế vùng ven biển theo hướng hiện đại 

2.1.1. Vùng ven biển  

Từ năm 2009, khái niệm vùng ven biển đã được Chính phủ quy định tại Nghị 

định số 25/2009/NĐ-CP về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, 

hải đảo [13], cụ thể như sau: “Vùng ven biển là vùng chuyển tiếp giữa lục địa và biển, 

bao gồm vùng biển ven bờ và vùng đất ven biển được xác định theo ranh giới hành 

chính để quản lý.” Tiếp đó, Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 đã 

quy định nội dung quan trọng là quy hoạch vùng huyện, liên huyện [36]; do đó, theo 

quan điểm này, tác giả sử dụng khái niệm vùng ven biển phục vụ cho đề tài nghiên 

cứu của mình. Trên góc độ kinh tế, vùng ven biển của một tỉnh là một thực thể - 

một hệ thống kinh tế - lãnh thổ, có ranh giới hành chính xác định mà trong đó tồn 

tại các yếu tố, nguồn lợi tự nhiên, các hoạt động của con người, doanh nghiệp, tổ 

chức xã hội hướng tới yêu cầu nâng cao mức sống của người dân.  

Viện Chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo quy hoạch 

phát triển hệ thống đảo Việt Nam đến 2020 [62] và Đề tài khoa học KC.09.11 [63], đều 

thống nhất lấy lãnh thổ nghiên cứu đối với vùng ven biển theo ranh giới các huyện, 

thị xã, thành phố giáp biển; theo đó, vùng ven biển ở Việt Nam gồm 123 huyện, thị 

xã, thành phố ven biển thuộc 28 tỉnh, thành phố có biển. Chung quan điểm với Viện 

Chiến lược phát triển, tại Báo cáo điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 
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xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 [90], UBND tỉnh 

Thanh Hóa đã phân chia tỉnh Thanh Hóa thành 03 vùng địa lý, gồm vùng miền núi, 

vùng đồng bằng và vùng ven biển; trong đó, vùng ven biển gồm 06 huyện, thị xã 

giáp biển: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hoá, Quảng Xương, Tĩnh Gia (nay là thị xã 

Nghi Sơn), thị xã Sầm Sơn (nay là thành phố Sầm Sơn); đồng thời, xác định đây là 

vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh trong việc phát triển công nghiệp, cảng biển, hàng 

hải, du lịch biển, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản. Tác giả đồng tình với các quan 

điểm trên, trong phạm vi luận án, vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa gồm có các huyện: 

Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, thị xã Nghi Sơn và thành phố Sầm 

Sơn với tổng diện tích khoảng 118 nghìn ha và số dân khoảng 1,14 triệu người. 

2.1.2. Phát triển kinh tế vùng ven biển của một tỉnh theo hướng hiện đại 

a). Phát triển kinh tế vùng ven biển 

Phát triển kinh tế vùng ven biển được hiểu là làm thay đổi số lượng, chất 

lượng các hoạt động kinh tế và nhờ đó kinh tế vùng ven biển phát triển có năng 

suất, chất lượng, hiệu quả tốt hơn. Nói cách khác, đó là việc con người khai thác các 

tiềm năng, lợi thế của vùng ven biển, giảm thiểu những khó khăn, bất lợi để gia tăng 

quy mô và hiệu quả kinh tế (gắn với hiệu quả xã hội và môi trường), nhằm cải thiện 

đời sống của những người sinh sống, làm việc ở đó; đồng thời, góp phần vào việc 

thúc đẩy sự phát triển của cả nền kinh tế quốc gia hay của mỗi địa phương. Trong 

quá trình tìm kiếm lợi ích kinh tế, những con người sinh sống và làm việc trong 

phạm vi vùng ven biển, các doanh nghiệp, các tổ chức vì lợi ích của mình thường 

làm suy giảm hoặc làm triệt tiêu lợi ích của người khác, doanh nghiệp khác, tổ chức 

khác. Nếu không có biện pháp thì các hoạt động của con người, của doanh nghiệp 

và của tổ chức dễ rơi vào tình trạng “tự phát” hoặc “hỗn loạn”. Khi đó, chắc chắn 

các hoạt động phát triển kinh tế trong phạm vi một vùng ven biển sẽ gây tổn hại đến 

sự phát triển chung của vùng ven biển.  

Trong thực tiễn phát triển, khi lợi ích của con người, doanh nghiệp được giải 

quyết một cách hài hòa thì sự phát triển kinh tế của vùng ven biển sẽ diễn ra nhịp 

nhàng và có được hiệu quả chung. Do đó, các hoạt động phát triển của con người, 

doanh nghiệp, tổ chức cần được điều hòa, kiểm soát và điều khiển. Phát triển kinh tế 

vùng ven biển là trách nhiệm của nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có mặt 

trên phạm vi lãnh thổ vùng ven biển. Mỗi chủ thể không thể chỉ vì lợi ích của mình 
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mà xâm hại lợi ích chung của vùng ven biển. Đó là sự phát triển hiệu quả, bền vững 

và thịnh vượng dựa trên cơ sở liên kết và phối hợp giữa các chủ thể. Cá nhân, cộng 

đồng, doanh nghiệp liên kết với nhau thành những cộng đồng thống nhất, có ý thức 

và trách nhiệm đối với công cuộc phát triển kinh tế vùng ven biển. Liên kết trở thành 

yếu tố thành bại đối với sự phát triển vùng ven biển, vì thế chính quyền trung ương và 

chính quyền các cấp phải có trách nhiệm “bà đỡ” để sự liên kết được thực hiện vì sự 

phát triển chung của vùng ven biển (nhất là trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng). 

b). Phát triển kinh tế vùng ven biển của một tỉnh theo hướng hiện đại  

Trước tiên, tác giả lý giải rõ hơn về vấn đề phát triển kinh tế theo hướng hiện 

đại. Theo kết quả tổng quan từ Chương 1, có một số nhà khoa học đề cập vấn đề 

hiện đại hóa đối với phát triển và cho biết, hiện đại hóa mang hàm ý là làm cho sự 

phát triển từ trình độ chưa hiện đại nâng lên mức hiện đại, gắn với đổi mới công 

nghệ, từ công nghệ chưa hiện đại nâng lên công nghệ hiện đại tại một thời điểm cụ 

thể. Tuy nhiên, công nghệ luôn thay đổi hàng ngày, hàng giờ; tại thời điểm này, có 

thể công nghệ là hiện đại nhưng cũng có thể trở nên lỗi thời một thời gian sau. Đối 

với phát triển kinh tế cũng vậy, nền kinh tế luôn luôn vận động, thay đổi theo thời 

gian. Do đó, đề tài sử dụng cụm từ “theo hướng hiện đại” để thể hiện được tư tưởng 

luôn luôn phát triển kinh tế theo hướng đổi mới, hiện đại trong tất cả các quá trình 

phát triển chứ không phải chỉ trong một khoảng thời gian nhất định.  

Cả lý thuyết và thực tiễn chỉ ra rằng, “theo hướng hiện đại” trở thành mục tiêu, 

yêu cầu của việc phát triển kinh tế vùng ven biển. Phát triển kinh tế vùng ven biển 

theo hướng hiện đại có bản chất quan trọng là làm thay đổi về số lượng và chất lượng 

các hoạt động kinh tế (gắn liền với các hoạt động xã hội, môi trường, an ninh quốc 

phòng) của vùng ven biển ngày càng hiện đại hơn, khi chưa hiện đại thì làm cho hiện 

đại, khi đã hiện đại thì làm cho hiện đại hơn theo xu thế của thời đại, kèm theo đó là 

việc tổ chức kinh tế tiên tiến theo lãnh thổ, đô thị và việc quản lý phát triển vùng hiện 

đại hơn, nhờ đó quá trình phát triển kinh tế có trình độ phát triển, hiệu quả cao và bền 

vững hơn, có sức cạnh tranh lớn hơn, hệ quả là nâng cao đời sống người dân, đóng 

góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của tỉnh, vùng và của cả nước.  

Nói cụ thể hơn, việc phát triển kinh tế vùng ven biển của một tỉnh theo hướng 

hiện đại mang hàm ý là: (1) Các hoạt động phát triển kinh tế đều gắn kết với nhau 

và phải theo hướng hiện đại; trong đó, tất cả các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, 
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dịch vụ, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô 

thị, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu,… đều phải phát triển theo 

hướng hiện đại, lấy yêu cầu hiệu quả và phát triển bền vững là mục tiêu trên hết; (2) 

Các hình thức tổ chức kinh tế theo lãnh thổ, đô thị phải tiên tiến, hiện đại; và (3) 

Làm cho quản lý phát triển kinh tế vùng ven biển hiện đại hơn, trong đó dịch vụ 

công trực tuyến phát triển ở mức cao. 

 
 

Hình 2.1: Sơ đồ hóa nội dung phát triển kinh tế vùng theo hướng hiện đại 

Nguồn: Tác giả nghiên cứu tổng hợp, đề xuất. 

2.1.3. Quản lý phát triển kinh tế vùng ven biển đối với một tỉnh 

Các hoạt động phát triển kinh tế vùng ven biển đều phải được kiểm soát, quản 

lý và điều hành một cách có căn cứ khoa học. Quản lý phát triển theo hướng hiện 

đại có nội hàm là thực hiện chuyển đổi số, trong đó, phát triển kinh tế số, xây dựng 

xã hội số, chính quyền số gắn bó chặt chẽ với nhau trong suốt quá trình phát triển 

kinh tế vùng ven biển theo hướng hiện đại. 

a). Chủ thể quản lý phát triển kinh tế vùng ven biển 

Theo Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 [34], Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2015 [35], Luật Quy hoạch năm 2017 [36] thì trách nhiệm quản lý phát 

triển kinh tế vùng ven biển cấp tỉnh thuộc về cơ quan quản lý nhà nước các cấp từ 

tỉnh đến cấp huyện, cấp xã, nhưng chịu trách nhiệm chính là UBND cấp tỉnh và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ở ven biển. Việc quản lý phát triển 

vùng ven biển ở cấp quốc gia chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, Thủ 

tướng chính phủ.   

Hiện đại hóa các hoạt động phát 

triển, các ngành, lĩnh vực. 

Hiện đại hóa tổ 

chức kinh tế 

theo lãnh thổ và 

đô thị 

Hiện đại hóa  

quản lý phát 

triển kinh tế 

vùng ven biển 

Phát triển kinh tế 

vùng ven biển theo 

hướng hiện đại 
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+ Ở cấp trung ương: Chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp là Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ. Trên cơ sở các luật, cơ chế, chính sách được Quốc hội ban 

hành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực 

hiện các Nghị định, quyết định về phát triển vùng ven biển của quốc gia (trong 

đó có các văn bản về phát triển công nghệ cao, chuyển đổi số, phát triển khu 

kinh tế, khu công nghiệp ven biển, phát triển bền vững kinh tế biển, các ngành 

công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...) [50,51,52,53,54,55,56] để lãnh 

đạo, chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền các tỉnh thực hiện theo 

đường lối phát triển đã đề ra.   

+ Ở cấp địa phương: UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trực 

tiếp tham gia quản lý phát triển kinh tế vùng ven biển ở địa phương theo phân cấp 

quản lý đã được nhà nước quy định với phương châm phát huy tốt nhất các nguồn 

tài nguyên thiên nhiên, các tiềm lực kinh tế, các yếu tố xã hội, môi trường, an ninh 

quốc phòng theo hướng hiện đại và nâng cao đời sống người dân sinh sống ở ven 

biển theo pháp luật hiện hành [34,35,36].      

b). Nội dung quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế vùng ven biển ở một 

tỉnh theo hướng hiện đại  

Nội dung quản lý nhà nước gắn liền với nội dung phát triển kinh tế vùng ven 

biển theo hướng phát triển hiện đại. Việc quản lý phát triển kinh tế vùng ven biển 

do cơ quan nhà nước hữu trách các cấp thực hiện theo luật định bằng cách sử dụng 

bộ máy quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương và các công cụ như đường 

lối, chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch phát triển, luật pháp, cơ chế, chính 

sách, thanh tra, kiểm tra, giám sát,… 

Đối với vùng ven biển, nội dung quản lý phát triển kinh tế bao gồm các công 

việc hay nhiệm vụ chủ yếu: (1) Ban hành và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển của tỉnh cho thời gian dài hạn có căn cứ 

khoa học; (2) Cụ thể hóa, thực thi luật pháp, chính sách của Nhà nước; ban hành và 

tổ chức thực hiện chính sách đặc thù cho vùng ven biển; (3) Tiến hành thanh tra, 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phát triển kinh tế vùng ven biển, 

nhất là các hoạt động về đầu tư phát triển; đồng thời, kiểm soát rủi ro trong quá 

trình phát triển; (4) Tổ chức xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh; tổ chức, tham dự 

các hội nghị hợp tác liên vùng, liên tỉnh và với nước ngoài; (5) Tổ chức đánh giá kết 
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quả, hiệu quả phát triển kinh tế vùng ven biển cũng như đánh giá hiệu lực, hiệu quả 

quản lý nhà nước về vùng ven biển.   

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế vùng ven biển theo 

hướng hiện đại 

Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế vùng ven biển của một tỉnh theo 

hướng hiện đại được xem xét dưới hai góc độ: một là, các điều kiện mang tính tiền đề 

để phát triển vùng ven biển theo hướng hiện đại (vị trí địa kinh tế, khả năng lợi nhuận 

và lợi ích của các chủ thể; điều kiện kết cấu hạ tầng, nhân lực, khả năng công nghệ…). 

Hai là, các yếu tố mang tính nguyên nhân để lý giải thực trạng phát triển vùng ven biển 

theo hướng hiện đại (quản lý nhà nước, tổ chức sản xuất, thị trường…).  

 

Hình 2.2: Sơ đồ hóa các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển kinh tế vùng ven biển 

theo hướng hiện đại ở một tỉnh 

Nguồn: Tác giả nghiên cứu tổng hợp, đề xuất. 

Từ nghiên cứu lý thuyết, phân tích thực tiễn và tham khảo ý kiến các nhà khoa 

học, các nhà quản lý (phụ lục 17), luận án cho rằng, việc phát triển kinh tế vùng ven 

biển của một tỉnh ở Việt Nam theo hướng hiện đại chịu ảnh hưởng của 6 nhóm yếu 

tố chính như hình trên. Các yếu tố có quan hệ mật thiết với nhau và giữ vị trí khác 

nhau ở mỗi thời kỳ phát triển kinh tế của vùng ven biển; yếu tố (1) và (2) giữ vai trò 

quan trọng nổi bật. 

Các yếu tố ảnh 

hưởng tới phát 

triển kinh tế vùng 

ven biển theo 

hướng hiện đại 

2. Lợi nhuận và lợi ích 

của nhà nước, doanh 

nghiệp và người dân  

1. Chủ trương phát triển vùng 

ven biển và quản lý nhà nước 

3. Công nghệ và khả 

năng có được công nghệ 

hiện đại 

6. Vị trí địa kinh tế, kết 

cấu hạ tầng, nhân lực và 

sự hưởng ứng của người 

dân và các yếu tố khác 

5. Thị trường và toàn cầu 

hóa về đầu tư công nghệ, 

sản xuất và tiêu thụ 

4. Tổ chức sản xuất tiên tiến 

theo ngành và theo lãnh thổ  
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2.2.1. Chủ trương phát triển vùng ven biển và sự quản lý của nhà nước  

Các chủ trương phát triển kinh tế và luật pháp, chính sách phát triển kinh tế 

vùng ven biển đều là công cụ quản lý nhà nước và thuộc trách nhiệm của cơ quan 

nhà nước các cấp. Luận án tán thành với những quan điểm như đã nêu ở các tài liệu 

[1,2,17] và [50,51,52,53,54,55,56] về chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ ra rằng, nếu không thực hiện thành công công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa thì không thể thịnh vượng được. Trên thực tế, nhận thức được vai 

trò của mình, Chính phủ Việt Nam đã triển khai chủ trương này tương đối mạnh 

mẽ và khẳng định rằng, cảng biển, công nghiệp ven biển gắn với khu kinh tế ven 

biển, khu kinh tế - hành chính đặc biệt đóng vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế 

vùng ven biển và gắn kết với vùng nội địa phía trong. Cụ thể là việc phát triển các 

cảng biển nước sâu trung chuyển quốc tế, cảng biển chuyên dụng gắn với các khu 

liên hợp công nghiệp cảng, dầu khí, điện, năng lượng tái tạo; phát triển các trung 

tâm du lịch lớn; nuôi trồng, khai thác, chế biến hải sản, dịch vụ hậu cần và hạ tầng 

nghề cá có ý nghĩa lớn. Để có thể thực hiện việc hiện đại hóa kinh tế, cần thiết phải 

có khung pháp lý và sự hỗ trợ từ phía nhà nước, chính quyền tỉnh. Một minh chứng 

cụ thể là kinh nghiệm của Trung Quốc [73]: Năm 1978, Trung Quốc tiến hành cải 

cách mở cửa đã đề ra chủ trương thực hiện 4 hiện đại hóa (hiện đại hóa nông 

nghiệp, hiện đại hóa công nghiệp, hiện đại hóa khoa học công nghệ và hiện đại hóa 

quân sự). Họ quyết định bắt đầu từ thúc đẩy hiện đại hóa khoa học công nghệ, thu 

hút công nghệ hiện đại từ nước ngoài; chính quyền Trung Quốc đặc biệt quyết tâm 

phát triển các đặc khu kinh tế, các thành phố mở, đô thị phát triển nhanh, hiện đại 

làm đầu tàu dẫn dắt sự phát triển kinh tế chung của đất nước nên Trung Quốc mới 

có được thành công như ngày hôm này. Do đó, có thể thấy chủ trương, đường lối và 

cách điều hành, quản lý của nhà nước là vô cùng quan trọng cho sự phát triển. Nếu 

chủ trương, đường lối phát triển vùng ven biển chỉ dừng lại ở mức chung chung, 

không rõ ai làm, làm như thế nào và bắt đầu từ đâu thì sẽ khó có thể thành công. 

Mặt khác, nếu có chủ trương đúng lại được quản lý, điều hành tốt, kiên quyết thì sẽ 

có được thành công như Trung Quốc là một ví dụ. 

Thực tiễn cho thấy, cần có chính sách kinh tế với những quy định cụ thể, rõ 

ràng để hạn chế những hoạt động có hại cho phát triển vùng ven biển. Các cơ quan 

quản lý cấp trung ương ban hành và tổ chức thực hiện các đường lối, chủ trương, 
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chính sách, luật pháp cho cả đất nước nói chung và để phát triển vùng ven biển nói 

riêng. Các cơ quan quản lý địa phương các cấp tỉnh, huyện, xã cũng đều có vai trò 

quan trọng đối với việc phát triển vùng theo hướng hiện đại. Chính quyền địa 

phương phải có trách nhiệm đối với người dân sống ở địa phương mình cũng như 

đối với những du khách vãng lai, các nhà đầu tư, doanh nghiệp,... Họ không chỉ có 

trách nhiệm về mặt quản lý hành chính mà còn có trách nhiệm quản lý các mặt kinh 

tế, môi trường, an ninh quốc phòng và hợp tác quốc tế, phát triển đội ngũ doanh 

nghiệp và thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, việc thanh kiểm tra và giám sát các hoạt 

động đầu tư, sản xuất, bảo vệ môi trường theo chuẩn quốc gia và theo giấy phép đầu 

tư cho các dự án trên địa bàn cũng thuộc trách nhiệm chính của các cơ quan quản lý 

tại địa phương. 

2.2.2. Khả năng đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư, lợi ích của nhà 

nước và của người dân 

Phát triển kinh tế vùng ven biển cần rất nhiều vốn đầu tư, do đó việc huy động 

vốn đầu tư cho phát triển kinh tế vùng ven biển có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Sự 

quan tâm và hưởng ứng chủ trương phát triển hiện đại vùng ven biển ở một tỉnh của 

các nhà đầu tư, đội ngũ doanh nghiệp, của người dân có ảnh hưởng lớn đến khả 

năng huy động vốn để phát triển vùng ven biển của một tỉnh.  

Chính quyền trung ương và chính quyền địa phương có quyết tâm đến đâu và 

cam kết tạo ra nhiều thuận lợi đến đâu nhưng các nhà đầu tư và doanh nghiệp chưa 

quan tâm thì chủ trương hiện đại hóa vùng ven biển cũng khó trở thành hiện thực. 

Từ nghiên cứu lý thuyết và quan sát thực tiễn phát triển ở Việt Nam, tác giả cho 

rằng, lợi nhuận đối với doanh nghiệp và lợi ích kinh tế đối với nhà nước và người 

dân là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến các chủ thể tham gia hiện đại hóa kinh tế 

vùng ven biển. Khả năng đem lại lợi nhuận càng cao, càng có thể thu hút được 

nhiều nhà đầu tư đến đầu tư, sản xuất kinh doanh. Khi nhà đầu tư có được nhiều lợi 

nhuận họ sẽ đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước và thực hiện tốt trách nhiệm 

với xã hội và với cộng đồng nơi họ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Khi nhà 

nước có được lợi ích kinh tế - xã hội, người dân có được lợi ích kinh tế thì cả nhà 

nước và người dân sẽ ủng hộ doanh nghiệp làm ăn chân chính. Tuy nhiên, nếu bỏ 

qua lợi ích kinh tế, xã hội, môi trường của nhà nước, của cộng đồng người dân thì 

các nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng khó có được sự ủng hộ, hỗ trợ từ phía nhà nước 
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và người dân đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh của họ. Lợi ích trở thành 

động cơ thôi thúc cả nhà nước, doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia phát 

triển kinh tế vùng ven biển.  

Có thể thấy rằng, ở đâu đem lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư thì họ sẽ chủ 

động nghiên cứu, lựa chọn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh tại khu vực đó. 

Đối với tập đoàn kinh tế lớn, nắm công nghệ nguồn, có nguồn tài chính lớn và có 

thị trường rộng thì càng cần có lợi nhuận cao. Thực tế cho thấy, chỉ cần một số dự 

án lớn của các tập đoàn kinh tế lớn vào đầu tư sẽ tạo ra sự thay đổi lớn hơn nhiều so 

với các dự án có quy mô vừa và nhỏ; đồng thời, sẽ có tác động lan tỏa, tạo điều kiện 

để thu hút các dự án vừa và nhỏ tạo thành chuỗi liên kết, cung ứng cũng như tiêu 

thụ sản phẩm cho dự án lớn. Vì thế để phát triển kinh tế vùng theo hướng hiện đại, 

nhất thiết phải thu hút được các dự án lớn, sử dụng công nghệ cao và thân thiện với 

môi trường. 

Lợi nhuận của dự án đầu tư, của doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến chi phí 

sản xuất (bao gồm cả chi phí chính thức và chi phí không chính thức). Chí phí đầu 

vào càng cao thì lợi nhuận càng thấp và ngược lại. Chi phí chính thức thường liên 

quan trực tiếp tới giá cả đầu vào của hàng hóa, dịch vụ và chi phí cố định như: chi 

phí nguyên vật liệu, thuê kho bãi, chi phí vận tải, chi phí thuê mặt bằng sản xuất…; 

cũng như các loại thuế, phí, lệ phí do nhà nước ban hành. Chi phí không chính thức 

chủ yếu liên quan đến việc giải quyết các hồ sơ, thủ tục tại cơ quan quản lý nhà 

nước như chi phí để đẩy nhanh các thủ tục hành chính, hải quan, chi phí thanh kiểm 

tra... Do đó, để tạo điều kiện thu hút đầu tư, nhà nước cần có chính sách ưu đãi về 

thuế, phí, lệ phí, hoặc quy định để giảm chi phí dịch vụ; đồng thời, có biện pháp cải 

cách thủ tục hành chính, kiểm soát đội ngũ cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ một 

cách hiệu quả. 

2.2.3. Công nghệ và khả năng có được công nghệ hiện đại 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam [3] đã xác định: “Phát 

triển và ứng dụng khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong những 

động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. Điều đó 

cho thấy sự quan trọng của khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế không chỉ 

của riêng vùng ven biển mà còn của cả một quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0 với các hạt nhân là trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, 
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internet kết nối vạn vật, kinh tế số... tác động ngày càng sâu rộng tới mọi mặt kinh 

tế - xã hội hiện nay. Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 xác định thế kỷ XXI 

được thế giới xem là “thế kỷ của đại dương”. Các quốc gia lớn sẽ coi trọng nghiên 

cứu phát triển công nghệ biển và đầu tư nhiều vào công nghệ hiện đại để khai thác 

và hướng ra vùng ven biển, đại dương. Các quốc gia đang phát triển thường hạn chế 

về nguồn lực tài chính để mua công nghệ mới nên phải có biện pháp để thu hút 

được các nhà đầu tư với công nghệ mới, hiện đại từ các quốc gia phát triển. Bên 

cạnh việc có chính sách khuyến khích thu hút công nghệ mới, hiện đại thì cũng cần 

gia tăng khả năng, tiềm lực về tài chính để có thể đầu tư nghiên cứu, phát triển hoặc 

mua bán, nhận chuyển giao công nghệ hiện đại.  

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế cũng như ảnh hưởng 

của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, vấn đề thu hút các nhà đầu tư chiến lược, nhất 

là các nhà đầu tư FDI nắm giữ công nghệ cao và có tiềm lực tài chính lớn phải được 

quan tâm và coi trọng. Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương cần tạo điều kiện 

thuận lợi cho các nhà đầu tư lớn trong nước có khả năng nhập khẩu, sử dụng công 

nghệ hiện đại; hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn cải tiến công nghệ và ứng dụng 

công nghệ mới, tiên tiến; đồng thời, xây dựng chính quyền điện tử và sử dụng công 

nghệ hiện đại để quản lý, phát triển kinh tế vùng ven biển. Đối với vùng ven biển, 

tiến bộ công nghệ được sử dụng trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, du 

lịch, vận tải, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu và quản lý phát triển có ý nghĩa 

quan trọng. Công nghệ tiên tiến mang ý nghĩa quyết định nhưng bằng cách nào để có 

được công nghệ tiên tiến đó là vấn đề mà chính quyền địa phương cần nghiên cứu, có 

giải pháp hiệu quả để kêu gọi, thu hút được các nhà đầu tư có công nghệ cao. 

2.2.4. Tổ chức sản xuất tiên tiến theo ngành và theo lãnh thổ  

Tổ chức chuỗi giá trị sản phẩm theo ngành đã và đang trở thành yếu tố quan 

trọng để phát triển hiện đại đối với vùng ven biển, điển hình như các chuỗi giá trị 

sản phẩm cơ khí chế tạo, vận tải cảng biển và logistics, du lịch… Nó là nhân tố 

quan trọng để các doanh nghiệp phân bố ở vùng ven biển tham gia các chuỗi giá trị 

và các mạng cung ứng toàn cầu trên cơ sở kết nối với các tập đoàn kinh tế lớn, 

xuyên quốc gia và đa quốc gia.  

Luận án đồng tình với quan điểm của Đề tài KC.09.11 [63] và của học giả Ngô 

Doãn Vịnh [66] về vấn đề muốn phát triển kinh tế vùng ven biển phải tổ chức kinh tế 

- xã hội một cách khoa học ở địa bàn này. Học giả Ngô Doãn Vịnh cho biết ở Na 



47 

 

Uy để một vùng lãnh thổ ven biển đạt được sự phát triển hiện đại thì nhất thiết phải 

tổ chức sản xuất trên địa bàn này với các hình thức tiên tiến Industry Cluster hay 

gọi là Tổ hợp đa ngành - lãnh thổ (ví dụ như Tổ hợp cảng biển - công nghiệp - 

logistics - du lịch biển - dịch vụ tổng hợp); liên kết hình thành chuỗi giá trị (ví dụ 

như Chuỗi giá trị cảng biển và kinh tế hàng hải; cảng biển - khai thác hải sản - chế 

biến thủy sản chất lượng cao; cảng biển - khai thác dầu khí - chế biến xăng dầu). 

Trong quá trình tham khảo ý kiến chuyên gia, tác giả cũng đã nhận thấy vai trò quan 

trọng của vấn đề tổ chức sản xuất tiên tiến theo lãnh thổ đối với việc phát triển kinh 

tế vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa theo hướng hiện đại. 

2.2.5. Thị trường và toàn cầu hóa về đầu tư, công nghệ, sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm  

Ngày nay, toàn cầu hóa ảnh hưởng tới tất cả các mặt đời sống xã hội của con 

người cũng như của các quốc gia cũng như của các vùng lãnh thổ. Toàn cầu hóa xảy 

ra với tất cả các lĩnh vực, cả trong lĩnh vực công nghệ, chất lượng sản phẩm, giá cả 

và các chuỗi giá trị, các chuỗi cung ứng cũng như các mạng phân phối toàn cầu; do 

đó, ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển hiện đại thông qua dòng di chuyển vốn 

FDI, công nghệ trên toàn thế giới. Đối với các địa phương, doanh nghiệp ở Việt 

Nam, để có thể tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu, các mạng phân phối toàn 

cầu thì cách nhanh nhất là thông qua các tập đoàn kinh tế đa quốc gia có tiềm lực 

công nghệ và tiềm lực tài chính lớn. Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và 

Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 [1,2] đã chỉ ra các nhiệm vụ giải pháp, trong đó đề xuất phải hình thành 

một số tập đoàn kinh tế hàng hải gắn với logistic, công nghiệp biển cỡ lớn. Ngoài 

ra, toàn cầu hóa cũng có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển trong các lĩnh vực thương 

mại quốc tế, vận tải biển, khai thác tài nguyên biển; nó vừa tạo ra cơ hội và cũng tạo 

ra thách thức lớn đối với phát triển vùng ven biển của các quốc gia có biển. Vì vậy, 

cần nghiên cứu, phát huy những điểm tích cực của toàn cầu hóa để thu hút các tập 

đoàn kinh tế đa quốc gia vào đầu tư sản xuất, kinh doanh tại vùng ven biển, từ đó 

tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu.  

Thị trường có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của một quốc gia cũng 

như phát triển các vùng miền và các địa phương. Thị trường lớn đồng nghĩa với nhu 

cầu lớn, sẽ kích thích sản xuất, kinh doanh phát triển để tạo ra lượng cung đảm bảo 
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phù hợp với lượng cầu. Đặc biệt, nhu cầu về các sản phẩm chứa hàm lượng công 

nghệ cao ngày càng gia tăng như hiện nay sẽ kích thích việc đầu tư, phát triển sản 

xuất kinh doanh các sản phẩm sử dụng công nghệ cao, góp phần rất lớn trong việc 

phát triển kinh tế theo hướng hiện đại. Đối với Thanh Hóa, là một tỉnh đông dân 

(hơn 3,6 triệu người), hàng năm tiếp đón khoảng 10 triệu du khách vì thế nhu cầu 

lương thực thực phẩm, hàng công nghiệp đáp ứng nhu cầu tại chỗ là tương đối lớn. 

Ngoài ra, cũng có thể hướng đến việc đáp ứng được một phần thị trường khu vực 

các tỉnh lân cận và khu vực đồng bằng sông Hồng, đặc biệt là TP Hà Nội. Thị 

trường ngoài nước đối với vùng ven biển càng lớn khi hầu hết dân cư các nước có 

biển đều sinh sống phần lớn tại khu vực ven biển do thuận lợi cho phát triển kinh tế, 

giao thương hàng hải. Xung quanh vùng biển Đông có tới hơn 800 triệu dân cư và 

đều là những nơi đã có sự phát triển hơn so với phần còn lại. Đây là yếu tố quan 

trọng, ảnh hưởng lớn tới sự phát triển vùng ven biển của Việt Nam nói chung và của 

tỉnh Thanh Hóa nói riêng. 

2.2.6. Vị trí địa - kinh tế, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nhân lực, sự ủng hộ 

của người dân và các yếu tố khác 

Các yếu tố về vị trí địa lý, địa - kinh tế, đất đai, kết cấu hạ tầng kỹ thuật (giao 

thông, điện, nước, thông tin liên lạc, ngân hàng, xử lý chất thải, cứu hộ cứu nạn...) 

và nhân lực có ý nghĩa như các điều kiện để thu hút đầu tư, công nghệ hiện đại và 

ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế vùng ven biển theo hướng hiện đại.   

(1). Vị trí địa lý, địa - kinh tế luôn giữ vị trí quan trọng đối với phát triển kinh 

tế vùng ven biển theo hướng hiện đại. Trong cùng một khu vực hoặc quốc gia, 

không phải vùng ven biển nào cũng thuận lợi cho phát triển mà còn phụ thuộc vào 

vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, khí hậu cũng như vị trí địa - kinh tế của vùng. Đối 

với những vùng ven biển nằm ở vị trí gần cảng biển nước sâu, gần sân bay, gần các 

trung tâm đô thị lớn, dễ dàng kết nối với các tuyến trục vận chuyển vật tư, nguyên 

liệu, hàng hóa tỏa đi các nơi trong và ngoài nước luôn luôn có ý nghĩa quan trọng để 

thu hút các nhà đầu tư, phát triển kinh tế hơn những vùng, địa phương khác.  

Quỹ đất đai cũng là yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế vùng ven biển theo 

hướng hiện đại, thể hiện ở nguồn đất đai cho việc đầu tư xây dựng các dự án. Vị trí 

thuận lợi về giao thông, đất đã giải phóng mặt bằng, thuận lợi kết nối với nơi khác 

đã có sự phát triển... là những yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư. Nếu không có đủ 



49 

 

diện tích đất thì rất khó để có thể phát triển các khu kinh tế ven biển, khu công 

nghiệp, khu nông nghiệp sử dụng công nghệ cao... Viện Khoa học khí tượng thủy 

văn và môi trường [60], Viện Chiến lược phát triển [61,62] rất coi trọng đặc điểm của vị 

trí địa lý, quỹ đất đai khi nghiên cứu phát triển vùng ven biển. Việc chuyển mục 

đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp để phát triển công nghiệp, 

dịch vụ, đô thị cần được cân nhắc kỹ lưỡng do phải nghiên cứu giải quyết việc làm 

cho số người nông dân “mất đất hay mất tư liệu sản xuất”. Tương lai đối với vùng 

ven biển mang tính bất định rất cao bởi vì biến đổi khí hậu và nước biển dâng, trong 

khi vùng ven biển sẽ là nơi có nhiều sự lựa chọn phát triển của nhiều lĩnh vực nên 

xảy ra tranh chấp là khó tránh khỏi. Vì thế, việc sử dụng đất cho mục đích gì đều 

phải có căn cứ khoa học vững chắc, phải được cân nhắc thận trọng dựa trên hiệu 

quả toàn bộ, tổng thể, lâu dài.  

(2). Kết cấu hạ tầng kỹ thuật có ý nghĩa quan trọng để đảm bảo cho sự phát 

triển kinh tế vùng ven biển theo hướng hiện đại. Đây là một trong những điều kiện 

quan trọng nhất để thu hút các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài khi 

xem xét, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại một quốc gia hay địa phương. Các khu vực có 

hạ tầng kỹ thuật kém, chưa đồng bộ thì khó có thể thu hút được các nhà đầu tư, nhất 

là các nhà đầu tư có công nghệ hiện đại cũng như khó cho việc phát triển sản xuất 

hàng hóa quy mô lớn. Đối với vùng ven biển, hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật cơ 

bản bao gồm: 

- Hệ thống giao thông: 

+ Cảng biển và tổ hợp logistics: Đối với vùng ven biển thì các cảng biển nước 

sâu, các cảng biển quốc tế có ý nghĩa lớn cho phát triển kinh tế, nhất là trong điều 

kiện ở Việt Nam không phải địa phương, vị trí ven biển nào cũng có thể xây dựng 

được cảng nước sâu và cảng container cỡ lớn. Cảng biển và các tổ hợp logistics 

đóng vai trò quan trọng trong chuỗi sản xuất, lưu thông hàng hóa, góp phần không 

nhỏ trong việc thúc đẩy giao thương hàng hóa phát triển.  

+ Đường bộ: Việc xây dựng các tuyến đường bộ, đường chuyên dụng nối cảng 

biển với các tuyến giao thông huyết mạch và nối kết với các khu kinh tế, khu công 

nghiệp, vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp, thủy sản; khu thương mại tự do... với 

tốc độ cao sẽ góp phần giải phóng hàng hóa nhanh, giảm thiểu thời gian ra - vào 

cảng của hàng hóa cắt giảm thời gian và chi phí vận chuyển, lưu thông hàng hóa. 

Ngoài ra, tuyến đường ven biển là tuyến giao thông có ý nghĩa cực kỳ quan trọng 

đối với phát triển vùng ven biển. Nó không những thực hiện chức năng kết nối các 
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tỉnh, thành phố ven biển với nhau mà còn góp phần quan trọng vào việc thực hiện 

nhiệm vụ nối kết đất liền với các hải đảo và các vùng biển.  

+ Đường sắt, đường hàng không cũng đóng vai trò quan trọng không kém 

trong việc phát triển kinh tế vùng ven biển. Việc đầu tư xây dựng các tuyến đường 

sắt cao tốc, xây dựng hệ thống sân bay đạt chuẩn quốc tế là điều kiện bắt buộc đảm 

bảo cho việc phát triển kinh tế vùng ven biển theo hướng hiện đại. 

- Hệ thống cung cấp điện, cấp nước: Để có thể phát triển kinh tế theo hướng 

hiện đại, đầu tiên cần phải đảm bảo nhu cầu điện, nước cho hoạt động của các khu 

đô thị, khu du lịch, các nhà máy sản xuất tại các khu kinh tế, các khu công 

nghiệp,… Tiếp đó, cần nghiên cứu đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất điện từ 

các nguồn năng lượng sạch, ít ảnh hưởng đến môi trường như điện mặt trời, điện 

gió; đầu tư các nhà máy cung cấp nước sạch có thể tái chế, xử lý nước thải đảm 

bảo tiêu chuẩn. Ngoài ra, cần xây dựng hệ thống phân phối, cung cấp điện nước 

thông minh đến nơi tiêu thụ, đảm bảo hạn chế tối đa sự thất thoát trong quá trình 

vận chuyển. 

- Hệ thống thông tin liên lạc: Thông tin liên lạc, nhất là thông tin liên lạc quốc 

tế và với các vùng biển, hải đảo là vấn đề lớn đối với phát triển vùng ven biển, phải 

được phát triển đủ mức để đáp ứng nhu cầu trong mọi tình huống. 

- Hệ thống ngân hàng: Hệ thống ngân hàng không chỉ có nhiệm vụ cung cấp 

đủ tiền phục vụ cho phát triển kinh tế tại chỗ mà còn phải đáp ứng được nhu cầu 

chuyển tiền ra - vào của các nhà đầu tư quốc tế khi đầu tư tại vùng ven biển. 

- Hệ thống xử lý chất thải: Đối với vùng ven biển rất cần có hệ thống xử lý 

nước thải đổ ra từ các cơ sở sản xuất, nhà hàng, khách sạn, nhà dân, bệnh viện; 

đồng thời cần thu gom và xử lý rác thải để bảo vệ môi trường. 

- Hệ thống tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, hệ thống phòng cháy và chữa cháy: vùng 

ven biển gắn liền với hoạt động trên biển, nhất là đánh bắt hải sản, vận tải biển, khai 

thác tài nguyên biển nên nhu cầu cứu nạn, cứu hộ, phòng chống cháy nổ là rất lớn. 

Việc xây dựng lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng cháy, chữa cháy hiện đại 

là rất cần thiết để đảm bảo cho sự phát triển của cùng ven biển.  

(3). Nhân lực cũng là yếu tố rất quan trọng để phát triển vùng ven biển theo 

hướng hiện đại. Nhìn chung, tất cả các nhân tố ảnh hướng đến sự phát triển kinh tế 

vùng ven biển đều do con người là chủ thể thực hiện và thực hiện nhằm mục đích 

phục vụ con người. Do đó, để có thể thuận lợi trong việc phát triển kinh tế theo 

hướng hiện đại đảm bảo nhanh, bền vững, cần có đội ngũ nhân lực đảm bảo cả về 
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số lượng và chất lượng để vận hành, triển khai thực hiện các giải pháp một cách 

đồng bộ. Trên cơ sở quy hoạch phát triển vùng ven biển, chính quyền địa phương 

phối hợp với các doanh nghiệp, nhà đầu tư để xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực 

chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển cả trong trung và dài hạn. Nhân lực phục 

vụ cho vùng ven biển chủ yếu gồm: Nhân lực quản lý; Doanh nhân; Lao động trong 

lĩnh vực công nghiệp; Lao động trong lĩnh vực thương mại; Lao động trong lĩnh vực 

du lịch; Lao động nghề biển; Lao động nghề nông; Lao động nghề thủy sản… 

  (4). Sự ủng hộ của người dân là rất cần thiết, đặc biệt là tại những địa phương 

phải giải tỏa để phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển, khu đô thị. Khi 

người dân thông suốt và hưởng ứng chủ trương phát triển vùng ven biển thì họ sẽ 

ủng hộ và ngược lại. Để nhận được sự ủng hộ của người dân thì phải đảm bảo lợi 

ích thỏa đáng cho họ, nhất là trong việc bố trí chỗ ở mới, việc làm và đền bù thỏa 

đáng khi người dân bị giải tỏa. Ngoài ra, việc tính toán hợp lý sức chứa dân cư cho 

vùng ven biển để có chủ trương tiếp nhận cư dân mới cũng ảnh hưởng nhiều đến sự 

ủng hộ của người dân tại chỗ. 

(5). Biến đổi khí hậu, nước biển dâng ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế 

vùng ven biển thời gian gần đây. Những hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan như 

khô hạn, mưa bão, xâm nhập mặn, nước biển dâng... không chỉ ảnh hưởng đến bố trị 

hệ sinh thái nông nghiệp mà còn ảnh hưởng cả tới phát triển du lịch, bố trí hệ thống 

đô thị ven biển. Theo báo cáo của nhóm nghiên cứu WB [108], khoảng 12 triệu người 

dân ở các tỉnh ven biển có nguy cơ phải gánh chịu những trận ngập lụt lớn và hơn 

35% các khu dân cư nằm dọc bờ biển đang bị xói lở. Theo kịch bản xấu, trường hợp 

mực nước biển dâng 30 cm có thể làm diện tích các khu vực ven biển đô thị có thể 

bị ngập sâu thêm 7% và thêm 4,5 triệu người nữa bị ảnh hưởng bởi ngập lụt. Do đó, 

việc hạn chế ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng trong quá trình phát 

triển kinh tế vùng ven biển cần được nghiên cứu tính toán kỹ lưỡng để có những 

giải pháp phù hợp.   

2.3. Đánh giá phát triển kinh tế vùng ven biển theo hướng hiện đại 

2.3.1. Ý nghĩa của việc đánh giá phát triển kinh tế vùng ven biển theo 

hướng hiện đại 

Đánh giá phát triển kinh tế vùng ven biển theo hướng hiện đại của một tỉnh có 

ý nghĩa quan trọng trong việc nhận biết được mức độ phát triển hiện đại của nền 

kinh tế vùng ven biển tại một thời điểm cụ thể, qua đó, chỉ ra những thành công 

cũng như hạn chế trong quá trình phát triển, làm rõ nguyên nhân của những thành 
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công hay hạn chế đó để có thể đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy hiện đại hóa 

vùng ven biển trong tương lai. Để đánh giá mức độ hiện đại trong các quá trình phát 

triển kinh tế vùng ven biển ở một tỉnh đến đâu và hiệu quả ra sao thì rất cần tiến 

hành đánh giá định lượng bằng các chỉ tiêu cụ thể.  

2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá phát triển kinh tế hiện đại đối với vùng 

ven biển ở một tỉnh   

Trên cơ sở kết quả tham khảo ý kiến các nhà khoa học ở phần tổng quan, của 

các nhà quản lý (phụ lục 17), kế thừa các chỉ tiêu phản ánh chất lượng phát triển 

cũng như các chỉ tiêu về kết quả, luận án xác định hai nhóm chỉ tiêu đánh giá phát 

triển kinh tế hiện đại đối với vùng ven biển ở một tỉnh, gồm: nhóm các chỉ tiêu sử 

dụng để phân tích phát triển kinh tế hiện đại đối với vùng ven biển của một tỉnh và 

nhóm chỉ tiêu sử dụng để phân tích nguyên nhân của tình trạng phát triển kinh tế 

hiện đại vùng ven biển tỉnh. Mỗi chỉ tiêu phản ánh một khía cạnh nhưng cùng nhau 

thể hiện kết quả, hiệu quả của việc phát triển hiện đại kinh tế vùng ven biển.  

2.3.2.1. Phân tích phát triển kinh tế của vùng ven biển theo hướng hiện đại: 

Phân tích theo 07 chỉ tiêu cơ bản sau: 

(1). Tỷ trọng lĩnh vực sử dụng công nghệ cao trong tổng sản phẩm trên địa 

bàn vùng ven biển (H1): 

H1 = (Gc : G).100;   (%)       (1) 

Trong đó:  

+ Gc: Giá trị sản phẩm các lĩnh vực sử dụng công nghệ cao năm nghiên cứu. 

+ G: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) vùng ven biển của năm nghiên cứu. 

H1 càng lớn càng tốt và ngược lại. Chỉ tiêu này trực tiếp phản ánh trình độ 

phát triển hiện đại của nền kinh tế vùng ven biển mà cụ thể là phản ánh mức độ sử 

dụng công nghệ cao để làm ra các sản phẩm chủ lực của vùng ven biển. Càng nhiều 

sản phẩm có hàm lượng lớn công nghệ cao càng chứng tỏ trình độ công nghệ của 

vùng ven biển càng lớn và ngược lại. 

(2). Tỷ trọng đóng góp của lĩnh vực sử dụng công nghệ cao cho tăng trưởng 

tổng sản phẩm trên địa bàn vùng ven biển (H2): 

H2 = (Gc : G).100 ; %     (2) 

Trong đó:  
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+ Gc: Phần gia tăng giá trị sản phẩm của các lĩnh vực sử dụng công nghệ cao 

trong giai đoạn nghiên cứu (Gc năm i trừ đi Gc năm gốc). 

+ G: Phần gia tăng GRDP của vùng ven biển (G năm i trừ đi G năm gốc). 

H2 càng lớn càng chứng tỏ lĩnh vực sử dụng công nghệ cao đóng góp càng 

nhiều cho sự phát triển của nền kinh tế vùng ven biển và ngược lại.  

(3). Năng suất lao động xã hội vùng ven biển (H3 ): 

H3 = G : L;  triệu đồng/lao động      (3) 

Trong đó: 

+ G: GRDP của vùng ven biển . 

+ L: Tổng số lao động của vùng ven biển. 

Năng suất lao động chính là hiệu suất sử dụng lao động, được đo bằng GRDP 

tính bình quân 1 lao động trong một năm làm việc. Năng suất lao động là chỉ tiêu 

tổng hợp nhất phản ảnh hiệu quả phát triển quốc gia, vùng và tỉnh. Đây là chỉ tiêu 

không mới nhưng không thể thiếu khi phân tích hiệu quả phát triển đối với cấp quốc 

gia hay cấp vùng và cấp tỉnh.  

Khi phân tích năng suất lao động, có thể xem xét thêm mức đóng góp của 

năng suất lao động cho tăng trưởng kinh tế của vùng ven biển được tính toán theo 

công thức: ĐL = [1- (tL : TGRDP)]. 100  (%) 

Trong đó:  

+ tL: Tốc độ tăng của số lao động xã hội vùng ven biển. 

+ TGRDP: Tốc độ của tăng của GRDP vùng ven biển. 

Thực tiễn chỉ ra rằng, nếu ĐL càng lớn càng chứng tỏ mức đóng góp của năng 

suất lao động cho tăng trưởng GRDP càng lớn và khi đó trình độ hiện đại hóa của 

nền kinh tế càng cao và ngược lại. 

(4). GRDP bình quân đầu người vùng ven biển (H4): 

H4 = G : D;    (triệu đồng/người)   (4) 

Trong đó:  

+ G: GRDP của vùng ven biển. 

+ D là tổng dân số vùng ven biển. 

Đây là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh mức độ phát triển kinh tế và khả năng mức 

sống dân cư. GRDP/người càng lớn càng chứng tỏ trình độ hiện đại hóa của vùng 

ven biển càng cao. 
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 (5). Độ mở kinh tế của vùng ven biển (Tỷ trọng giá trị xuất khẩu trong tổng 

GRDP) (H5): 

H5 = (X : G).100;   (%)       (5) 

Trong đó:  

+ X: Giá trị xuất khẩu của vùng ven biển. 

+ G: GRDP của vùng ven biển. 

Thông thường, đối với cấp quốc gia “độ mở” của nền kinh tế được tính bằng 

giá trị xuất khẩu chia cho GDP hoặc lấy tổng giá trị xuất khẩu và nhập khẩu chia cho 

GDP. Đối với việc nghiên cứu hiện đại hóa vùng ven biển của một tỉnh thông qua 

phân tích độ mở kinh tế để thấy được sức cạnh tranh, khả năng cạnh tranh của các sản 

phẩm của vùng ven biển trong quá trình phát triển. Trong giới hạn đề tài, độ mở kinh 

tế của vùng ven biển sẽ được tính bằng việc lấy giá trị xuất khẩu chia cho tổng 

GRDP. Độ mở càng cao chứng tỏ chất lượng sản phẩm càng tốt, sức cạnh tranh càng 

cao và gián tiếp phản ánh mức độ ứng dụng công nghệ cao của vùng ven biển.   

(6). Tỷ trọng giá trị gia tăng trong tổng giá trị sản xuất vùng ven biển (H6) 

H6 = (G : S).100 ;    ( %)   (6) 

Trong đó:  

+ G: GRDP của vùng ven biển. 

+ S: Tổng giá trị sản xuất  của vùng ven biển (GTSX). 

Nâng cao giá trị gia tăng là yêu cầu quan trọng đối với sự phát triển của quốc 

gia, vùng lãnh thổ cũng như đối với một tỉnh. Tỷ trọng giá trị gia tăng trong tổng giá 

trị sản xuất càng cao chứng tỏ các ngành, lĩnh vực tạo ra càng nhiều giá trị gia tăng 

và ngược lại. Thực tế cho thấy, để có thể tạo ra nhiều giá trị gia tăng thì phải áp 

dụng công nghệ sản xuất, kinh doanh hiện đại, giảm bớt các chi phí trung gian, do 

đó, tỷ trọng giá trị gia tăng trong tổng giá trị sản xuất sẽ gián tiếp phản ánh mức độ 

áp dụng công nghệ cao, hiện đại. 

(7). Hệ số tập trung hóa sản xuất (mức độ tập trung hóa ở vùng ven biển so 

với cả tỉnh) (H7): 

H7 = kv : Kt   ;   (Lần)     (7) 

Trong đó:   

+ kv = (GTGT công nghiệp/tổng GRDP) hoặc (GTGT của khối ngành phi 

nông nghiệp/tổng GRDP) tính cho vùng ven biển. 
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+ Kt = (GTGT công nghiệp/tổng GRDP) hoặc (GTGT của khối ngành phi 

nông nghiệp/tổng GRDP) tính cho cả tỉnh. 

H7 càng lớn chứng tỏ mức độ tập trung hóa càng cao, mức độ phát triển hiện đại 

cũng càng cao và khi đó hiệu quả phát triển kinh tế do đầu tư tập trung cũng sẽ lớn.  

Hệ số tập trung hóa phản ánh kết quả và hiệu quả của việc đầu tư tập trung 

(mà đầu tư tập trung là cách thức phát triển hợp lý trong điều kiện nguồn vốn có 

hạn). Ở những nơi hội tụ được các điều kiện thuận lợi cho sự phát triển thì cần được 

đầu tư tập trung. Trong khi nghiên cứu phát triển vùng các nhà địa lý kinh tế và các 

nhà kinh tế rất coi trọng chỉ tiêu “hệ số tập trung hóa”; chỉ số này càng cao và lớn 

hơn 1 càng chứng tỏ hiện đại hóa có hiệu quả.  

Ngoài 7 chỉ tiêu cơ bản nêu trên, trong thực tế nếu có số liệu thống kê còn 

phân tích thêm một số chỉ tiêu khác như: 

(1). Tỷ lệ đô thị hóa: Hệ quả của phát triển kinh tế vùng ven biển theo hướng 

hiện đại là đô thị hóa phát triển mạnh mẽ (tức là số người dân đô thị nhiều hơn, tỷ lệ 

nhân khẩu thành thị trong dân số chung cao hơn và trình độ phát triển của các đô thị 

cao hơn). Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam, việc nâng cao tỷ lệ đô 

thị hóa thường bằng cách sáp nhập thêm các đơn vị hành chính hoặc thành lập thêm 

các phường mặc dù nhiều khu vực chưa thực sự phát triển và xứng đáng trở thành 

đô thị. Do đó, tác giả đề xuất chưa sử dụng chỉ tiêu này để đánh giá phát triển kinh 

tế vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa trong thời điểm hiện nay. 

(2). Doanh nghiệp sử dụng công nghệ cao (tỷ trọng trong tổng số doanh 

nghiệp): Chỉ tiêu này có thể tính được bằng cách lấy số doanh nghiệp sử dụng công 

nghệ cao chia cho tổng số doanh nghiệp (tính bằng phần trăm). Song về chất, thì 

đây là chỉ tiêu chỉ có tính nhận diện khái quát tình trạng sử dụng công nghệ của 

doanh nghiệp, chưa thể hiện rõ nội dung đề tài cần phân tích là trình độ công nghệ 

của nền kinh tế hay của các doanh nghiệp đang hoạt động. Ngoài ra, chỉ tiêu này có 

thể sẽ phản ánh chưa đầy đủ bản chất trong trường hợp: địa phương có số doanh 

nghiệp sử dụng công nghệ cao có thể lớn về số lượng nhưng đều là doanh nghiệp 

nhỏ thì chưa hẳn mức độ phát triển đã hiện đại hơn địa phương chỉ có một hoặc một 

số doanh nghiệp có quy mô lớn hoặc cực lớn sử dụng công nghệ cao.  

(3). Mức độ hiện đại hóa đối với hệ thống kết cấu hạ tầng: Việc đánh giá mức 

độ hiện đại hóa đối với hệ thống kết cấu hạ tầng sẽ được đánh giá cụ thể cho từng 

đối tượng; ví dụ cho đường giao thông, cho hệ thống cung cấp điện, hệ thống cung 
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cấp nước hoặc cho hệ thống xử lý chất thải... Mức độ hiện đại đối với hệ thống kết 

cấu hạ tầng kỹ thuật sẽ được phân tích trên hai phương diện mức độ đồng bộ và 

mức độ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng vùng ven 

biển theo hướng hiện đại. Tuy nhiên, việc định lượng chỉ tiêu này tương đối khó 

khăn, hiện nay cũng chưa có nhiều thống kê cụ thể, rõ ràng. Vì thế trong khuôn khổ 

luận án chỉ tập trung phân tích 07 chỉ tiêu đánh giá phát triển kinh tế hiện đại đối 

với vùng ven biển ở một tỉnh đã trình bày ở trên.  

2.3.2.2. Phân tích nguyên nhân của tình trạng phát triển kinh tế theo 

hướng hiện đại đối với vùng ven biển 

Để làm rõ nguyên nhân của tình trạng phát triển kinh tế vùng ven biển theo 

hướng hiện đại, có thể phân tích một số chỉ tiêu sau:  

(1). Tỷ trọng đầu tư cho lĩnh vực công nghệ cao trong tổng đầu tư xã hội của 

vùng ven biển (T1): 

T1 = (V1 : V).100;  (%)          (8) 

Trong đó:  

+ V1: Vốn đầu tư cho lĩnh vực công nghệ cao vùng ven biển. 

+ V: Tổng vốn đầu tư xã hội của vùng ven biển. 

Về lý thuyết, hệ quả của việc đầu tư chính là cơ cấu ngành của một nền kinh 

tế. Do đó, có thể phân tích cơ cấu đầu tư để thấy rõ hơn nguyên nhân của tình hình 

phát triển cơ cấu ngành như đã phân tích ở trên. Nếu không đầu tư phát triển các 

lĩnh vực, các sản phẩm sử dụng công nghệ cao thì vùng ven biển cũng không thể 

phát triển có tốc độ nhanh và có hiệu quả được.  

(2). Cơ cấu kinh tế theo ngành (tỷ trọng của các ngành trong tổng GRDP của 

vùng ven biển) (T2): 

T2 = (Gn : G).100;  (%)             (9) 

Trong đó:  

+ Gn: Giá trị gia tăng của ngành n của vùng ven biển. 

+ G: GRDP của vùng ven biển. 

Cơ cấu kinh tế theo ngành thể hiện tỷ lệ giá trị gia tăng của từng ngành trong 

tổng GRDP của cả vùng ven biển. Nếu cơ cấu ngành lạc hậu, tỷ trọng của nông 

nghiệp còn lớn và tỷ trọng của các ngành dịch vụ còn thấp thì vùng ven biển không 

thể phát triển có hiệu quả và hiện đại được. Ngược lại, khi tỷ trọng nông nghiệp 

trong nền kinh tế càng bé và tỷ trọng của ngành dịch vụ càng lớn thì nền kinh tế 

mới phát triển có hiệu quả và được hiện đại hơn. Ngoài ra, trong cơ cấu ngành có ít 
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sản phẩm, lĩnh vực sử dụng công nghệ cao thì vùng ven biển cũng khó có sự phát 

triển hiệu quả.  

(3). Chất lượng quản lý, điều hành của chính quyền địa phương đối với phát 

triển vùng ven biển theo hướng hiện đại 

Muốn biết tình trạng quản lý nhà nước đối với phát triển vùng ven biển cần 

đánh giá “hiện đại hóa” việc quản lý nhà nước đối với vùng ven biển, trong đó, có 

thể đánh giá một số nội dung như: 

- Hiệu lực quản lý của chính quyền: xem xét mức độ các chủ trương, chính 

sách phát triển vùng ven biển đi vào cuộc sống. Khi các chủ trương, chính sách phát 

triển vùng ven biển đi vào cuộc sống càng nhiều chứng tỏ hiệu lực quản lý càng cao 

và ngược lại. 

- Xem xét chỉ số PCI (năng lực cạnh tranh cấp tỉnh), PAPI (hiệu quả quản trị 

và hành chính công), mức độ sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính 

và mức độ số hóa các hoạt động quản lý... Hai chỉ số PCI, PAPI  được điều tra và 

công bố hàng năm, chúng phản ánh thực tế mức độ thuận lợi cho người dân, doanh 

nghiệp, các nhà đầu tư do chính quyền tạo lập ở cấp tỉnh. Thứ hạng của các tỉnh 

trong 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (từ 1 đến 63) phản ánh năng lực 

quản lý và điều hành của chính quyền cấp tỉnh và thông qua đó cho thấy mức độ 

thuận lợi về môi trường đầu tư và kinh doanh đối với người dân, doanh nghiệp, nhà 

đầu tư trên địa bàn. Giá trị thực của PCI, PAPI sẽ phần nào được thể hiện qua kết 

quả, hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.  

- Ngoài ra, có thể phân tích sự đúng hoặc sai của các chính sách, biện pháp mà 

cơ quan quản lý nhà nước địa phương đã thực thi đối với việc hiện đại hóa phát 

triển vùng ven biển.  

2.4. Kinh nghiệm thực tiễn về phát triển kinh tế vùng ven biển theo 

hướng hiện đại 

2.4.1. Thực tiễn phát triển kinh tế vùng ven biển ở Việt Nam 

2.4.1.1. Phát triển kinh tế vùng ven biển và biển ở tầm quốc gia 

Việt Nam có bờ biển dài trên 3.260 km, có trên 50% dân số sống ở 28 tỉnh, 

thành phố ven biển; có nhiều tiềm năng lớn để phát triển kinh tế khu vực ven biển, 

như: phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, phát triển du lịch biển, giao thông 

vận tải biển; khai thác và chế biến khoáng sản; khai thác, nuôi trồng và chế biến hải 
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sản... Ngay từ năm 2007, nhận thức được tầm quan trong của việc phát triển kinh tế 

biển và khu vực ven biển, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 

khóa X đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/2/2007 về Chiến lược biển 

Việt Nam đến năm 2020 [1], trong đó đề xuất tập trung phát triển thành công các đột 

phá về kinh tế như sau: (1) Khai thác, chế biến dầu, khí, khoáng sản (2) Kinh tế 

hàng hải; (3) Khai thác và chế biến hải sản; (4) Du lịch biển và kinh tế hải đảo; (5) 

Xây dựng các khu kinh tế, các khu công nghiệp tập trung và khu chế xuất ven biển 

gắn với các khu đô thị dọc dải ven biển. Trên cơ sở đó, năm 2008, Thủ tướng Chính 

phủ đã ban hành Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến 

năm 2020 [50] nhằm hình thành các khu kinh tế động lực, phát triển đa ngành, thúc 

đẩy sự phát triển chung của đất nước và vùng ven biển của Việt Nam; đồng thời, tạo 

tiền đề thu hút các nguồn vốn đầu tư, nhất là vốn đầu tư nước ngoài.  

Vào năm 2017, Chính phủ đề ra chủ trương phát triển 3 đơn vị hành chính - 

kinh tế đặc biệt ven biển gồm Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc [11] ở 3 miền 

Bắc, Trung, Nam theo định hướng mỗi đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt lựa chọn 

phát triển thế mạnh riêng có, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế so sánh của 

mỗi đơn vị, tạo động lực phát triển mới và hiệu ứng lan tỏa trên phạm vi cả nước. 

Mặc dù dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt chưa được Quốc hội 

thông qua, nhưng đây là tư tưởng mới và thể hiện ý chí đầu tư tập trung cao để tạo 

ra đầu tàu lôi kéo sự phát triển chung của nền kinh tế cả nước. 

Tiếp đó, năm 2018, sau hơn 10 năm triển khai Chiến lược biển đến năm 

2020, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa XII đã ban hành 

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh 

tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 [2], trong đó đề ra mục tiêu 

đến năm 2030, kinh tế của 28 tỉnh, thành phố ven biển ước đạt 65 - 70% GDP cả 

nước. Theo đó, đề ra chủ trương tập trung phát triển thành công, đột phá về các 

ngành kinh tế biển theo thứ tự ưu tiên: (1) Du lịch và dịch vụ biển; (2) Kinh tế hàng 

hải; (3) Khai thác dầu khí và các tài nguyên khoáng sản biển khác; (4) Nuôi trồng 

và khai thác hải sản; (5) Công nghiệp ven biển; (6) Năng lượng tái tạo và các ngành 

kinh tế biển mới. 

Những chủ trương, chính sách của Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích 

cực. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư [93], đến năm 2020, trên lãnh thổ vùng ven biển 
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Việt Nam đã hình thành 18 khu kinh tế với tổng diện tích mặt đất và mặt nước 

khoảng 857,6 nghìn ha; 34 khu công nghiệp nằm trong các KKT ven biển với diện 

tích khoảng 16,6 nghìn ha; trên 20 đô thị cấp thị xã trở lên. Đồng thời, cũng trên địa 

bàn dải ven biển đã có 15 sân bay và 44 cảng biển (14 cảng loại I, 17 cảng biển loại 

II và 13 cảng biển loại III).  

Bảng 2.1: Tổng hợp các khu kinh tế ven biển ở Việt Nam 

Khu kinh tế ven biển Vị trí Ngày thành lập Diện tích, ha 

1. Vân Đồn Quảng Ninh 31/5/2006 55.113 

2. Quảng Yên Quảng Ninh 24/9/2020 13.303 

3. Đình Vũ - Cát Hải Hải Phòng 10/1/2008 21.600 

4. Nghi Sơn Thanh Hóa 15/5/2006 106.000 

5. Đông Nam Nghệ An Nghệ An 11/6/2007 20.776 

6. Vũng Áng Hà Tĩnh 3/4/2006 22.781 

7. Hòn La Quảng Bình 10/6/2008 10.000 

8. Chân Mây - Lăng Cô Thừa Thiên Huế 5/1/2006 27.108 

9. Chu Lai Quảng Nam 5/6/2003 27.040 

10. Dung Quất  Quảng Ngãi 21/3/2005 45.332 

11. Nhơn Hội Bình Định 14/6/2005 12.000 

12. Vân Phong Khánh Hòa 25/4/2006 150.000 

13. Nam Phú Yên Phú Yên 29/4/2008 20.730 

14. Định An Trà Vinh 27/4/2009 39.020 

15. Năm Căn Cà Mau 23/11/2010 11.000 

16. Phú Quốc Kiên Giang 10/7/2013 58.923 

17. Thái Bình Thái Bình 29/7/2017 30.583 

18. Đông Nam Quảng Trị Quảng Trị 16/9/2015 23.792 

 

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư [93]. 

Về hệ thống kết cấu hạ tầng vùng ven biển trong những năm qua đã được nhà 

nước quan tâm tập trung đầu tư; hình thành các tuyến đường ven biển, tuyến đường 

giao thông kết nối các khu kinh tế, khu công nghiệp đến hệ thống đường quốc lộ. 
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Hệ thống sân bay cũng được phân bổ khá dày trên địa bàn các tỉnh ven biển từ 

Quảng Ninh đến Kiên Giang. Hệ thống cảng biển, nhất là những cảng lớn, nước sâu 

được hình thành. Theo Cục Hàng hải Việt Nam [94], cả nước có 44 cảng biển, gồm 3 

cảng cửa ngõ trung chuyển quốc tế; 11 cảng đầu mối khu vực và các cảng tổng hợp 

địa phương; ngoài ra, còn có hệ thống cảng chuyên dùng cho các khu công nghiệp 

tập trung, khu kinh tế. Việt Nam cũng đã xây dựng nhiều khung chính sách phù 

hợp, tạo điều kiện để cho dịch vụ logistics phát triển; hiện cả nước có 8 trung tâm 

logistics và 21 ICD (cảng cạn) đang hoạt động và đạt kết quả tích cực. 

Nhờ tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, ngành du lịch cũng phát triển 

nhanh ở các vùng ven biển. Bên cạnh việc đầu tư hạ tầng, ngành du lịch cũng tập 

trung đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, xây dựng thương hiệu các sản phẩm du lịch, 

phát triển nguồn nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ. Theo Tổng 

cục Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch [97], năm 2019, trước khi xuất hiện 

đại dịch Covid-19, Việt Nam đã lập kỷ lục khi đón hơn 18 triệu lượt khách quốc tế 

và 85 triệu lượt khách nội địa, số lượng du khách cũng tăng ba lần; trong đó, du lịch 

biển chiếm tỷ trọng lớn, mang lại gần 70% tổng thu nhập từ khách du lịch và đóng 

góp 8% GDP cả nước. 

Việc nuôi trồng và khai thác thủy hải sản tại các địa phương ven biển được 

đẩy mạnh, đóng góp quan trọng vào xuất khẩu của cả nước và giải quyết việc làm 

cho lao động nông thôn. Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển 

thủy hải sản như: hỗ trợ xây dựng các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão tàu 

thuyền; hỗ trợ xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển; Chính 

sách hỗ trợ tín dụng đóng mới, nâng cấp tàu,…[11]. Theo Tổng cục Thủy sản - Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn [98], tổng sản lượng thủy sản năm 2019 cả 

nước ước đạt hơn 8,15 triệu tấn, tăng 4,9%, kim ngạch xuất khẩu của ngành thủy 

sản đạt 8,6 tỷ USD. 

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, nhưng so với tiềm 

năng, lợi thế thì việc phát triển kinh tế ở vùng ven biển Việt Nam vẫn còn có nhiều 

điểm cần cải thiện như: (i) Nhận thức về vai trò, vị trí của biển và kinh tế biển của 

các cấp, các ngành, các địa phương ven biển và người dân chưa đầy đủ, quy mô 

kinh tế còn nhỏ bé, chưa tương xứng với tiềm năng; cơ cấu các ngành nghề trong 

các lĩnh vực kinh tế biển chưa thực sự hợp lý; (ii) Cơ sở vật chất phục vụ phát triển 
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kinh tế biển chưa đồng bộ; kết cấu hạ tầng vùng ven biển được đầu tư dàn trải, chưa 

có những đột phá, những hạ tầng lớn, hiện đại, vận hành theo chuẩn quốc tế; kết nối 

hạ tầng đường ven biển, các sân bay quốc tế, bến cảng chưa hoàn thiện làm cho sự 

liên kết giữa các vùng còn chưa chặt chẽ; (iii) Tính liên kết, kết nối trong phát triển 

kinh tế biển chưa cao nên chưa tạo được lực hút, kích thích các ngành, các vùng 

khác phát triển. Liên kết giữa các ngành kinh tế để tạo nên chuỗi giá trị gia tăng cũng 

chưa đạt được nhiều kết quả như kỳ vọng; (iv) Các phương tiện, thiết bị nghiên cứu 

khoa học biển, hệ thống đào tạo nguồn nhân lực cho kinh tế biển, các cơ sở quan trắc, 

dự báo, cảnh báo biển, thiên tai biển, các trung tâm tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn chưa 

được đầu tư tương xứng và đáp ứng với nhu cầu thực tiễn; (v) Hệ sinh thái môi 

trường biển bị ô nhiễm và biến đổi theo chiều hướng tiêu cực, ngày càng có nhiều 

chất thải chưa qua xử lý từ các lưu vực sông đổ ra biển; một số khu vực ven bờ bị ô 

nhiễm, hiện tượng các loài sinh vật biển chết xuất hiện với cường độ ngày càng nhiều 

hơn trên quy mô rộng. Những điểm còn hạn chế trên là bài học cho Thanh Hóa cần 

nghiên cứu, giải quyết để có thể phát triển hiện đại vùng ven biển của tỉnh. 

2.4.1.2. Kinh nghiệm phát triển kinh tế vùng ven biển của một số địa 

phương ở Việt Nam 

a). Thành phố Hải Phòng với hơn 125 km chiều dài bờ biển, là một trong 

những tỉnh, thành phố ven biển phát triển nhanh ở Việt Nam trong những năm gần 

đây. Với lợi thế từ cụm cảng biển nước sâu quy mô lớn đã được tập trung đầu tư, 

phát triển và khai thác hơn 30 năm, thành phố Hải Phòng được xem trong những 

động lực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Việt Nam. Theo Ban 

Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng [4], giai đoạn 2016 - 2020, GRDP của Hải 

Phòng đã đạt mức tăng trưởng bình quân 14,02%/năm, gấp 2 lần so với giai đoạn 

2011 - 2015; tổng GRDP giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 1.057.207 tỷ đồng, gấp 1,97 

lần giai đoạn 2011 - 2015. Để đạt được những kết quả như trên, Hải Phòng đã xác 

định cụ thể các ngành, lĩnh vực biển trọng tâm gồm: Du lịch biển; kinh tế hàng hải; 

khai thác dầu khí và khoáng sản; nuôi trồng và khai thác thủy sản; công nghiệp ven 

biển; phát triển năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới. Trên cơ sở đó, 

Hải Phòng đã tập trung thực hiện một số giải pháp để phát triển như:  

(i) Phát triển hệ thống cảng, dịch vụ cảng và vận tải biển với mục tiêu trở 

thành trung tâm dịch vụ hàng hải và vận tải biển, trung tâm đóng mới và sửa chữa 

tàu biển lớn nhất Việt Nam;  
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(ii) Phát triển khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải; trong đó, đã thu hút được nhiều 

dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 11 tỷ USD từ các tập đoàn lớn như LG; 

Bridgestone,… và đặc biệt là dự án Nhà máy sản xuất ô tô Vinfast của Tập đoàn 

Vingroup với vốn đầu tư khoảng 70.000 tỷ đồng;  

(iii) Xây dựng với quy mô lớn, hiện đại có chức năng trung chuyển quốc tế với 

cảng Ðình Vũ, Chùa Vẽ, xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế tại Lạch Huyện;  

iv) Tập trung đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành xây dựng đường cao tốc Hà Nội 

- Hải Phòng và tuyến đường ven biển nối Hải Phòng với Quảng Ninh, nâng cấp sân 

bay Cát Bi thành sân bay quốc tế để tạo thuận lợi cho việc kết nối, giao thương hàng 

hóa khu vực ven biển của Hải Phòng với các trung tâm kinh tế lớn vùng Bắc Bộ;  

Đây là những kinh nghiệm cần nghiên cứu, tham khảo khi phát triển kinh tế 

vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa, nhất là trong việc phát triển cảng biển. 

b). Tỉnh Khánh Hòa với lợi thế bờ biển dài, đẹp, trong đó có gần 100 km bãi 

cát trắng mịn, khoảng 200 hòn đảo lớn, nhỏ, nhiều vũng, vịnh, khí hậu nắng ấm 

thuận lợi quanh năm, đã tập trung phát triển ngành du lịch với định hướng trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa [5] đã xác định 

xây dựng tỉnh Khánh Hòa thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ 

lớn của cả nước. Trong giai đoạn 2016 - 2020, doanh thu du lịch tăng bình quân 

5%/năm; tổng số khách du lịch đến Khánh Hòa đạt 26,39 triệu lượt, khách quốc tế 

đạt 11,07 triệu lượt, tăng bình quân 9,9%/năm. Chính quyền tỉnh đã tập trung phát 

triển 3 vùng kinh tế trọng điểm để tạo động lực phát triển cho tỉnh, trong đó, thành 

phố Nha Trang tập trung phát triển du lịch; khu vực vịnh Cam Ranh phát triển du 

lịch ở Bắc bán đảo Cam Ranh kết hợp với hoạt động cảng biển, logictics và nông 

nghiệp công nghệ cao; Khu kinh tế Vân Phong phát triển đa ngành, đa lĩnh vực, 

trọng tâm là các ngành công nghiệp và vận tải biển.  

Để phát triển du lịch, tỉnh đã tập trung vào các nội dung như: (i) nghiên cứu 

thị hiếu khách du lịch các thị trường khách truyền thống và tiềm năng để định 

hướng phát triển các sản phẩm du lịch; (ii) phát triển các điểm vui chơi, văn hóa, 

văn nghệ, xây dựng các khu ẩm thực; (iii) phát triển các sản phẩm thủ công mỹ 

nghệ kết hợp hình thành các khu mua sắm chuyên phục vụ khách du lịch; (iv) phát 

đa dạng các loại hình du lịch: nghỉ dưỡng biển, vui chơi giải trí, tham quan, thể thao 

mạo hiểm, khám phá đáy biển và các đảo ven bờ, du lịch tàu biển; Du lịch sinh thái 
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núi; Du lịch văn hóa; Du lịch MICE; Du lịch công vụ, thăm thân. Trong đó, sản 

phẩm nghỉ dưỡng biển được đầu tư về số lượng và chất lượng với nhiều hệ thống 

khách sạn 5 sao và resort cao cấp ven biển, trên đảo. Du lịch gắn với sự kiện 

(MICE) cũng ngày càng phát triển khi thành phố Nha Trang thường xuyên được lựa 

chọn tổ chức các sự kiện quan trọng, như hội thảo, hội nghị, hội chợ, thể thao, cuộc 

thi sắc đẹp quốc gia và quốc tế. 

c). Tỉnh Quảng Ninh cũng là trường hợp tương đối thành công trong việc phát 

triển vùng ven biển, nhất là trong những năm gần đây. Giai đoạn 2016 - 2020, tốc 

độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 10,7%, quy mô kinh tế năm 2020 gấp 

1,86 lần năm 2015, GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 6.700 

USD/người, gấp hơn 2 lần bình quân chung cả nước [6]. Một trong những nguyên 

nhân quan trọng trong phát triển của Quảng Ninh là việc cải cách thủ tục hành 

chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tỉnh đã tập trung xây dựng chính 

quyền điện tử và Trung tâm điều hành thành phố thông minh; tăng tỷ lệ dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; cắt giảm 40-50% thời gian giải quyết thủ tục 

hành chính so với quy định.  Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số cải 

cách hành chính (PAR Index) đứng đầu cả nước 4 năm liên tiếp (2017-2020), Chỉ 

số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) từ vị trí thứ 62 năm 2016 

vươn lên đứng thứ 1 năm 2020. Do đó, trong những năm qua, Quảng Ninh đã thu 

hút được rất nhiều dự án đầu tư của các tập đoàn lớn cả trong và ngoài nước để đẩy 

nhanh quá trình phát triển. Bên cạnh ngành du lịch biển đã phát triển từ lâu gắn với 

các địa danh nổi tiếng như vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, Cô Tô,…, ngành công 

nghiệp gắn với khai thác, chế biến than, thì ngành nông nghiệp của Quảng Ninh 

cũng đang phát triển tương đối nhanh trong những năm gần đây với nhiều giải pháp 

hiệu quả. Tỉnh đã tiên phong triển khai chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm 

(OCOP) để xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ mới; xây 

dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc thù địa phương, phát triển vùng sản xuất 

nông sản tập trung theo tiêu chuẩn VietGAP. Tỉnh cũng đã thực hiện đầu tư nâng 

cấp các cảng cá, bến cá, khu neo đậu tàu thuyền và tổ chức dịch vụ hậu cần nghề cá 

tại các huyện Cô Tô, Vân Đồn; hình thành 3 trung tâm nghề cá trọng điểm gắn với 

vùng nuôi trồng thủy sản và ngư trường trọng điểm tại các địa phương như: Vân 

Đồn, Cô Tô, Đầm Hà. Bên cạnh các loại hình xúc tiến thương mại truyền thống, 
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Quảng Ninh đã đưa các sản phẩm nông nghiệp lên sàn giao dịch thương mại điện tử 

để tăng cường tiêu thụ, phân phối sản phẩm.  

2.4.2. Thực tiễn phát triển kinh tế vùng ven biển ở một số quốc gia  

Qua tra cứu, tác giả thấy không có nhiều tài liệu quốc tế về phát triển kinh tế 

vùng ven biển theo hướng hiện đại ở một địa phương cấp tỉnh của các quốc gia trên 

thế giới. Tuy nhiên, luận án đã tổng hợp kinh nghiệm phát triển hiện đại vùng ven 

biển ở cấp quốc gia của một số nước xung quanh Việt Nam như: Trung Quốc, 

Singapore, Thái Lan làm cơ sở nghiên cứu, tham khảo phục vụ cho việc đánh giá 

thực trạng và đề xuất định hướng giải pháp phát triển hiện đại vùng ven biển tỉnh 

Thanh Hóa.  

+ Trung Quốc thành công trong việc phát triển kinh tế vùng ven biển phía 

Đông. Ngay từ những năm đầu cải cách mở cửa (1979), Trung Quốc đã chú trọng 

xây dựng và phát triển các khu kinh tế ven biển có cảng nước sâu nhằm khai thác 

lợi thế chi phí thấp của vận tải đường biển, thuận lợi cho phát triển tổng hợp các 

ngành kinh tế dịch vụ. Chính phủ Trung Quốc đã thành lập 5 đặc khu kinh tế tại 

Thâm Quyến, Châu Hải, Sán Đầu (tỉnh Quảng Đông), Hạ Môn (tỉnh Phúc Kiến) và 

tỉnh Hải Nam [73]. Tất cả các đặc khu kinh tế ven biển này đều thực hiện tốt quy 

hoạch về mặt không gian kinh tế ngay từ ban đầu và được tạo điều kiện tối đa về 

mặt thể chế để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, phục vụ cho phát triển kinh tế. Đặc 

điểm chung tạo nên sự thành công của các đặc khu kinh tế ven biển này là: (i) Tính 

tự chủ về mặt thể chế; (ii) Độc lập về ngân sách; (iii) Chính sách ưu đãi đầu tư đặc 

biệt đối với thuế và đất đai. Bên cạnh đó, Trung Quốc xây dựng sáng tạo mô hình 

liên kết kinh tế tiểu vùng ven biển; đồng thời, hình thành các vành đai kết nối các 

khu kinh tế ven biển về mặt hạ tầng kỹ thuật làm cho thị trường đầu ra của các khu 

kinh tế ven biển ngày càng đồng bộ trong giao thương, vận tải biển, du lịch biển và 

dịch vụ logistic. Nhờ đó vùng ven biển phía Đông nói riêng và nền kinh tế của 

Trung Quốc nói chung đã có bước phát triển vượt bậc sau khi cải cách mở cửa, đem 

lại nhiều bài học quý cho công cuộc hưng thịnh đất nước. Có thể nói, vùng ven biển 

của Trung Quốc phát triển mạnh, vượt bậc là do quyết tâm của Chính phủ Trung 

Quốc, có chủ trương sớm và dành nhiều nguồn lực để tập trung đầu tư hình thành 

các khu kinh tế, đặc khu kinh tế ven biển hiện đại; đồng thời, có các chính sách đặc 

thù, tổ chức thực hiện bài bản và với quyết tâm cao. 

+ Singapore là quốc đảo chỉ rộng khoảng 728 km2, bằng 1/5 diện tích thành 
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phố Hà Nội, tuy nhiên có GDP tương đương với cả Việt Nam (khoảng 330 tỷ USD 

năm 2019). Singapore có cảng lớn nhất ở Đông Nam Á, nền kinh tế chủ yếu dựa 

vào dịch vụ (cảng, vận tải, thương mại, tài chính, du lịch; khu vực này chiếm 

khoảng 75% GDP quốc gia), phần còn lại do công nghiệp và xây dựng đóng góp 

(khoảng 25%).  Khởi đầu từ một đất nước kém phát triển với GDP đầu người dưới 

320 USD, đến nay, Singapore đã trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng 

nhanh nhất thế giới, GDP đầu người đã tăng lên gần 60.000 USD. Singapore sớm đề 

ra mục tiêu rất rõ ràng trong phát triển kinh tế số là trở thành nền kinh tế số dẫn đầu 

thế giới. Để đạt được mục tiêu này, Singapore thực hiện nhiều giải pháp khác nhau, 

trong đó tập trung vào việc hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và chuẩn bị các điều 

kiện, các yếu tố hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế số. Singapore thành công bởi nhiều 

nguyên nhân nhưng phải kể đến sớm có chủ trương đúng trong phát triển nền kinh 

tế hiện đại cùng với thu hút nguồn vốn đầu tư đầu tư nước ngoài FDI với tầm nhìn 

dài hạn và thực hiện phát triển đất nước với quyết tâm cao, có trọng điểm, lấy hiện 

đại hóa là phương cách phát triển xuyên suốt [92].  

+ Thái Lan là quốc gia đã khai thác tốt những tiềm năng về văn hóa, du lịch và 

du lịch biển, đặc biệt là kết nối các lĩnh vực trong ngành du lịch tạo ra sản phẩm du 

lịch có sức cạnh tranh rất cao. Ngành du lịch của Thái Lan đóng vai trò quan trọng 

trong cơ cấu kinh tế, đóng góp khoảng 22% GDP toàn quốc năm 2019 [96]. Thái Lan 

cũng là một trong những quốc gia thu hút được nhiều du khách quốc tế nhất khu 

vực Đông Nam Á, với gần 40 triệu du khách hàng năm. Thái Lan đã tận dụng các 

tiềm năng, lợi thế vốn có để phát triển du lịch, nhất là du lịch biển tại thành phố du 

lịch Pattaya và các biển đảo lân cận. Bài học từ du lịch Thái Lan là phải tổ chức 

không gian du lịch, liên kết các lĩnh vực du lịch với nhau thành chuỗi khép kín, phát 

huy thế mạnh của du lịch biển làm cực trung tâm tạo sức lan tỏa, liên kết, tạo nên sự 

đa dạng về sản phẩm và chất lượng của dịch vụ du lịch biển. Thái Lan quy hoạch 

phát triển các thành phố du lịch biển với tầm nhìn xa, lấy hiện đại làm kim chỉ nam, 

tập trung đầu tư và có những chính sách phát triển ngành du lịch đặc thù mang tính 

toàn cầu [45]. 

2.4.3. Bài học rút ra cho phát triển kinh tế vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa  

Từ những thực tiễn của các quốc gia và các địa phương trong phát triển kinh tế 

biển trình bày ở trên, cho phép rút ra một số bài học kinh nghiệm quan trọng cho 

việc phát triển kinh tế vùng biển Thanh Hóa theo hướng hiện đại là: 
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- Thứ nhất, chính quyền tỉnh cần có chủ trương (thông qua việc xây dựng và 

ban hành quy hoạch, kế hoạch và chương trình phát triển) rõ ràng về phát triển kinh 

tế vùng ven biển của địa phương với tầm nhìn dài hạn và có cơ sở khoa học vững 

chắc; đồng thời, phải có quyết tâm cao cùng ý chí chính trị lớn để biến chủ trương 

thành hiện thực.  

- Thứ hai, trong quá trình phát triển kinh tế vùng ven biển, cần tuân thủ 

nguyên tắc phát triển có trọng tâm, trọng điểm, có căn cứ khoa học, không phát 

triển, đầu tư dàn trải. Do nguồn lực ngân sách là có hạn, do đó chính quyền các cấp 

trước tiên cần xác định và tập trung dành nguồn lực đầu tư công cho vùng trọng 

điểm đầu tư, lĩnh vực trọng điểm đầu tư để sớm trở thành đầu tầu kinh tế, kéo theo 

các vùng, lĩnh vực khác cùng phát triển. 

- Thứ ba, phát triển kinh tế vùng ven biển cần nhiều vốn đầu tư nên phải có 

giải pháp với các chính sách đủ mức độ hấp dẫn, tạo ra động lực thực sự thu hút các 

nhà đầu tư chiến lược, có thế mạnh về phát triển kinh tế biển, nhất là các tập đoàn 

kinh tế lớn trong và ngoài nước. Trong đó cần coi trọng đúng mức việc thu hút các 

nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực xây dựng cảng biển, sân bay, công nghiệp, du 

lịch biển và phát triển công nghệ khai thác biển. 

- Thứ tư, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh 

mẽ, kinh tế số đang trở thành đặc trưng và xu hướng phát triển quan trọng, được nhiều 

quốc gia (điển hình là Singapore) nghiên cứu, ứng dụng và phát triển. Vùng ven biển 

tỉnh Thanh Hóa cần nắm bắt cơ hội, nhanh chóng phát triển kinh tế số, thực hiện 

chuyển đổi số để đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa nền kinh tế của vùng. 

- Thứ năm, trong điều kiện Việt Nam, cần nghiên cứu các bài học về phát triển 

công nghiệp gắn với cảng biển của TP Hải Phòng, phát triển du lịch ở Khánh Hòa, 

hay phát triển nông nghiệp, du lịch, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng môi 

trường đầu tư, kinh doanh của Quảng Ninh để có những định hướng, giải pháp phù 

hợp cho phát triển kinh tế vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa. 
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 

 

Luận án đã chỉ ra nội hàm của vấn đề phát triển kinh tế vùng ven biển theo 

hướng hiện đại, bao gồm: hiện đại các hoạt động phát triển trên địa bàn vùng ven 

biển; hiện đại các hình thức tổ chức kinh tế tiên tiến theo lãnh thổ, đô thị và hiện 

đại quản lý phát triển vùng ven biển.       

Luận án đã chỉ ra 6 nhóm yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến phát triển kinh tế 

vùng ven biển theo hướng hiện đại, trong đó, yếu tố (1) Chủ trương phát triển kinh 

tế vùng ven biển và sự quản lý của nhà nước và (2) Khả năng đem lại lợi nhuận cho 

nhà đầu tư, lợi ích của nhà nước và của người dân giữ vị trí quan trọng nổi bật.   

Để đánh đánh giá phát triển kinh tế hiện đại đối với vùng ven biển, Luận án đã 

xác định 07 chỉ tiêu chính sử dụng để phân tích, đánh giá phát triển kinh tế hiện đại 

đối với vùng ven biển, gồm: (1) Tỷ trọng lĩnh vực sử dụng công nghệ cao trong tổng 

sản phẩm trên địa bàn vùng ven biển; (2) Tỷ trọng đóng góp của lĩnh vực sử dụng 

công nghệ cao cho tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn vùng ven biển; (3) Năng 

suất lao động xã hội; (4) GRDP bình quân đầu người; (5) Độ mở kinh tế; (6) Tỷ 

trọng giá trị gia tăng trong tổng giá trị sản xuất; (7) Hệ số tập trung hóa sản xuất.  

Trên cơ sở học tập kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới như Trung 

Quốc, Singapore, Thái Lan và một số địa phương trong nước như Hải Phòng, 

Quảng Ninh, Khánh Hòa, luận án rút ra được 5 bài học kinh nghiệm quan trọng cho 

phát triển kinh tế vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa theo hướng hiện đại. 
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CHƯƠNG 3 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG VEN BIỂN TỈNH  

THANH HÓA THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI TRONG GIAI ĐOẠN 2010 - 2020 

 

Căn cứ vào những vấn đề lý luận và thực tiễn đã trình bày ở Chương 2, trong 

chương này, luận án tiến hành phân tích, đánh giá mức độ đạt được về hiện đại 

trong quá trình phát triển kinh tế vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 - 

2019 theo yêu cầu phân tích tính quy luật theo chuỗi thời gian. Trong quá trình phân 

tích tác giả có xem xét thêm số liệu của năm 2020 để quan sát bổ sung. 

3.1. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế vùng ven 

biển tỉnh Thanh Hóa theo hướng hiện đại  

3.1.1. Khái quát về vùng nghiên cứu 

Vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa có bờ biển dài khoảng 102 km, gồm có 06 

huyện, thị xã, thành phố giáp biển là: thành phố Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, các 

huyện Quảng Xương, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Nga Sơn; diện tích tự nhiên khoảng 

118 nghìn ha, dân số năm 2020 khoảng 1,15 triệu người. Trong đó, TP Sầm Sơn là 

một trung tâm đô thị - kinh tế quan trọng tại vùng ven biển, cách TP Thanh Hóa 

(trung tâm hành chính của tỉnh Thanh Hóa) khoảng 16 km và cách Thủ đô Hà Nội 

khoảng 176 km.  
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Vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa có không gian lãnh thổ khá rộng, có vị trí địa 

kinh tế tương đối thuận lợi để phát triển, có hệ thống giao thông thuận lợi gồm đầy 

đủ các loại hình, với nhiều trục tuyến giao thông quan trọng của quốc gia đi qua: 

Đường bộ có tuyến cao tốc Bắc Nam, quốc lộ 1A, quốc lộ 10, đường ven biển, quốc 

lộ 47, quốc lộ 45; có tuyến đường sắt Bắc Nam hiện hữu và đường sắt cao tốc Bắc 

Nam đã được quy hoạch; hệ thống giao thông đường thủy phát triển dọc Sông Chu, 

Sông Mã và 102km bờ biển, đặc biệt có cảng biển nước sâu Nghi Sơn. Về đường 

hàng không, tỉnh đã xây dựng tuyến đường nối Khu kinh tế Nghi Sơn với sân bay 

Thọ Xuân (được quy hoạch thành cảng hàng không quốc tế) với chiều dài khoảng 

40km, thuận lợi cho việc kết nối. Ngoài ra, vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa cũng có 

bờ biển dài với nhiều khu cảnh quan đặc sắc để phát triển du lịch biển, nhiều bãi 

biển nổi tiếng như: Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa; các khu di tích đã có lịch sử phát 

triển khá sớm, hội tụ được các yếu tố tương đối thuận lợi để phát triển thịnh vượng. 

Bảng 3.1: Một số thông tin về vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa 

Đơn vị hành chính 
Diện tích Dân số (2020) 

Ha % 1.000 người % 

Toàn vùng 118.011 100 1.150 100 

1. Thành phố Sầm Sơn 1.760 1,5 58,6 5,1 

2. Huyện Quảng Xương 20.157 17,1 273,6 23,8 

3. Huyện Nga Sơn 15,782 13,3 146,1 12,7 

4. Huyện Hoằng Hóa 20.380 17,3 264,5 23,0 

5. Huyện Hậu Lộc 14.371 12,2 177,1 15,4 

6. Thị xã Nghi Sơn 45.561 38,6 230,1 20,0 
 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa [15]. 

3.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển kinh tế vùng ven biển 

Thanh Hóa theo hướng hiện đại 

3.1.2.1. Đánh giá chung về những thuận lợi và khó khăn đối với phát 

triển kinh tế vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa 

a). Về thuận lợi 

- Lực lượng lao động dồi dào: Thanh Hóa là một tỉnh có quy mô dân số lớn 

(với khoảng 3,7 triệu người), trong đó, dân số trong độ tuổi lao động ước khoảng 

2.5 triệu người, chiếm 67% tổng dân số, đứng thứ 3 cả nước, chỉ sau TP Hà Nội và 

TP Hồ Chí Minh. Riêng vùng ven biển dân số có hơn 1,1 triệu người, lực lượng lao 
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động có khoảng trên 60 vạn người, khá dồi dào để phát triển kinh tế, nhất là để phát 

triển công nghiệp và dịch vụ. 

- Quỹ đất dành cho phát triển phi nông nghiệp lớn, chi phí đền bù tương đối 

thấp: Trong quỹ đất 118 nghìn ha của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa, diện tích đất 

nông nghiệp chiếm phần lớn (khoảng 75 nghìn ha, tương đương 64% tổng diện tích 

vùng ven biển). Trong đó, khu vực đất gần biển thường bị nhiễm mặn, khoảng trên 

21 ngàn ha (chiếm khoảng 17,8% diện tích đất tự nhiên) và gần 12 ngàn ha đất lúa 

năng suất thấp có thể chuyển sang mục đích sử dụng khác. Số diện tích đất này có 

thể chuyển sang sử dụng cho phát triển phi nông nghiệp khá thuận lợi, chi phí giải 

phóng mặt bằng thấp hơn nhiều so với các loại đất khác. 

Bảng 3.2: Quỹ đất của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa 

Chỉ tiêu 

2015 2020 

Diện tích, 

ha 

Tỷ trọng, 

% 

Diện tích, 

ha 

Tỷ trọng, 

% 

Tổng diện tích 118.011 100 118.011 100 

1. Đất nông nghiệp 76.640 64,9 75.311 63,8 

- Đất trồng lúa và trồng 

cây hàng năm, lâu năm 

38.974 33,0 37.985 32,2 

- Đất nuôi trồng thủy sản 4,730 4,0 5.105 4,3 

- Đất lâm nghiệp 19.675 16,7 19.705 16,7 

- Đất nông nghiệp khác 13.261 11,2 12.516 10,6 

2. Đất phi nông nghiệp 36.651 31,1 38.477 32,6 

3. Đất chưa sử dụng 3.304 2,8 3.075 2,6 

4. Đất mặt nước ven biển 1.416 1,2 1.148 1,0 

 

Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa. 

- Tài nguyên du lịch biển, các di tích tham quan: Khu vực ven biển tỉnh Thanh 

Hóa có nhiều bãi biển đẹp, cát mịn, có độ mở ra biển lớn như Sầm Sơn, Hải Tiến, 

Hải Hòa, Quảng Vinh - Quảng Lợi có thể phát triển thành những khu tắm biển, nghỉ 

mát rất hấp dẫn đối với tắm biển, lướt sóng biển, bơi thuyền, câu cá kết hợp vui 

chơi giải trí. Ngoài biển Sầm Sơn đã được khai thác từ lâu và tương đối phát triển, 

các bãi biển khác mới bắt đầu phát triển. Trên địa bàn vùng ven biển còn có nhiều 
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di tích phục vụ tham quan, du lịch như đền Mai An Tiêm, chiến khu Ba Đình (Nga 

Sơn); đền Bà Triệu (Hậu Lộc); đền Độc Cước, đền Cô Tiên, đền An Dương Vương 

(Sầm Sơn). Về phía Tây của tỉnh có vườn quốc gia Bến En, khu bảo tồn thiên nhiên 

Pù Luông, Pù Hu có giá trị du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái cao; ngoài ra, còn có khu 

di tích Lam Sơn, Thành nhà Hồ, suối cá thần Cẩm Lương,… có thể kết nối với các 

điểm du lịch ở vùng ven biển hình thành các tour, tuyến du lịch hấp dẫn hơn cho 

các du khách. 

- Có thị trường lớn về thương mại, du lịch và logistics: Do dân số đông nên 

khu vực ven biển Thanh Hóa cũng trở thành thị trường tiềm năng cho phát triển 

thương mại, du lịch. Bên cạnh việc phục vụ cho dân số trong tỉnh, khu vực ven biển 

Thanh Hóa còn có thể phục vụ cho hơn 45 triệu người khu vực Bắc Bộ và Bắc 

Trung Bộ nếu có những giải pháp phát triển thương mại, du lịch đột phá. Do đặc 

điểm điều kiện khí hậu, khách du lịch thường đến theo mùa vụ, tập trung vào các 

tháng hè, nắng nóng, ít người đến vào các thời gian khác trong năm, nên vấn đề sử 

dụng hiệu quả các khách sạn, nhà hàng và các cơ sở dịch vụ vào những tháng không 

phải mùa hè nghỉ mát và tắm biển là vấn đề cần quan tâm tính toán. Ngoài ra, theo 

báo cáo về logistics của Bộ Công Thương [9], quy mô thị trường logistics toàn cầu dự 

báo tăng trưởng trung bình 6,54%/năm và đạt khoảng 15,5 nghìn tỷ USD vào năm 

2024, gần gấp đôi so với mức 8,2 nghìn tỷ USD vào năm 2016. Đó là cơ hội lớn và 

cũng là yếu tố quan trọng để vùng ven biển Thanh Hóa phát triển mạnh logistics. 

- Đã có những yếu tố kinh tế tạo hạt nhân bứt tốc: Nổi bật là: (i) Đã có Nghị 

quyết số 58-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh 

Thanh Hóa đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (ii) Khu kinh tế Nghi Sơn thu hút 

được 246 dự án (19 dự án FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký 130.000 tỷ đồng và 

12,7 tỷ USD; có nhiều dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động, trong đó có một số 

dự án trọng điểm, có tác động lan tỏa, đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh, 

khu vực và cả nước, như: Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn (tổng vốn đầu tư 9,3 tỷ 

USD), nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1, xi măng Nghi Sơn, thép Nghi Sơn; (iii) Thành 

phố Sầm Sơn phát triển nhanh, hạ tầng các khu, điểm du lịch đang dần được hoàn 

thiện với sự có mặt của các tập đoàn lớn như FLC, SunGroup; (iv) Kết cấu hạ tầng 

quan trọng, quy mô lớn, có tính kết nối liên vùng như: Cảng nước sâu Nghi Sơn, cảng 
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hàng không Thọ Xuân, tuyến đường ven biển đường bộ cao tốc Bắc Nam và các trục 

giao thông quốc gia đi qua… đã và đang được đầu tư, nâng cấp, mở rộng. 

b). Về khó khăn 

- Tài nguyên nước có hạn và có nguy cơ nhiễm mặn về mùa khô: Mùa hè từ 

tháng 5 đến tháng 10 ở vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa thường mưa nhiều (tập trung 

tới 80-85% lượng mưa cả năm), trong khi mùa lạnh từ tháng 11 đến tháng 4 thường 

ít mưa. Vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa đang chủ yếu sử dụng nguồn nước mặt, chủ 

yếu do 4 con sông chảy qua cung cấp nước là sông Mã, Yên, Hoạt, Bạng. Mùa khô 

lưu lượng dòng chảy nhỏ, nước mặn đã xâm nhập vào sâu có nơi lên tới khoảng 30 

km, thường có hiện tượng thiếu nước, bị xâm nhập mặn. Ở vùng ven biển vào mùa 

khô có thể có tới 5.000 ha bị khô hạn (chủ yếu thuộc ba huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, 

Hoằng Hóa) và có khả năng thiếu nước ngọt cho dân sinh.  

- Ảnh hưởng ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu và nước biển dâng: Viện Khoa 

học khí tượng thủy văn và môi trường [60] cho biết, biến đổi khí hậu ảnh hưởng rất lớn 

đến Việt Nam. Nếu nước biển dâng 0,25m (vào khoảng năm 2040 - 2045) thì 1,9% 

diện tích quốc gia bị ngập và khoảng 2,4% dân số bị ảnh hưởng; nếu nước biển dâng 

0,5m thì 4,2% diện tích bị ngập và 5,2% dân số Việt Nam bị ảnh hưởng. Trong 

trường hợp nước biển dâng 1,0m thì 9,1% diện tích quốc gia bị ngập và 16% dân số 

Việt Nam bị ảnh hưởng (vào khoảng năm 2100). Đối với khu vực Bắc Trung Bộ, 

nước biển dâng khoảng 23-25 cm thì sẽ có khoảng 8-10% dân số bị ảnh hưởng. Khi 

ấy khả năng tác động tới sự phát triển của vùng ven biển Thanh Hóa cũng không nhỏ 

và cần phải được tính tới trong quá trình phát triển vùng ven biển của tỉnh. 

- Toàn vùng ven biển còn 30 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và 

hải đảo; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của vùng ven biển còn khoảng 6,7% (khoảng 

22.000 hộ). Người dân quen với sản xuất truyền thống, số người làm nông nghiệp 

còn tới 33-34% lao động xã hội, số người làm dịch vụ chưa được đào tạo nghề một 

cách đầy đủ. Việc thích ứng với văn hóa các vùng miền, nước ngoài còn hạn chế, 

còn rất ít cơ sở nhà hàng có thể phục vụ được du khách đến từ các quốc gia Hồi 

giáo, ít cơ sở nhà hàng cao cấp đáp ứng nhu cầu của khách du lịch nước ngoài.  

- Gia tăng dân số và xuất hiện các dòng di cư từ nơi khác đến vùng ven biển, 

dễ dẫn đến sự mất ổn định nếu không được kiểm soát. Trong 10 năm từ 2010 đến 

2020, dân số của vùng ven biển tăng từ 1.077 nghìn người lên đến 1.145 nghìn 
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người (tăng 68 nghìn người, tương đương 6,3%). Riêng tăng cơ học khoảng 15 

nghìn người, chiếm khoảng 22% dân số tăng thêm; trong đó, số người tăng cơ học 

chủ yếu vào Khu kinh tế Nghi Sơn và vào thành phố Sầm Sơn. Do đó, nhu cầu về 

nhà ở, nước sinh hoạt, xử lý rác thải đã là số tương đối đáng kể, gây áp lực không 

nhỏ cho vùng ven biển.    

3.1.2.2. Đánh giá theo các yếu tố chủ yếu có ảnh hưởng đến phát triển 

kinh tế vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa theo hướng hiện đại 

Ngoài những thuận lợi, khó khăn có thể ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế 

vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa nói chung đã nêu ở trên, tác giả tiến hành đánh giá 

những thuận lợi, khó khăn đối với các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế vùng 

ven biển tỉnh Thanh Hóa theo hướng hiện đại đã chỉ ra ở Chương 2. 

Bảng 3.3: Đánh giá tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế  

vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa theo hướng hiện đại 

Yếu tố Thuận lợi Khó khăn 

1. Chủ trương phát 

triển kinh tế vùng 

ven biển và sự quản 

lý của nhà nước  

- Nhà nước đã có chiến lược 

biển đến 2020 và chiến lược 

phát triển bền vững kinh tế 

biển đến 2030, tầm nhìn đến 

2045; chủ trương phát triển và 

tập trung đầu tư cho các khu 

kinh tế ven biển. 

- UBND tỉnh đã có chủ trương 

phát triển vùng ven biển; nâng 

cấp TP Sầm Sơn, hình thành 

thành đô thị Nghi Sơn. 

- Chính sách phát triển vùng 

ven biển còn có những bất 

cập, chưa có đề án cụ thể để 

phát triển vùng ven biển. 

- Sự quản lý nhà nước tại vùng 

ven biển chưa được quan tâm, 

tập trung đúng mức. 

2. Khả năng đem lại 

lợi nhuận cho nhà 

đầu tư, nhà nước và 

của người dân 

Khả năng lợi nhuận cao vì 

không chỉ là điểm đến lý 

tưởng cho khách du lịch mà 

còn cho cả các nhà đầu tư với 

nhiều ưu đãi đầu tư (về thuế, 

tiền thuê đất, …) tại khu kinh 

tế, các khu công nghiệp. 

Chưa được tính toán cụ thể 

và cũng chưa có cam kết để 

làm hài lòng các nhà đầu tư. 

3. Công nghệ và 

khả năng có được 

Dịch chuyển dòng vốn FDI gắn 

với công nghệ hiện đại và kinh 

- Cạnh tranh thu hút vốn FDI 

công nghệ cao và quy mô lớn. 
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Yếu tố Thuận lợi Khó khăn 

công nghệ hiện đại nghiệm quản trị tiến tiến đang 

chuyển dịch tới Việt Nam và 

vẫn sẽ tiếp diễn mạnh mẽ. 

- Cần chi phí lớn để chuẩn bị 

các điều kiện cần thiết thu 

hút các nhà đầu tư FDI lớn, 

chiến lược. 

4. Tổ chức sản xuất 

tiên tiến theo ngành 

và theo lãnh thổ 

Đã có ý tưởng bằng các quy 

hoạch đã xây dựng và có kinh 

nghiệm tham khảo tại một số 

địa phương ở Việt Nam. 

Chưa được nghiên cứu thỏa 

đáng và chưa được xác định 

rõ. 

5. Thị trường và 

toàn cầu hóa về đầu 

tư, công nghệ, sản 

xuất và tiêu thụ sản 

phẩm 

- Thị trường sản phẩm công 

nghiệp, logistics, thương mại, 

du lịch và sản phẩm nông sản 

là tương đối lớn. 

- Xuất hiện các dự án FDI 

mới lôi kéo các doanh nghiệp 

hàng đầu của các chuỗi cung 

ứng toàn cầu. 

- Việc nghiên cứu dự báo thị 

trường chưa được triển khai 

bài bản, đầy đủ (nhất là khả 

năng khai thác thị trường 

xuất khẩu). 

- Đứt gãy các chuỗi giá trị 

toàn cầu và giảm sút nhu cầu 

thị trường do dịch bệnh (Đại 

dịch COVID 19) 

6. Vị trí địa - kinh 

tế, kết cấu hạ tầng 

kỹ thuật, nhân lực 

và sự ủng hộ của 

người dân và các 

yếu tố khác. 

- Có cảng biển nước sâu, xây 

dựng xong các tuyến kết nối 

thành phố Thanh Hóa, với sân 

bay, đang dần hoàn thiện hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật. 

- Vị trí địa kinh tế thuận lợi, 

nhân lực dồi dào, người dân 

ủng hộ. 

- Chưa có tuyến đường sắt 

cao tốc, sân bay riêng cho 

khu vực.  

- Cạnh tranh với các địa 

phương ven biển khác, trình 

độ lao động chưa cao. 

- Biến đổi khí hậu gay gắt, 

dịch bệnh bất thường. 

 

Nguồn: Tác giả nghiên cứu tổng hợp, đề xuất. 

Ngoài ra, để có thể so sánh các yếu tố của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa với 

phần còn lại của tỉnh Thanh Hóa cũng như vùng ven biển các địa phương lân cận, 

trên cơ sở tham khảo thang điểm của Nguyễn Thế Vinh [72], tham khảo ý kiến các 

nhà khoa học, các nhà quản lý tại Hội nghị tháng 8/2019 ở thành phố Sầm Sơn, tác 

giả luận án đánh giá lợi thế so sánh thông qua xác định điểm vượt trội của vùng ven 

biển tỉnh Thanh Hóa như sau:  
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Bảng 3.4: Điểm so sánh theo các yếu tố của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa 

Dấu hiệu đánh giá 

Vùng 

ven biển 

tỉnh 

Thanh 

Hóa 

Phần lãnh 

thổ còn lại 

của tỉnh 

Thanh Hóa 

Vùng ven 

biển từ Hải 

Phòng vào 

đến địa phận 

Quảng  Bình 

1. Vị trí địa - kinh tế 10 6 8 

2. Quỹ đất có thể sử dụng để phát triển 

lĩnh vực phi nông nghiệp 

10 6 7 

3. Tài nguyên du lịch và cơ sở phục vụ du lịch 10 7 9 

4. Điều kiện giao thông, vận tải 10 7 9 

5. Hạt nhân công nghiệp hiện đại đã có 8 5 10 

6. Khả năng phát triển nông nghiệp 7 10 7 

7. Nguồn nước ngọt  7 10 7 

8. Nhập cư và ảnh hưởng tới phát triển chung ** * ** 
 

Nguồn: Tác giả nghiên cứu tổng hợp, đề xuất; Ghi chú: Thang điểm 10  

(từ 0 đến 10; càng cao càng tốt); ** mức nhập cư lớn, * xu hướng nhập cư ít. 

3.2. Thực trạng phát triển kinh tế vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa 

theo hướng hiện đại trong giai đoạn 2010 - 2020 

Nhìn chung, qua 10 năm phát triển, kinh tế vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa có 

bước phát triển tương đối khá, bộ mặt xã hội có nhiều tiến bộ; song, nhìn chung sự 

phát triển còn chậm, chưa thực sự hiện đại hóa, hiệu quả chỉ cao hơn mức trung 

bình của tỉnh. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật của vùng ven biển còn chưa đáp ứng được 

nhu cầu phát triển nhanh, quy mô lớn; đồng thời, sự phát triển chưa có tầm nhìn dài 

hạn và đặt trong bối cảnh toàn cầu hóa với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 

và sự phát triển của nền kinh tế tri thức.  

3.2.1. Phát triển kinh tế  

Do kinh tế của các huyện, thị xã, thành phố ven biển tỉnh Thanh Hóa có 

xuất phát điểm thấp, nên tuy có tốc độ tăng trưởng GRDP tương đối nhanh, đạt 

khoảng 12,1%/năm nhưng giá trị gia tăng vẫn còn tương đối thấp, chưa phát huy 

được hết tiềm năng to lớn của vùng ven biển. Trong giai đoạn 2010 - 2020, nhìn 

chung nền kinh tế vẫn tăng trưởng đều đặn nhưng giá trị gia tăng không lớn và có 

xu hướng chững lại, GTGT trong tổng GTSX đang ở mức trung bình (khoảng 40 - 

45%). Năm 2020, GTSX và GTGT của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa giảm mạnh 

theo xu hướng chung vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID 19; tốc độ tăng GRDP 
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của vùng ven biển giảm xuống mức chỉ còn khoảng 6,1%. 

Bảng 3.5: Một số chỉ tiêu kinh tế của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa 

Chỉ tiêu Đơn vị 2010 2015 2019 

1. GTSX, giá 2010 tỷ đ 33.196 48.118 83.991 

2. GRDP, giá 2010 tỷ. đ 13.345 21.605 37.376 

% so GTSX % 40,2 44,9 44,5 

3. Tốc độ tăng GRDP bình quân giai 

đoạn 2010 - 2015 và 2015 - 2019 

% - 10,1 14,6 

4. Giá trị xuất khẩu tr. USD 100,2 522,8 1.015 

% so cả tỉnh Thanh Hóa % 20,3 34,3 40,4 

 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa. 

Trong 10 năm, vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa đã thu hút được trên 30 dự án 

FDI với tổng vốn đầu tư khoảng 12,3 tỷ USD; trong đó, lớn nhất là dự án Liên hợp 

lọc hóa dầu Nghi Sơn (liên doanh Cô Oét - Nhật Bản - Việt Nam, tổng vốn đầu tư 

khoảng 9,3 tỷ USD) và dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 (liên doanh 

Nhật Bản - Hàn Quốc, tổng vốn đầu tư khoảng 2,7 tỷ USD). Ngoài ra, còn có hàng 

trăm dự án đầu tư trong nước khác, trong đó có những dự án đầu tư phát triển du 

lịch của các tập đoàn kinh tế lớn như: FLC Group, Sun Group, Flamingo. Hàng năm, 

tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp trung bình đạt khoảng 12,6%, dịch vụ 

tăng 12,2% và nông nghiệp tăng khoảng 2,8%. Trong tổng số 24.031 tỷ đồng GRDP 

vùng ven biển tăng thêm trong 10 năm, công nghiệp đóng góp khoảng 58,8%, dịch vụ 

đóng góp khoảng 37,3%, nông nghiệp đóng góp khoảng 3,9%.  

Bảng 3.6: Đóng góp vào tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực vùng ven biển 

 Phần tăng thêm trong  

10 năm (tỷ đồng) 

Tỷ lệ đóng góp của 

các ngành (%) 

Cả nền kinh tế vùng ven biển 24.031 100 

Trong đó:   

- Công nghiệp 14.141 58,8 

- Dịch vụ 8.955 37,3 

- Nông nghiệp 935 3,9 
 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa. 
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Như vậy, có thể thấy tăng trưởng của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa chủ yếu 

từ lĩnh vực công nghiệp, mức đóng góp của lĩnh vực dịch vụ chưa tương xứng với 

tiềm năng và thế mạnh của vùng ven biển. Các ngành công nghiệp tại vùng ven biển 

tỉnh Thanh Hóa chủ yếu là cơ khí nặng, giá trị gia tăng ít; dịch vụ chủ yếu là vận tải 

biển có chi phí cao và du lịch chủ yếu đón tiếp khách trong nước, số ngày lưu trú và 

chi tiêu hạn chế nên giá trị gia tăng cũng không cao. Vì thế, tỷ lệ GTGT trong tổng 

GTSX từ 2010 đến 2015 có tăng, nhưng từ 2015 đến 2019 lại giảm. Độ mở của nền 

kinh tế của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa (giá trị xuất khẩu/GRDP hiện hành) năm 

2019 mới chỉ đạt khoảng trên 40%, đạt trên mức trung bình của tỉnh (khoảng 30%) 

nhưng thấp hơn nhiều so với cả nước (khoảng 95% năm 2019)[58], phần nào thể hiện 

số hàng hóa sản xuất tại vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa đưa đi xuất khẩu chưa 

nhiều, khả năng cạnh tranh của hàng hóa còn tương đối hạn chế.  

3.2.2. Thực trạng phát triển một số ngành, lĩnh vực chủ yếu 

3.2.2.1. Cơ cấu ngành, lĩnh vực 

Trong phạm vi Luận án, cơ cấu ngành của vùng ven biển được hiểu là kết cấu 

của các ngành chính tạo nên nền kinh tế của vùng ven biển là: nông nghiệp (trong 

đó, bao gồm cả nông - lâm - thủy sản), công nghiệp (bao gồm cả công nghiệp và 

xây dựng) và dịch vụ. Với việc hình thành khu kinh tế Nghi Sơn gắn với xây dựng 

cảng nước sâu Nghi Sơn, vùng ven biển của tỉnh Thanh Hóa tuy có kinh tế hàng hải 

bước đầu phát triển, xuất hiện các nhà máy nhiệt điện, lọc hóa dầu, sản xuất thép..., 

góp phần tạo ra sự thay đổi trong phát triển kinh tế của vùng ven biển, nhưng nhìn 

chung cơ cấu ngành nghề chưa thực sự hiện đại.   

Bảng 3.7: Cơ cấu các ngành, lĩnh vực của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa 

Chỉ tiêu Đơn vị 2010 2015 2019 

1. GRDP, giá 2010 tỷ đ 13.345 21.605 37.376 

2. Chia theo ngành     

+ Nông nghiệp tỷ đ 2.989 3.268 3.924 

+ Công nghiệp tỷ đ 6.192 10.645 20.333 

+ Dịch vụ  tỷ đ 4.164 7.692 13.119 

3. Lĩnh vực sử dụng công nghệ cao tỷ đ 1.054 3.414 8.036 
 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa và tính toán từ số liệu của UBND các 

huyện, thị xã, thành phố ven biển tỉnh Thanh Hóa [78,80,82,84,86,88].  
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Trong giai đoạn, cơ cấu kinh tế của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa đã có 

những chuyển biến tích cực khi tỷ trọng ngành nông nghiệp đã giảm từ 22,4% 

xuống còn 10,5%, công nghiệp tăng từ 46,4% lên 54,4%. Tuy nhiên, nhìn chung 

ngành dịch vụ chưa có nhiều thay đổi khi vẫn giữ tỷ trọng trong khoảng 30 - 35%, 

nhất là trong giai đoạn từ 2015 - 2019 hầu như không thay đổi về tỷ trọng, mới 

chiếm khoảng 35% GRDP. So sánh với tỷ trọng ngành dịch vụ của toàn tỉnh Thanh 

Hóa và mức của cả nước (khoảng 38 - 40%) và của các quốc gia phát triển (70 - 

80% GDP), thì có thể thấy nền kinh tế của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa cần có 

nhiều điểm phải cải thiện để có cơ cấu hiện đại. Ngành dịch vụ mặc dù đã có sự 

thay đổi tích cực nhưng chậm hơn so với sự phát triển của ngành công nghiệp, do 

đó, tỷ trọng còn chưa cao. Ngoài ra, ở vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa, mức thu nhập 

dân cư còn hạn chế và số người vãng lai, giao thương hàng qua vùng ven biển tỉnh 

Thanh Hóa chưa nhiều so với các khu vực ven biển khác trong cả nước.   

Hình 3.1: Cơ cấu GRDP của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa 

 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa. 

Bên cạnh đó, đóng góp của các lĩnh vực sử dụng công nghệ cao vào GRDP 

của vùng ven biển Thanh Hóa thì cũng còn hạn chế. Tỷ trọng các lĩnh vực công 

nghệ cao mặc dù có tăng trong giai đoạn 2010 - 2015 từ 7,9% lên 15,8%, và lên 

21,5% vào năm 2019, nhưng tốc độ tăng đang có xu hướng chậm lại. Năm 2020,  

trọng các lĩnh vực công nghệ cao trong GRDP đạt khoảng 23,1%. Nhìn chung các 

doanh nghiệp, chính quyền thực hiện quá trình chuyển đổi số còn chậm; việc ứng 

dụng công nghệ thông tin, hệ thống điện tử, tự động hóa trong sản xuất và kinh 

doanh hàng hóa, dịch vụ chưa đồng bộ và được phổ biến rộng rãi. Đây là vấn đề cần 

phải nhanh chóng cải thiện để có sự đột phá trong phát triển kinh tế đảm bảo nhanh, 

hiệu quả và bền vững.  

22,4
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15,1

49,3
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Năm 2015;%

Nông nghiệp Công nghiệp

Dịch vụ 
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Hình 3.2: Lĩnh vực công nghệ cao trong tổng GRDP của vùng ven biển 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa và tính toán của tác giả từ số liệu của 

UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển tỉnh Thanh Hóa. 

Học giả Ngô Doãn Vịnh [67] cho biết, muốn nền kinh tế phát triển có hiệu quả, 

bền vững thì khi khu vực sản xuất sản phẩm vật chất (nông nghiệp và công nghiệp - 

xây dựng) tăng 1%, khu vực dịch vụ phải tăng khoảng 1,8 - 2,5%; khi đó nền kinh 

tế mới có được sự phát triển bền vững trên cơ sở phát triển hài hòa, nhịp nhàng giữa 

các ngành. Đối với vùng ven biển của tỉnh Thanh Hóa thì tương quan này là 1:1,18 

(11,4%:13,5%), tức là khi khu vực sản xuất sản phẩm vật chất tăng 1% thì khu vực 

dịch vụ chỉ tăng 1,18%, thấp hơn nhiều so với mức 1,8 - 2,5% nêu trên, cho thấy 

nền kinh tế của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa chưa có cơ cấu tạo tiền đề để phát 

triển hài hòa, có hiệu quả và bền vững.  

Bảng 3.8: Tương quan tốc độ tăng GRDP giữa các khu vực của vùng ven biển 

Chỉ tiêu 2010 2019 
Tốc độ tăng bình 

quân năm, % 

Khu vực sản xuất sản phẩm vật 

chất, tỷ đ* 

9.181 24.257 11,4 

Khu vực sản xuất sản phẩm dịch 

vụ, tỷ đ* 

4.164 13.119 13,5 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa. 

* Ghi chú: Giá trị được tính theo giá 2010; khu vực sản phẩm vật chất bao 

gồm nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng. 

12.291
18.191

29.340
1.054

3.414

8.036

NĂM 2010                          NĂM 2015                      NĂM 2019

GRDP phần còn lại, giá 2010 Lĩnh vực sử dụng công nghệ cao
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Phân tích theo phương pháp véc - tơ đã trình bày tại phương pháp nghiên cứu, 

tác giả đã tính toán được tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng ven biển. Theo 

phương pháp này, khi cos =0 hay  = 900, lúc đó tốc độ chuyển dịch k = 100% 

(chuyển dịch cơ cấu là nhanh nhất hay lớn nhất); khi cos =1 hay  = 00, lúc đó tốc 

độ chuyển dịch cơ cấu k = 0 (không có chuyển dịch cơ cấu). Kết quả tính toán cho 

thấy, trong 10 năm, tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 3 nhóm ngành lớn của 

vùng ven biển Thanh Hóa diễn ra với tốc độ trung bình, chưa có nhiều đột phá; 

trong giai đoạn 2015 - 2019 có xu hướng chậm lại, tốc độ chuyển dịch bình quân 

năm chỉ khoảng 1,41% so với 1,64% của giai đoạn 2010 - 2015. Trong khi đó, tốc 

độ chuyển dịch theo lĩnh vực công nghệ cao có xu hướng tăng, tuy nhiên chưa nhiều 

và vẫn thấp hơn so với tốc độ chuyển dịch theo 3 nhóm ngành lớn, do đó khó tạo ra 

đột phá để phát triển nhanh, hiện đại vùng ven biển và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 

một cách có chất lượng.  

Bảng 3.9: Hệ số chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng ven biển 

Giai đoạn cos ϕ ϕ 
Tốc độ chuyển 

dịch cơ cấu (%) 

Tốc độ chuyển dịch 

bình quân năm 

(%) 

Theo 3 nhóm ngành lớn Công nghiệp - Nông nghiệp - Dịch vụ 

2010 - 2015 0,990038 8,09 8,99 1,64 

2015 - 2019 0,995275 5,57 6,19 1,41 

2010 - 2019 0,975678 12,66 14,06 1,47 

Theo lĩnh vực công nghệ cao 

2010 - 2015 0,995012 5,73 6,36 1,24 

2015 - 2019 0,996653 4,69 5,21 1,28 

2010 - 2019 0,983527 10,41 11,57 1,25 
 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa. 

3.2.2.2. Lĩnh vực công nghiệp 

Sự thay đổi đáng kể về công nghiệp là điểm nổi bật đối với vùng ven biển tỉnh 

Thanh Hóa, do có sự hiện hữu của Khu Kinh tế Nghi Sơn (gồm 25 phân khu công 

nghiệp) và 14 cụm công nghiệp trên địa bàn, cụ thể là: 

* Khu Kinh tế Nghi Sơn: đã hình thành vào năm 2006 với diện tích khoảng 

18.611 ha, được Chính phủ điều chỉnh mở rộng lên 106.000 ha vào năm 2015. Đến 
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nay, đã thu hút được 242 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư là 

126.814 tỷ đồng, vốn thực hiện đạt 54.200 tỷ đồng và 19 dự án đầu tư nước ngoài 

với tổng vốn đăng ký đầu tư là 12.725 triệu USD, vốn thực hiện đạt 10.783 triệu 

USD. Đặc biệt, dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn (9,3 tỷ USD) đã hoàn thành, 

đi vào hoạt động, đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế của vùng ven biển nói 

riêng và của toàn tỉnh Thanh Hóa nói chung. Ngoài ra, Khu kinh tế Nghi Sơn cũng 

đã hình thành một số sản phẩm công nghiệp mới như: dầu ăn và các sản phẩm chiết 

xuất từ dầu ăn (công suất 1.500 tấn/ngày); phôi thép và thép cán (công suất 1.000.000 

tấn/năm); bao bì nhựa (trên 100 triệu bao các loại/năm); viên nén năng lượng; 

FeroSilicon, FeroMangan... Một số dự án công nghiệp lớn khác cũng đang đang được 

đầu tư như: Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2; Nhà máy chế biến gỗ Đại Dương; Nhà 

máy xi măng Đại Dương; Nhà máy giấy Miza; Nhà máy vôi công nghiệp,...  

* Về cụm công nghiệp: Trên địa bàn vùng ven biển đã có 14 cụm công nghiệp 

phân bố ở cả 6 huyện, thị xã, thành phố, gồm: CCN Quảng Châu, thành phố Sầm 

Sơn; CCN thị trấn Nga Sơn, Tư Sy, Tam Linh, huyện Nga Sơn; CCN thị trấn Hậu 

Lộc, Hòa Lộc, Châu Lộc, Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc; CCN Hoằng Phụ, Thái Thắng, 

Bắc Hoằng Hóa, huyện Hoằng Hóa; CCN Tiên Trang, Quảng Nham - Quảng 

Thạch, Cống Trúc, huyện Quảng Xương. Các cụm công nghiệp tại vùng ven biển 

hầu hết đang trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng, các dự án sản xuất công 

nghiệp tại đây chủ yếu liên quan đến khai thác, chế biến thủy hải sản; sản xuất các 

sản phẩm từ nguyên liệu ngành nông nghiệp; ngoài ra, còn thu hút được một số dự 

án trong lĩnh vực may mặc, da giầy, góp phần giải quyết việc làm cho người dân. 

Nhìn chung, lĩnh vực công nghiệp ở vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa có bước 

phát triển tương đối khá, đạt kết quả tích cực, nhất trong những năm gần đây. Giá trị 

sản xuất bình quân tăng 14,1%/năm; trong đó, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010 

- 2015 đạt 12,3%, giai đoạn 2015 - 2019 đạt 16,4%, cao hơn hẳn so với giai đoạn 

trước do có thêm nhiều sản phẩm mới, nhất là sản phẩm lọc hóa dầu, chiếm tỷ trọng 

khoảng 35% trong giá trị sản xuất công nghiệp năm 2019. Tuy nhiên, năm 2020, tốc 

độ tăng GTSX công nghiệp chỉ đạt 11,5% do tác động của dịch bệnh. Cơ cấu các 

sản phẩm công nghiệp cũng chưa hiện đại, chưa có các sản phẩm có hàm lượng 

công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn như các sản phẩm linh kiện, thiết bị điện tử. 

Công nghiệp lọc hóa dầu, xi măng, điện, thép, chế biến thủy hải sản, may mặc, giầy 

dép đang là những thành phần chính nhưng có giá trị gia tăng chưa cao. Ngoài một 
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số dự án lọc hóa dầu, nhiệt điện, xi măng có quy mô lớn, hàm lượng công nghệ cao 

nhất định, phần lớn các dự án sản xuất còn lại đều chỉ có công nghệ ở mức trung 

bình và trung bình tiên tiến.  

Bảng 3.10: Một số chỉ tiêu và sản phẩm công nghiệp chủ yếu vùng ven biển  

Chỉ tiêu Đơn vị 2010 2015 2019 

- GTSX công nghiệp, giá 2010 tỷ đ 16.640 29.720 54.558 

- Tốc độ tăng trung bình giai đoạn 

2010 - 2015 và 2015 - 2019 

% - 12,3 16,4 

- Một số sản phẩm chủ yếu     

+ Điện triệu Kwh - 2.155 6.346 

+ Các sản phẩm lọc hóa dầu (gồm: 

Xăng, Dầu, Khí LPG, Polypropylen, 

Praxilene, Benzen, Lưu huỳnh rắn) 

nghìn tấn - - 5.485 

+ Thép cán nghìn tấn - - 121,6 

+ Xi măng  nghìn tấn 2.356 4.125 8.275 

+ Phân bón tấn 28.557 55.698 81.656 

+ Thủy sản đông lạnh tấn 1.622 22.659 34.635 

+ Nước mắm nghìn lít 2.086 3.863 6.954 

+ Chiếu cói nghìn chiếc 4.931 7.023 8.769 

+ Quần áo may sẵn nghìn cái 10.154 35.089 89.638 
 

Nguồn: Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa. 

Các sản phẩm công nghiệp sản xuất tại vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa chủ yếu 

để đáp ứng nhu cầu trong nước, chưa có nhiều sản phẩm đủ tiêu chuẩn và có thị 

trường để xuất khẩu. Do đó, trong những năm tới, cần phải đổi mới sản phẩm công 

nghiệp theo hướng sử dụng công nghệ cao và hướng tới xuất khẩu. Ngoài ra, với lợi 

thế về nguồn nguyên liệu đầu vào tại vùng ven biển, việc phát triển công nghiệp chế 

biến nông, thủy sản phải chuyển đổi dần sang hướng sử dụng công nghệ cao, tự 

động hóa và đặc biệt chú trọng xử lý chất thải và bảo vệ môi trường để nâng cao giá 

trị gia tăng đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu. 

3.2.2.3. Lĩnh vực dịch vụ 

Lĩnh vực dịch vụ tương đối rộng, bao gồm nhiều nhóm ngành khác nhau, 

trong phạm vi luận án chỉ trình bày một số ngành dịch vụ cốt lõi của vùng ven biển 

tỉnh Thanh Hóa, gồm: 
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+ Về du lịch: Thanh Hóa là một trong số ít các địa phương có sự đa dạng cả 

về tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên nhân văn, có thể đầu tư, khai thác để 

trở thành những điểm đến du lịch hấp dẫn với 1.535 di tích lịch sử, văn hóa danh 

lam, thắng cảnh, trong đó có 852 di tích đã được xếp hạng (gồm: 01 di sản văn hóa 

thế giới, 05 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 139 di tích cấp quốc gia và 707 di tích cấp 

tỉnh) và 11 di sản văn hóa phi vật thể thể quốc gia; cùng với hệ thống cảnh quan 

thiên nhiên, thắng cảnh như: Danh thắng Hàm Rồng (TP Thanh Hóa); các bãi biển 

Sầm Sơn, Hải Tiến (Hoằng Hóa), Hải Hòa (Nghi Sơn), Vườn Quốc gia Bến En, 

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Pù Hu (Bá Thước, Quan Hóa), Suối cá “thần” 

Cẩm Lương (Cẩm Thuỷ)…  

Đối với vùng ven biển, các sản phẩm du lịch tập trung chủ yếu tại các bãi biển 

nổi tiếng từ lâu như: Sầm Sơn, Hải Tiến (Hoằng Hóa), Hải Hòa (Nghi Sơn). Bên cạnh 

các dịch vụ nhà hàng, khách sạn đi kèm theo tại các khu du lịch biển này, trong 

những năm qua, đã hình thành một số sản phẩm du lịch mới như: Các lễ hội biển, 

phố đi bộ, chợ hải sản, trò chơi trên biển. Hệ thống nhà hàng, khách sạn đã phát 

triển hơn với sự xuất hiện của các tổ hợp khu du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn 4 - 5 sao, 

tuy nhiên, phần lớn vẫn là các khách sạn dưới 3 sao, khách sạn bình dân. Nhìn chung, 

du lịch vùng ven biển của tỉnh chưa có sự phát triển mạnh mẽ so với tiềm năng, còn 

mang tính mùa vụ (chủ yếu vào các tháng hè), sản phẩm du lịch chưa thực sự phong 

phú, tổ chức du lịch còn đơn giản và chưa có hiệu quả như mong muốn.  

Bảng 3.11: Một số chỉ tiêu về phát triển du lịch của vùng ven biển 

Chỉ tiêu Đơn vị 2010 2015 2019 

- Tổng số khách du lịch 1.000 khách 1.750 3.150 5.970 

+ Riêng khách quốc tế 1.000 khách 20,5 95 230 

- Doanh thu du lịch tỷ đ 655 3.430 8.250 

- Chi tiêu bình quân 1 ngày khách     

+ Đối với khách quốc tế USD 65 85 98 

+ Đối với khách nội địa nghìn đ 450 575 780 
 

Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa. 

Vào năm 2019, trong khi Việt Nam đón tiếp trên 18 triệu du khách quốc tế thì 

vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa mới đón được khoảng 230 nghìn du khách nước 

ngoài, bằng khoảng 1,3% so với cả nước; doanh thu du lịch đạt khoảng 8.250 tỷ 

đồng, bằng 1,1% so với cả nước (năm 2019, doanh thu du lịch cả nước đạt khoảng 
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726.000 tỷ đồng). Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh, các chỉ tiêu về du lịch 

giảm mạnh, chỉ đạt khoảng 75% so với năm 2019. Mức chi tiêu bình quân 1 ngày 

khách của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa đạt khoảng 780 nghìn đồng đối với khách 

nội địa và 98 USD đối với khách quốc tế, tương đương so với mặt bằng chung của 

tỉnh Thanh Hóa và của Việt Nam, tuy nhiên thấp hơn nhiều so với mức 163 USD của 

khách quốc tế chi tiêu 1 ngày tại Thái Lan (đối với khu vực ven biển như Phuket, 

Pattaya đã đạt trên 200 USD).  

Việc phát triển chưa được tổ chức bài bản là nguyên nhân quan trọng dẫn đến 

phát triển du lịch chưa thực sự hiệu quả. Các cơ sở dịch vụ du lịch (lữ hành, khách 

sạn, nhà hàng, nơi vui chơi giải trí trên địa bàn chưa liên kết với nhau để hình thành 

chuỗi giá trị du lịch; đồng thời, hoạt động du lịch của Thanh Hóa chưa liên kết với 

các hoạt động du lịch của Hà Nội, Ninh Bình, Hạ Long, Quảng Bình, Huế, Đà 

Nẵng... nên kết quả thu hút khách du lịch chưa tương xứng với tiềm năng. 

+ Về vận tải biển và dịch vụ hàng hải: Hiện nay hệ thống cảng Nghi Sơn đã 

có 21 bến đi vào hoạt động, đã tiếp nhận thành công tàu có trọng tải lên đến 70.000 

DWT; đã hình thành và khai thác tuyến container quốc tế do Tập đoàn CMA CGM 

của Pháp triển khai. Giai đoạn 2010 - 2020, đã phục vụ cho hơn 9.300 lượt tàu 

thuyền trong nước và quốc tế ra vào, bốc xếp hàng hóa; năm 2020, lượng hàng hóa 

thông qua cảng đạt khoảng trên 40 triệu tấn, tuy nhiên mới chỉ bằng khoảng 30% so 

với lượng hàng hóa thông qua cảng Hải Phòng. 

Các dịch vụ hàng hải, logistics tại vùng ven biển Thanh Hóa mới bước đầu 

phát triển, Khu kinh tế Nghi Sơn đã chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH 

Long Sơn và Công ty cổ phần gang thép Nghi Sơn đầu tư khu dịch vụ hậu cần cảng 

và một số dự án khác với quy mô khoảng 60 ha, tuy nhiên phần lớn đang trong quá 

trình triển khai đầu tư xây dựng. Nhìn chung, các lĩnh vực quan trọng như vận tải 

biển, dịch vụ cảng biển, cảng cạn (ICD) và logistics đều chưa phát triển như mong 

muốn; chưa có hệ thống kho bảo quản theo tiêu chuẩn ở nhiều nhiệt độ khác nhau; 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ cảng và hỗ trợ lưu thông, vận chuyển hàng hóa 

còn hạn chế.  

+ Về y tế, giáo dục, văn hóa và thông tin liên lạc  

Dịch vụ y tế tại vùng ven biển Thanh Hóa chủ yếu phụ thuộc vào 6 bệnh viện 

công lập đa khoa tuyến huyện với tỷ lệ 28,4 giường bệnh/vạn dân; ngoài ra, đã hoàn 

thành bệnh viện đa khoa quốc tế Hợp Lực với tổng vốn đầu tư trên 700 tỷ đồng, quy 

mô 500 giường bệnh; 100% số xã có trạm y tế, 95% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. 
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Về giáo dục, vùng ven biển có 100% xã, phường, thị trấn có trường hoặc lớp 

mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, 29 trường trung học phổ thông 

(trong đó 2 trường dân lập); 100% số xã đạt phổ cập giáo dục tiểu học, 100% số 

huyện đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Trên địa bàn các huyện, thị xã, thành 

phố ven biển hiện có cơ sở Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Trường 

dự bị Đại học dân tộc Sầm Sơn, 1 trường trung học chuyên nghiệp, 6 trường trung 

cấp nghề, 4 trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên. Vấn đề quan trọng là các 

cơ sở dạy nghề chưa có mũi nhọn theo yêu cầu của tỉnh cũng như của vùng ven 

biển. Việc đào tạo nghề phục vụ kinh doanh lữ hành, hướng dẫn viên du lịch, quản 

lý khách sạn nhà hàng hoặc dạy nghề trong lĩnh vực điện tử tin học chưa được chú 

trọng đúng mức. 

Các hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội phục vụ khách du lịch mặc dù đã 

được quan tâm tổ chức, nhưng nhìn chung còn chưa đáp ứng nhu cầu để thu hút 

khách du lịch, nhất là ngoài mùa du lịch. Hầu như tại các khu du lịch ở địa bàn vùng 

ven biển các hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ khách du lịch chưa được tổ 

chức nhiều nên doanh thu từ khách du lịch về lĩnh vực này không đáng kể.  

Ở vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa, các dịch vụ bưu chính, viễn thông, phát thanh - 

truyền hình đã được phát triển tại trung tâm các huyện, thành phố, các xã và khu du 

lịch đều có điểm phục vụ. 100% số xã người dân được cung cấp dịch vụ viễn thông, 

dịch vụ internet, toàn vùng ven biển được phủ sóng phát thanh và truyền hình.  

3.2.2.4. Lĩnh vực nông nghiệp 

Lĩnh vực nông nghiệp ở vùng ven biển Thanh Hóa chủ yếu bao gồm nông 

nghiệp và thủy sản; lâm nghiệp chủ yếu là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ để phòng 

chống biến đổi khí hậu, không có nhiều đất rừng sản xuất để phát triển lâm nghiệp. 

- Về nông nghiệp: Giá trị sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn 2015 - 2019 

có bước phát triển nhưng chưa đột phá, tốc độ tăng bình quân hàng năm khoảng 

3,4%; riêng năm 2020, tốc độ tăng giá trị sản xuất nông nghiệp chỉ đạt 3,1%. Cơ 

cấu nông nghiệp có thay đổi theo chiều hướng giảm tỷ trọng ngành trồng trọt, tăng 

tỷ trọng ngành chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp, tuy nhiên trồng trọt vẫn chiếm tỷ 

trọng lớn; đã hình thành được một số vùng chăn nuôi, trồng trọt tập trung, xây dựng 

các mô hình trồng cây ăn quả, rau sạch trong nhà lưới, tuy nhiên chưa được nhân 

rộng. Trong cơ cấu nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp chưa thực sự phát triển mạnh, 

mới chiếm khoảng 4-5%.  
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Biểu 3.12: Một số chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp vùng ven biển 

Chỉ tiêu Đơn vị 2010 2015 2019 

GTSX nông nghiệp, giá 2010 tỷ đ 6.276 7.345 8.462 

- Tốc độ tăng trung bình giai đoạn 

2010 - 2015 và 2015 - 2019 

% - 3,2 3,6 

Trong đó:     

- Trồng trọt tỷ đ 4.625 4.966 5.238 

Tỷ trọng so tổng số % 73,7 67,6 61,9 

- Chăn nuôi tỷ đ 1.431 2.049 2.767 

Tỷ trọng so tổng số % 22,8 27,9 32,7 

- Dịch vụ nông nghiệp tỷ đ 220 330 457 

Tỷ trọng so tổng số % 3,5 4,5 5,4 
 

Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa. 

Sản xuất nông nghiệp ở vùng ven biển chủ yếu là sản xuất truyền thống, với 

những cây trồng vật nuôi đã được phát triển từ nhiều năm nay. Đối với trồng trọt 

chủ yếu vẫn là cây lúa, ngô, khoai lang, lạc, cói, rau củ quả; đối với chăn nuôi chủ 

yếu vẫn là trâu, bò, lợn, gà, vịt. Giá trị làm ra trên mỗi ha đất nông nghiệp tuy có 

tăng, từ mức 54,4 triệu đồng năm 2015 lên 70,3 triệu đồng vào năm 2019 nhưng 

mức tăng chậm, chỉ khoảng 4 - 4,5%/năm. 

Bảng 3.13: Sản lượng một số sản phẩm nông nghiệp chủ yếu của vùng ven biển 

Chỉ tiêu Đơn vị 2010 2015 2019 

Lương thực có hạt 1.000 tấn 417,6 393,5 362,5 

Khoai lang 1.000 tấn 30,4 23,1 17,7 

Rau đậu các loại 1.000 tấn 122,8 156,3 168,2 

Lạc 1.000 tấn 19,2 17,1 16,2 

Cói 1.000 tấn 23,2 25,7 26,5 

Thịt bò hơi tấn 3.309 4.232 5.979 

Thịt trâu hơi tấn 604 541 386 

Thịt gia cầm hơi tấn 8.235 14.058 20.146 

Thịt lợn hơi tấn 38.844 46.731 49.776 
 

Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa. 
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Nhìn chung, cả năng suất và chất lượng nông sản đều thấp và đang cung cấp 

cho nhu cầu tại chỗ là chính. Mức bình quân đầu người về lượng thực có hạt đạt 

khoảng 316 kg/người/năm, cao hơn so với mức lương thực phục vụ nhu cầu ăn 

uống và chăn nuôi tại chỗ. Vì thế, cần có những biện pháp chuyển bớt diện tích 

trồng lương thực sang làm lúa gạo chất lượng cao và đẩy mạnh phát triển chăn nuôi 

sạch, chất lượng cao để không những đảm bảo nguồn lương thực, thực phẩm phục 

vụ người dân và du khách đến Thanh Hóa mà còn có thể cung cấp cho thị trường 

các tỉnh lân cận và hướng tới xuất khẩu để đem lại hiệu quả cao hơn. Do phát triển 

theo kiểu truyền thống là chủ yếu và điều kiện đất đai ít màu mỡ nên năng suất cây 

trồng chính của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa (như: lúa, ngô, khoai lang, lạc, rau 

đậu các loại, cói,…) nhìn chung có tăng qua từng năm, nhưng tốc độ tăng còn chậm 

(chỉ khoảng 1-2%), mức tăng còn khiêm tốn, hiện chỉ ngang với năng suất trung 

bình của cả nước, chưa có những đột phá để hiện đại ngành nông nghiệp. 

Bảng 3.14: Năng suất một số cây trồng chính tại vùng ven biển 

                                                                                Đơn vị: Tạ/ha 

Cây trồng 2010 2015 2019 

Lúa 50,2 56,7 57,9 

Ngô 41,1 43,9 44,2 

Khoai lang 68,6 75,6 83,4 

Rau đậu các loại 107 111 114 

Lạc 10,7 12 12,5 

Cói 67,6 67,8 68,2 

 

Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa. 

- Về thủy sản 

Là một trong những địa phương có tiềm năng và có truyền thống nuôi trồng, 

khai thác thủy hải sản, vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa đã có phát triển tích cực; sản 

lượng thủy sản tăng đều qua các năm, sản lượng năm 2019 gấp 1,76 lần năm 2010 

và 1,28 lần năm 2015; diện tích nuôi trồng cũng tăng tương đối khá, năm 2019 tăng 

khoảng 3.656 ha so với năm 2010.  
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Bảng 3.15: Một số chỉ tiêu về phát triển thủy sản vùng ven biển 

Chỉ tiêu Đơn vị 2010 2015 2019 

1. Sản lượng tấn 86.776 118.660 152.334 

- Sản lượng khai thác tấn 70.939 90.455 112.774 

- Sản lượng nuôi trồng tấn 15.837 28.205 39.560 

2. Diện tích nuôi ha 5.702 7.905 9.358 

- Nuôi quảng canh ha 4.561 6.418 7.674 

- Nuôi thâm canh, bán thâm canh ha 1.141 1.487 1.684 

 

Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa. 

Vùng ven biển đã xây dựng được một số mô hình nuôi trồng, khai thác thủy 

sản mới, có hiệu quả cao hơn như: mô hình nuôi tôm hùm, cá giò ở khu vực biển 

Hòn Mê; mô hình nuôi tôm chân trắng công nghiệp trong nhà tại các huyện Nga 

Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, thị xã Nghi Sơn; mô hình nuôi luân canh, xen lách vụ 

thích ứng với biến đổi khí hậu ở Hoằng Hóa,…Tuy nhiên, nhìn chung việc phát 

triển thủy sản cũng chưa hiện đại, nuôi trồng chủ yếu là quảng canh, đánh bắt chủ 

yếu là với tàu nhỏ. Năng suất nuôi trồng và năng suất đánh bắt trên đầu tàu thuyền 

còn thấp, giá trị bình quân trên 1 tấn thủy hải sản mới được khoảng 20-21 triệu 

đồng. Lĩnh vực sản xuất thủy sản chưa được tổ chức chặt chẽ, khoa học, ngư dân 

phát triển đang trong tình trạng tự phát là chính.  

3.2.3. Thực trạng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật   

Hệ thống kết cầu hạ tầng kỹ thuật của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa vẫn đang 

trong quá trình đầu tư phát triển, nhiều công trình còn hạ tầng kỹ thuật còn thiếu, 

chưa được đầu tư đồng bộ và hiện đại. 

a). Hệ thống giao thông tuy đã hình thành nhưng chất lượng còn hạn chế. 

Trong thời gian qua, đã hoàn thành đưa vào sử dụng một số tuyến đường quan trọng 

chạy qua địa bàn các huyện ven biển như: đoạn QL1A, QL47 đoạn Sầm Sơn - TP 

Thanh Hóa, đường từ cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, Đại lộ 

Nam Sông Mã và một số tuyến đường trục chính trong Khu kinh tế Nghi Sơn như: 

đường 513, đường Bắc Nam 2, đường Bắc Nam 1B, đường Đông Tây 4, đường 

Đông Tây 1. Đến nay có  03 tuyến quốc lộ (chiều dài khoảng 160 km), 12 tuyến 

đường tỉnh (271,7 km), 293 km đường đô thị các loại và 1.050 km đường huyện, 
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đường xã đi qua địa bàn vùng ven biển. Trên địa bàn vùng ven biển đang triển khai 

xây dựng hoàn chỉnh Tuyến đường ven biển (hiện mới hoàn thành đoạn Sầm Sơn - 

Quảng Xương); đồng thời, xây dựng thêm một số tuyến đường giao thông mới như: 

tuyến đường Nga Sơn đi Bỉm Sơn, đường nối QL1A với khu du lịch Hải Hoà, các 

đường trục giao thông tại Khu kinh tế Nghi Sơn (đường 513, đường Đông - Tây 2, 

Đường Bắc - Nam 3).  

Cảng Nghi Sơn: Theo quy hoạch, Cảng Nghi Sơn là cảng tổng hợp Quốc gia, 

đầu mối khu vực loại I, có 3 khu vực chính (khu bến cảng chuyên dụng, khu bến cảng 

tổng hợp, khu bến cảng container) với 60 cầu tàu; khả năng tiếp nhận cỡ tàu từ 

70.000 - 100.000 DWT. Đến nay, đã hoàn thành đưa vào vận hành khai thác 10 bến 

cảng tổng hợp; đang triển khai đầu tư xây dựng 06 bến tổng hợp khác. Đối với khu 

bến container, hiện đang triển khai 10 bến, gồm: Công ty TNHH Long Sơn (04 bến), 

Công ty Cổ phần gang thép Nghi Sơn (04 bến) và Tập đoàn Lee&Man (02 bến). Đối 

với các bến chuyên dụng, đã hoàn thành 11 bến, hiện đang triển khai 7 bến. Công 

suất hàng hóa thông qua cảng được khoảng 40 triệu tấn/năm, chủ yếu mới đáp ứng 

nhu cầu vận tải hàng hóa của tỉnh, đóng góp được ít cho vận tải của vùng lớn.  

Nhìn chung hệ thống giao thông của vùng ven biển đã được quan tâm đầu tư, 

tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như: chưa có tuyến đường bộ, đường sắt cao tốc 

kết nối với các trung tâm kinh tế trong tỉnh, trong vùng, và đặc biệt là thủ đô Hà 

Nội; tuyến đường ven biển chưa được hình thành, mới được đầu tư một số đoạn; 

chưa có sân bay riêng của vùng ven biển, hiện chỉ kết nối với sân bay Thọ Xuân qua 

tuyến đường bộ nối KKT Nghi Sơn với Cảng hàng không Thọ Xuân mới được đầu 

tư; hệ thống cảng biển chủ yếu phục vụ vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm cho 

các nhà máy sản xuất tại KKT Nghi Sơn, chưa hình thành các cảng hàng hóa, dịch 

vụ chuyên nghiệp, hiện đại công suất lớn như các cảng phát triển khác (Hải Phòng). 

 b). Hệ thống cung cấp điện  

Về cơ bản mạng lưới cung cấp điện đáp ứng được nhu cầu phát triển nhưng 

chưa được hiện đại hóa. Việc cấp điện cho vùng ven biển qua 08 trạm 110KV 

(Trạm 110KV Núi Một - E9.1 cấp điện cho Quảng Xương, Đông Sơn, Triệu Sơn và 

TP.Thanh Hoá; Trạm 110KV Hà Trung - E9.4 cấp điện cho các huyện phía Bắc 

trong đó có Hậu Lộc, Nga Sơn; Trạm 110KV Nghi Sơn - E9.7 chuyên dùng cho xi 

măng Nghi Sơn; Trạm 110KV nhà máy xi măng Công Thanh; Trạm 110KV Nông 

Cống - E9.8, cấp điện cho các huyện Tây Nam trong đó có một phần huyện Quảng 
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Xương; Trạm 110KV Sầm Sơn - E9.11, cấp điện cho khu vực thị xã Sầm Sơn; 

Trạm 110KV Hoằng Hoá - E-914, cấp điện cho khu vực Hoằng Hoá; và Trạm 

110KV cấp điện cho khu vực thị xã Nghi Sơn). Từ mạng cao thế có các tuyến 35 

KV đến các huyện, thị xã với tổng chiều dài đường dây khoảng 205 km và hệ thống 

974 trạm biến áp phân phối tổng công suất 204.115 KVA.  

c). Hệ thống thông tin - truyền thông   

Nhìn chung, mức đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc, viễn thông là tương đối 

tốt nhưng chất lượng chưa cao. Toàn vùng ven biển hiện có 187 điểm phục vụ bưu 

chính, viễn thông (gồm 6 bưu cục cấp II, 18 bưu cục cấp III), 163 điểm bưu điện 

văn hoá xã . Tại trung tâm các huyện, thị xã và hầu hết các xã đã có mạng truyền 

dẫn cáp quang, 100% số xã có trạm viễn thông cung cấp các dịch vụ điện thoại cố 

định hữu tuyến, Internet băng thông rộng, trong đó có gần 70% số xã được cung cấp 

dịch vụ Internet băng thông rộng bằng cáp quang, tại trung tâm các huyện, thị xã, 

các xã, khu kinh tế được phủ sóng thông tin di động. Hệ thống phát thanh và truyền 

hình có 06 đài phát thanh và truyền hình, trong đó có 06 đài phát thanh với tổng 

công suất phát 750W, 03 trạm phát lại truyền hình với 04 máy công suất 800W.    

d). Hệ thống cấp nước sạch  

Phần lớn dân cư trong vùng ven biển đang dùng nước giếng đào, giếng khoan 

bơm có bể chứa lắng, lọc. Đến nay mới đầu tư được hệ thống cấp nước sinh hoạt 

cho một số đô thị như TP Sầm Sơn, TX Nghi Sơn, các thị trấn Quảng Xương, Hậu 

Lộc, Hoằng Hoá và một số xã lân cận. Tại Khu kinh tế Nghi Sơn đã hoàn thành xây 

dựng nhà máy nước Bình Minh (công suất 90.000 m3/ngày đêm nước sạch) và hệ 

thống cung cấp nước thô công suất 90.000 m3/ngày đêm, cung cấp nước đáp ứng 

cho sản xuất và sinh hoạt trong Khu kinh tế. 

đ). Hệ thống công trình thủy lợi, đê điều và ứng phó biến đổi khí hậu 

Hệ thống thủy lợi vùng ven biển đã được xây dựng từ lâu, chủ yếu xây dựng 

theo tính toán đối với cơ cấu cây trồng, vật nuôi kiểu truyền thống; hệ thống tưới 

nước khoa học chưa phát triển ở vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa.   

- Hệ thống tưới tiêu thủy lợi: Hiện có 240 công trình tưới (53 hồ chứa, 187 

trạm bơm điện) và 3.898,6 km kênh (1.734,7 km kiên cố hóa) phục vụ tưới cho 

51.423 ha đất canh tác. Một số công trình lớn như hồ Yên Mỹ, hồ Hao Hao (Nghi 

Sơn), trạm bơm đầu mối Hoằng Khánh (huyện Hoằng Hóa) được xây dựng, thiết kế 

tưới được cho 18.077 ha đất canh tác thuộc các huyện Hoằng Hóa, Hậu Lộc. Hệ 
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thống tiêu với tổng số 366 công trình tiêu úng, ngập gồm 12 trạm bơm tiêu, 354 

cống dưới đê và 723,6 km kênh tiêu, còn lại tiêu tự chảy ra các sông, ngòi như sông 

Mã, sông Lèn, sông Lạch Trường, sông Yên, sông Hoàng, sông Bạng, sông Hoạt, 

sông Càn, sông Cùng.  

- Hệ thống đê điều, ứng phó biến đổi khí hậu: Hiện có 418,2km đê, kè gồm 

59,4km đê, kè biển và 358,8km đê, kè sông. Trong 10 năm, đã tu bổ, nâng cấp 

125km đê, 29,7km kè, tăng cường khả năng phòng chống lụt bão, xói lở đất, cải 

thiện môi trường, bảo vệ tài sản hoa màu cho nông dân đồng thời có tác dụng hình 

thành các tuyến đường giao thông ven biển, ven sông phục vụ sản xuất và sinh hoạt 

của dân cư. Ngoài ra, khu vực ven biển cũng đang triển khai các dự án để tăng 

cường ứng phó biến đổi khí hậu, trong đó, trồng mới, năng cấp khoảng 1.119ha 

rừng ngập mặn phòng hộ ven biển để giảm sóng, chống xói lở bờ biển. 

e). Hệ thống công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường 

Hệ thống công trình xử lý chất thải cũng còn hạn chế khi chưa có công trình 

xử lý nước thải tập trung cho đô thị cho thành phố Sầm Sơn và cho các đô thị trong 

vùng ven biển. Đã có triển khai thu gom rác thải ở các đô thị và ở khu tắm biển 

nhưng đối với cả vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa có công trình xử lý chất 

thải rắn. Hầu hết việc xử lý chất thải theo hình thức chôn lấp, chưa có những công 

trình xử lý chất thải theo công nghệ hiện đại như công nghệ đốt phát điện, công 

nghệ chế biến rác thải thành phân bón,… 

3.2.4. Thực trạng tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã hội 

Việc tổ chức lãnh thổ đã có bước thay đổi góp phần làm cho bộ mặt vùng ven 

biển có tiến bộ hơn trước. Tuy thế, ngoài việc quy hoạch phát triển Khu kinh tế 

Nghi Sơn, nhìn chung sự phát triển ở địa bàn vùng ven biển đang trong tình trạng 

chưa được tổ chức một cách khoa học và có tầm nhìn dài hạn đủ mức, dễ xảy ra tình 

trạng phát triển thiếu bền vững và lãng phí các nguồn lực. Các địa phương, các 

doanh nghiệp đều đang trong tình trạng phát triển tự phát là chính, chưa có nhiều sự 

liên kết chặt chẽ với nhau. Sự phát triển của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa chủ yếu 

nhờ cảng biển, Khu kinh tế Nghi Sơn, TP Sầm Sơn, khu du lịch Hải Tiến và Hải 

Hòa. Nếu coi những khu vực này như các lãnh thổ đầu tàu thì lãnh thổ đầu tàu đã 

đóng góp khoảng 55-70% GRDP của vùng ven biển. Vì thế, tập trung phát triển 

kinh tế của các lãnh thổ đầu tàu sẽ tạo ra nhân tố quan trọng để tăng trưởng kinh tế 

của cả vùng ven biển.  
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Việc hình thành hệ thống đô thị ở vùng ven biển còn bộc lộ một số vấn đề bất 

cập. Tuy Sầm Sơn được nâng cấp lên thành phố trực thuộc tỉnh từ năm 2017 nhưng 

đến nay vẫn chưa có nhiều thay đổi đáng kể, chưa có những công trình kiến trúc 

tiêu biểu mang dấu ấn của thành phố du lịch biển; không gian đô thị cũng chưa có 

nhiều điểm mới. Ngoài việc hình thành bốn phường mới với diện tích khoảng 23 

km2 và dân số khoảng 39 nghìn người (Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ và 

Quảng Vinh) thì phần còn lại vẫn chưa được cải tạo, nâng cấp. Cảng Nghi Sơn và 

Khu kinh tế Nghi Sơn được xây dựng nhưng việc phát triển đô thị, kết cấu hạ tầng 

và nhà ở cho công nhân cũng như cho toàn khu vực chưa được triển khai đồng bộ. 

Mặc dù tại đây đã hình thành cảng biển với công suất thông quan đạt 40 triệu tấn, 

một khu kinh tế với quy mô diện tích tới 108 nghìn ha và quy tụ nhiều công trình 

công nghiệp lớn về lọc hóa dầu, sản xuất xi măng, sản xuất điện, thép,... nhưng vẫn 

chưa hình thành được một đô thị cỡ trung bình trong khu vực. Các đô thị khác tại 

các thị trấn huyện lỵ của Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Nga Sơn phát triển 

chậm, chưa có gì thay đổi đáng kể ngoài sự xây dựng của một số dự án nhỏ, các 

công sở, công trình đầu tư công. 

Bảng 3.16: Cơ cấu lãnh thổ của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa 

Chỉ tiêu Đơn vị 2010 2015 2019 

GRDP, giá 2010 tỷ. đ 13.345 21.605 37.376 

- Riêng lãnh thổ đầu tàu tỷ đ 5.191 11.796 25.976 

% so tổng số vùng ven biển % 38,9 54,6 69,5 

+ Sầm Sơn tỷ đ 1.735 3.716 7.288 

% so tổng số % 13,0 17,2 19,5 

+ Khu kinh tế Nghi Sơn tỷ đ 2.429 6.157 15.137 

% so tổng số % 18,2 28,5 40,5 

+ Hải Tiến và Hải Hòa tỷ đ 1.027 1.923 3.551 

% so tổng số % 7,7 8,9 9,5 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa và Báo cáo tình hình KT-XH hàng năm  

của UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển. 

Trên địa bàn vùng ven biển cũng đã hình thành các khu công nghiệp và cụm 

công nghiệp, nhưng nhìn chung đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng. Đối với lĩnh 

vực nông nghiệp thủy sản, ngoài khu nuôi tôm nước lợ tập trung chủ yếu của các hộ 

gia đình, cá nhân thì chưa phát triển được các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao của các doanh nghiệp lớn, các mô hình liên kết phát triển các chuỗi sản phẩm 

trong nông nghiệp chưa được nhân rộng, tổ chức chưa chặt chẽ. 
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3.3. Đánh giá phát triển kinh tế vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa theo 

hướng hiện đại 

3.3.1. Kết quả và hạn chế chủ yếu 

Theo các công thức tính toán các chỉ tiêu đánh giá phát triển kinh tế theo hướng 

hiện đại đã trình bày ở chương 2 và với số liệu thu thập, tính toán được, tác giả tiến 

hành phân tích hiệu quả phát triển kinh tế vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa theo yêu cầu 

hiện đại hóa. Kết quả tính toán cho thấy, nhìn chung, trong thời kỳ 2010 - 2019, vùng 

ven biển tỉnh Thanh Hóa đã và đang phát triển kinh tế theo hướng hiện đại, tuy nhiên, 

tốc độ phát triển cũng như hiệu quả phát triển theo hướng hiện đại còn chưa thật sự 

xứng đáng với tiềm năng, thế mạnh sẵn có của vùng, cụ thể như sau: 

Bảng 3.17: Tổng hợp các chỉ tiêu về đánh giá phát triển vùng ven biển  

tỉnh Thanh Hóa theo hướng hiện đại 

Chỉ tiêu Đơn vị 2010 2015 2019 

1. Tỷ trọng lĩnh vực sử dụng công nghệ 

cao trong tổng GRDP (H1) 

% 7,9 15,8 21,5 

2. Tỷ trọng đóng góp của lĩnh vực sử 

dụng công nghệ cao cho tăng trưởng 

GRDP (H2) (giai đoạn 5 năm và 4 năm) 

% - 28,6 29,3 

3. Năng suất lao động xã hội (H3 ) Tr đ 19,9 31,9 52,3 

4. GRDP bình quân đầu người (H4) USD 620 1.330 2.350 

5. Độ mở kinh tế (H5) % 15,7 36,2 39,3 

6. Tỷ trọng giá trị gia tăng trong tổng 

giá trị sản xuất (H6) 

% 40,2 42,9 44,5 

7. Hệ số tập trung hóa sản xuất công 

nghiệp (H7) 

lần 1,28 1,17 1,15 

 

Nguồn: Tính toán theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa, Báo cáo  

tình hình KT-XH hàng năm của UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển. 

(1). Tỷ trọng lĩnh vực sử dụng công nghệ cao trong tổng sản phẩm trên địa 

bàn vùng ven biển: Mức độ đóng góp của lĩnh vực sử dụng công nghệ cao đã tăng 

đáng kể trong 10 năm, từ 7,9% lên 21,5% nhờ sự xuất hiện của các dự án lớn trong 

lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nuôi trồng trong nhà màng, nhà kính, các dự 

án du lịch, khách sạn 4 - 5 sao trong thời gian những năm gần đây, các dự án nhiệt 

điện, và đặc biệt là dự án lọc hóa dầu đã tạo ra sự gia tăng đáng kể trong GRDP của 
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lĩnh vực công nghệ cao trong tổng GRDP của vùng ven biển. Tuy nhiên, nhìn chung 

sự phát triển của các ngành, sản phẩm sử dụng công nghệ cao còn chưa đáp ứng 

như cầu, chưa đồng đều và phụ thuộc lớn vào một số dự án trọng điểm, quy mô lớn. 

Nếu tách riêng công nghiệp lọc hóa dầu thì các lĩnh vực công nghệ cao khác trong 

GRDP của vùng ven biển chỉ chiếm tỷ trọng khoảng 13 - 14%.  

(2). Tỷ lệ đóng góp của lĩnh vực sử dụng công nghệ cao cho tăng trưởng tổng 

sản phẩm trên địa bàn vùng ven biển: Chiếm tỷ trọng khá, khoảng 28 - 30%, cho 

thấy việc gia tăng giá trị của các ngành, lĩnh vực sử dụng công nghệ cao là một 

trong những nhân tố chính cho sự tăng trưởng kinh tế của vùng ven biển giai đoạn 

2010 - 2019. Tuy nhiên, tỷ lệ này trong giai đoạn 2010 - 2015 và 2015 - 2019 chỉ 

tăng nhẹ (dưới 1%), cho thấy đóng góp của các ngành, lĩnh vực sử dụng công nghệ 

cao cho sự gia tăng của nên kinh tế đã có xu hướng chững lại, cần có những giải pháp 

đột phá để nâng cao tỷ lệ này, để các ngành, lĩnh vực sử dụng công nghệ cao thực sự 

trở thành trụ cột của nền kinh tế trong quá trình phát triển theo hướng hiện đại.  

(3). Năng suất lao động xã hội: Nhìn chung, năng suất lao động xã hội tăng 

đều qua các năm; năm 2015 gấp 1,6 lần so với năm 2010 (tốc độ tăng bình quân 

khoảng 9,9%/năm); năm 2019 đạt 52,3 triệu đồng (giá 2010), gấp 1,64 lần so với 

năm 2015 (tốc độ tăng bình quân khoảng 13,2%/năm). Tốc độ tăng năng suất lao 

động những năm gần đây tăng khá so với giai đoạn trước, nhưng giá trị năng suất 

lao động của vùng ven biển Thanh Hóa chưa cao. Đóng góp của năng suất lao động 

cho tăng trưởng GRDP của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa đang ở mức hạn chế (đạt 

khoảng 71,5% vào năm 2010, 76,4% vào năm 2015 và khoảng 78,5% vào năm 

2019. Tuy mức đóng góp có xu hướng tăng lên nhưng vẫn thấp so mức nền kinh tế 

bước vào ngưỡng phát triển (trên 85%).  

(4). GRDP/người: Từ năm 2010 đến năm 2019, GRDP/người tăng khá, từ 620 

USD năm 2010 lên 1.330 USD năm 2015 và 2.350 USD năm 2019; năm 2019 gấp 

khoảng 3,8 lần năm 2010, tương đương mức trung bình của tỉnh Thanh Hóa, tuy 

nhiên thấp hơn mức trung bình cả nước (năm 2019, GDP/người cả nước đạt khoảng 

2.715 USD). Năng suất lao động chưa cao như đã trình bày ở trên nên dẫn đến 

GRDP/người cũng ở mức chưa cao. Mức sống của người dân còn hạn chế, và một 

bộ phận dân cư có mức sống còn tương đối thấp. Tỷ lệ hộ nghèo vào năm 2020 vẫn 
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còn tương đối nhiều (7,9%; trong khi của tỉnh Thanh Hóa vào khoảng 8,8%) và cao 

hơn mức trung bình của cả nước (theo niên giám thống kê 2019 của Tổng cục 

Thống kê vào khoảng 6,8%).  

(5). Độ mở kinh tế: có tăng nhưng nhìn chung độ mở kinh tế vẫn còn ở mức 

thấp. Giá trị xuất khẩu tăng khá, từ khoảng 100 triệu USD năm 2010 lên hơn 1 tỷ 

USD vào năm 2019; nghĩa là năm 2019 gấp khoảng 10 lần năm 2010. Độ mở kinh 

tế tính theo giá trị xuất khẩu của năm 2010: 15,7%, Năm 2015: 36,2%, Năm 2019: 

39,3%. Như đã nói ở trên, năng suất lao động đang còn tương đối thấp và khả năng 

cạnh tranh cũng còn hạn chế nên độ mở kinh tế của vùng ven biển Thanh Hóa chỉ 

mới đạt khoảng 39% (trong khi mức trung bình của cả nước đạt khoảng 73%), do 

đó việc đầu tư và vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa chưa thực sự trở nên hấp dẫn các 

nhà đầu tư chiến lược. 

(6). Tỷ trọng giá trị gia tăng trong tổng giá trị sản xuất: Tuy có xu hướng tăng 

nhưng chậm; năm 2010: 40,2%, năm 2015: 42,9%, năm 2019: 44,5%. Cũng như đã 

trình bày ở trên năng suất lao động còn tương đối thấp, tỷ trọng lĩnh vực sử dụng 

công nghệ cao cũng còn thấp nên giá trị gia tăng chiếm tỷ trọng chưa lớn trong 

GTSX. Do đó, để có nhiều giá trị gia tăng, nhất thiết phải hiện đại hóa nền kinh tế 

để tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng lớn, đồng thời sử dụng các công nghệ hiện 

đại để góp phần giảm thiểu chi phí trung gian. 

(7). Hệ số tập trung hóa công nghiệp ở vùng ven biển: tuy có mức độ tương 

đối khá nhưng lại có xu hướng giảm, từ khoảng 1,28 vào năm 2010 xuống còn 

khoảng 1,19 vào năm 2019. Đây là điểm cần xem xét, tính toán để có biện pháp cải 

thiện. Một khi tập trung hóa chưa lớn thì chưa thể tạo ra cơ hội để các doanh nghiệp 

liên kết với nhau (về kỹ thuật, công nghệ và kinh tế) và do đó rủi ro càng lớn, tính 

bền vững cũng thiếu điều kiện đảm bảo. Đồng thời, các lãnh thổ đầu tàu chiếm 

khoảng 77-80% GRDP của cả vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa; nhiều điểm đô thị ven 

biển phát triển khá hơn, đô thị Sầm Sơn được nâng cấp dẫn đến đô thị hóa ở vùng 

ven biển Thanh Hóa diễn ra tương đối nhanh. Tỷ trọng dân số đô thị trong dân số 

chung tăng từ khoảng 5% vào năm 2010 lên 25% vào năm 2019. Đó là mức tăng 

khá nhanh, song nếu không có tính toán cẩn thận với tầm nhìn dài hạn thì sẽ tạo ra 

“sự chật chội bất lợi” cho vùng ven biển của tỉnh Thanh Hóa. 
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Bảng 3.18: Tỷ trọng một số chỉ tiêu của vùng ven biển so với cả tỉnh Thanh Hóa 

Chỉ tiêu Đơn vị 2010 2015 2019 

1. Diện tích tự nhiên % 11,05 11,05 11,05 

2. Dân số % 30,5 30,8 31,9 

3. GRDP, giá 2010 % 26,5 29,1 31,4 

4. GRDP/người, giá 2010 % 82,1 89,4 103,4 

5. Năng suất lao động, giá 2010 % 83,3 94,6 109,8 

 

Nguồn: Tính toán theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa. 

Nhìn chung, trong giai đoạn vừa qua, vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa phát triển 

kinh tế đã theo hướng hiện đại hóa; tốc độ tăng trưởng kinh tế của vùng ven biển 

nhỉnh hơn mức trung bình của tỉnh (12,1% so với 10,5%); tỷ trọng GRDP của vùng 

ven biển so với cả tỉnh có xu hướng tăng lên từ 26,5% năm 2010 lên 31,4% năm 

2019; GRDP/người, năng suất lao động xã hội những năm gần đây đã cao hơn so 

với mức trung bình của cả tỉnh, chứng tỏ sự phát triển kinh tế của vùng ven biển là 

nhanh hơn so với các vùng khác trong tỉnh. 

Tuy nhiên, kết quả đạt được về phát triển kinh tế theo hướng hiện đại ở vùng 

ven biển Thanh Hóa chưa được như kỳ vọng và chưa phát huy được các tiềm năng, 

lợi thế vốn có. Ngoài công nghiệp lọc hóa dầu, một phần công nghiệp sản xuất điện 

năng, xi măng, vận tải và bốc xếp hàng hóa ở cảng Nghi Sơn, một phần dịch vụ 

ngân hàng, viễn thông, du lịch, có sử dụng các công nghệ cao, còn lại hầu hết các 

lĩnh vực sử dụng công nghệ trung bình và thấp. Kết quả và hiệu quả do hiện đại hóa 

mang lại còn chưa thực sự rõ nét, tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của vùng 

ven biển còn chậm. Nhìn chung, các chỉ tiêu đánh giá phát triển kinh tế theo hướng 

hiện đại của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa chỉ ngang bằng hoặc nhỉnh hơn một 

chút so với mức trung bình của tỉnh Thanh Hóa và cả nước, nhưng thấp hơn nhiều 

so với các quốc gia phát triển. Vùng ven biển được kỳ vọng sẽ trở thành động lực 

chính cho sự phát triển kinh tế của tỉnh Thanh Hóa trong tương lai, do đó, cần có 

những biện pháp thích hợp để kinh tế vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa phát triển theo 

hướng hiện đại nhanh hơn nữa, góp phần tác động lan tỏa đến sự phát triển kinh tế 

xã hội chung của cả tỉnh. 
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3.3.2. Nguyên nhân của những hạn chế 

Có nhiều nguyên nhân cả về khách quan lẫn chủ quan dẫn tới những hạn chế 

trong phát triển kinh tế vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa theo hướng hiện đại. Về 

nguyên nhân khách quan, có thể kể đến một số nguyên nhân như: 

- Mặc dù cả nước đã có Chiến lược biển đến năm 2020 và chiến lược phát 

triển bền vững kinh tế biển đến 2030 và tầm nhìn đến 2045, nhưng vùng ven biển 

vẫn chưa được quy hoạch phát triển thống nhất trên phạm vi cả nước.  

- Nhà nước chưa có nhiều chính sách đầu tư cụ thể và ưu tiên thu hút vốn FDI 

(nhất là các dự án lớn, có công nghệ cao đến từ các quốc gia có công nghiệp phát 

triển ở trình độ cao); các nhà đầu tư lớn từ các nước phát triển hàng đầu trên thế 

giới, mang tầm chiến lược cũng chưa thực sự quan tâm lớn tới vùng ven biển tỉnh 

Thanh Hóa. 

- Tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu giai đoạn 

2008 - 2013 kéo dài khiến dòng vốn FDI chảy vào Việt Nam nói chung và vào tỉnh 

Thanh Hóa nói riêng bị chững lại; tình hình xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. 

- Bất ổn an ninh, chính trị trong khu vực, tranh chấp chủ quyền biển đảo, tình 

hình biển Đông tiếp tục gay gắt và rất khó lường, tác động tiêu cực đến phát triển 

kinh tế cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa, vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa nói 

riêng, nhất là ảnh hưởng bất lợi đến thị trường xuất khẩu và thu hút đầu tư. 

- Chủ nghĩa dân túy và bảo hộ có xu hướng phức tạp gây ảnh hưởng không 

nhỏ tới vấn đề xuất khẩu và các quan hệ quốc tế. 

- Thiên tai, dịch bệnh nhiều hơn và gay gắt hơn; những năm gần đây, hiện 

tượng xâm nhập mặn, bão lũ, khô hạn và đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã ảnh 

hưởng không nhỏ tới phát triển sản xuất và dân sinh ở khu vực ven biển của tỉnh 

Thanh Hóa. 

Về nguyên nhân chủ quan, để có thể đưa ra những định hướng, giải pháp phù 

hợp, hiệu quả trong phát triển kinh tế vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa theo hướng 

hiện đại, luận án xin được làm rõ 05 nguyên nhân chính, chủ yếu như sau: 

3.3.2.1. Quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế vùng ven biển Thanh 

Hóa còn chưa hiện đại, hiệu quả 

Về các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế vùng ven biển, ở cấp Trung 

ương, Đảng, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quan 

trọng để phát triển kinh tế cấp quốc gia nói chung và tỉnh Thanh Hóa, vùng ven biển 

tỉnh Thanh Hóa nói riêng (phụ lục 18). Trong đó, nổi bật là một số chủ trương, 
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chính sách lớn về phát triển kinh tế biển, tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường, ứng 

phó biển đổi khí hậu, phát triển đô thị thông minh, chương trình chuyển đổi số quốc 

gia, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nhìn 

chung, các chủ trương, đường lối đều đang trong quá trình triển khai thực hiện, khi 

áp dụng tại vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa mang lại nhiều kết quả đột phá. 

Chính quyền các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chưa thực sự đáp ứng yêu 

cầu quản lý kinh tế của vùng ven biển trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0; việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử còn khá chậm. Về phương diện 

dịch vụ công trực tuyến thì nhìn chung, vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa mới chỉ đang 

ở mức độ 2 trên 4. Trong những năm gần đây, tuy chính quyền ở cấp Trung ương, 

cấp tỉnh đã bắt đầu đẩy mạnh việc số hóa trong quản lý, nhất là hệ thống tài liệu, 

văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ chức họp trực tuyến, nhưng việc triển khai ở cấp 

huyện, cấp xã tại vùng ven biển của tỉnh còn rất chậm. Việc quản lý vẫn đang thực 

hiện chủ yếu trên giấy tờ nên triển khai thực hiện các công việc còn chậm, các cơ sở 

dữ liệu chậm được số hóa, gây khó khăn trong quản lý, bảo quản và truy cập. 

Chính quyền các cấp nhìn chung cũng chưa xây dựng được các quy hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội bài bản, có tầm nhìn lâu dài, theo hướng hiện đại mà chủ 

yếu chỉ xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm như 

lâu nay. Các kế hoạch phát triển được xây dựng cũng chưa thật sự có căn cứ khoa 

học vững chắc và có một số nội dung còn phản ánh nguyện vọng chủ quan; chưa 

được tính toán đầy đủ về nguồn lực phát triển nên nhiều mục tiêu đặt ra đều chưa 

được hiện thực hóa. Việc phối hợp giữa các huyện, thị xã trong quá trình thực thi 

quản lý nhà nước còn hạn chế, thể hiện rõ ở các quy hoạch và phát triển chuyên 

môn hóa trong nông nghiệp, thủy sản, xây dựng hệ thống đường giao thông, điện, 

nước và xử lý chất thải. 

Tỉnh cũng đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách phát triển, thu hút đầu tư trên 

địa bàn tỉnh (phụ lục 19). Các chính sách ban hành nhiều, tập trung cho lĩnh vực 

nông nghiệp, nông thôn và các lĩnh vực xã hội hóa về giáo dục, y tế, thể thao, môi 

trường; đối với lĩnh vực công nghiệp chỉ có 01 chính sách khuyến khích phát triển 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại mà không có chính sách trong 

phát triển du lịch. Ngoài ra, các chính sách này hầu hết áp dụng chung cho địa bàn 

toàn tỉnh mà chưa có chính sách riêng cho vùng ven biển ngoài chính sách hỗ trợ 

các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container đi quốc tế qua Cảng Nghi Sơn. 

Nhìn chung, các chính sách đã ban hành mang tính chất riêng rẽ đối với từng lĩnh 
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vực, chưa có chính sách chung đồng bộ, toàn diện để phát triển kinh tế vùng ven 

biển của tỉnh và cũng chưa có chính sách đề cập đến việc phát triển kinh tế vùng 

ven biển theo hướng hiện đại. Mặc dù tỉnh đã đưa ra được danh mục dự án thu hút 

vào tỉnh, nhưng chủ yếu mang tính chủ quan, chưa xác định được các dự án, lĩnh 

vực cụ thể cần tập trung cho vùng ven biển, chưa làm rõ được tính khả thi của các 

dự án cũng như chưa bày tỏ rõ thái độ cùng các cam kết về tạo thuận lợi để các nhà 

đầu tư đến đầu tư ở vùng ven biển của tỉnh để có thể sản xuất kinh doanh có lợi 

nhuận đủ hấp dẫn. 

Ngoài ra, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền cấp huyện vùng ven 

biển còn được thể hiện một phần qua Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và  

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) chung của tỉnh Thanh 

Hóa. Theo đó, giai đoạn 2010 - 2020, các chỉ số PCI, PAPI của tỉnh Thanh Hóa đều 

biến động qua từng năm, đạt kết quả tốt nhất trong giai đoạn 2013 - 2015 khi đã có 

lúc nằm trong top 10 địa phương có hiệu quả quản lý tốt nhất cả nước. Tuy, nhiên, 

trong những năm gần đây, PCI và PAPI của tỉnh Thanh Hóa chỉ nằm trong nhóm 

giữa, mức trung bình của cả nước (thứ hạng khoảng 20-30/63 tỉnh, thành phố). Điều 

này ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế của tỉnh Thanh Hóa nói chung 

và vùng ven biển nói riêng, nhất là trong việc thu hút đầu tư. 

Bảng 3.19: Xếp hạng chỉ số PCI và PAPI tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010-2020 

Năm 
Chỉ số PCI Chỉ số PAPI 

Điểm tổng hợp Xếp hạng Điểm tổng hợp Xếp hạng 

2010 55,68 44/63 
PAPI năm 2010 chọn đánh giá 30 

tỉnh, không có Thanh Hóa 

2011 60,62 24/63 37,23 13/63 

2012 55,11 44/63 37,29 20/63 

2013 61,59 08/63 38,63 09/63 

2014 60,33 12/63 36,88 24/63 

2015 60,74 10/63 37,53 09/63 

2016 58,54 31/63 36,28 27/63 

2017 62,46 28/63 35,35 20/63 

2018 63,94 25/63 45,69 11/63 

2019 65,64 24/63 43,89 28/63 

2020 63,91 28/63 43,16 24/63 
 

Nguồn: VCCI, CECODES và UNDP [95,99]. 
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3.3.2.2. Đầu tư phát triển kinh tế vùng ven biển còn hạn chế 

Đầu tư phát triển tại vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa trong những năm vừa qua 

còn hạn chế; nhìn chung, nguồn vốn đầu tư còn thiếu so với nhu cầu phát triển và 

việc đầu tư cũng chưa thực sự đem lại hiệu quả như mong muốn. 

- Quy mô đầu tư: Thanh Hóa là tỉnh có nền kinh tế quy mô trung bình trong cả 

nước, dân số đông, GRDP/người chưa cao, nên khả năng tích lũy từ nội bộ nền kinh 

tế để đầu tư còn thấp. Trong 9 năm 2011 - 2019, tốc độ tăng của vốn đầu tư phát 

triển cho cả tỉnh đạt mức khoảng 11%/năm (trong khi GRDP có tốc độ tăng khoảng 

10,5%/năm). Đối với vùng ven biển, mặc dù được tập trung đầu tư, nhưng nhìn 

chung nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế, nhất là đầu tư cho lĩnh vực sử dụng 

công nghệ còn rất hạn chế so với nhu cầu phát triển. Cảng biển Nghi Sơn đã được 

tập trung đầu tư xây dựng, nhưng nguồn vốn để xây dựng các tuyến giao thông tốc độ 

cao, chất lượng tốt kết nối cảng với các tuyến đường bộ, đường sắt quốc gia chạy từ 

Bắc vào Nam cũng chưa huy động được nhiều, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn vốn 

ngân sách trung ương. Hệ số ICOR vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa mặc dù đang có xu 

hướng giảm từ 6,6 trong giai đoạn 2011 - 2015 xuống mức 6,1 trong giai đoạn 2016 - 

2019, nhưng cũng chỉ tương đương với trung bình của cả tỉnh và của Việt Nam. 

Bảng 3.20: Quy mô đầu tư phát triển của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa 

Chỉ tiêu Đơn vị 2011 - 2015 2016 - 2019 

 Tổng vốn đầu tư thực hiện, giá 2010 tỷ đ 83.782 117.296 

 ICOR  6,6 6,1 

Trong đó:    

+ Công nghiệp tỷ đ 52.029 71.315 

+ Nông nghiệp tỷ đ 5.194 5.630 

+ Dịch vụ tỷ đ 13.070 19.002 

+ Kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỷ đ 13.489 21.349 

* Đầu tư phát triển công nghệ tỷ đ 3.603 7.976 
 

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa. 

- Cơ cấu đầu tư phát triển: Trong giai đoạn 2011-2019, vốn đầu tư phát triển 

của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa chủ yếu tập trung cho công nghiệp (chiếm 

khoảng 60%); đầu tư phát triển dịch vụ và xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật mỗi 

lĩnh vực khoảng 16-18%; đầu tư phát triển nông nghiệp chiếm tỷ lệ nhỏ, chỉ khoảng 
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5-6%. Tương tự, vốn đầu tư phát triển công nghệ cũng còn thấp, mới chiếm khoảng 

4-6% tổng đầu tư. Có thể thấy, việc đầu tư nhiều cho lĩnh vực công nghiệp, trong đó 

chủ yếu là công nghiệp nặng, cần nhiều vốn nhưng hiệu quả chưa cao, giá trị gia 

tăng chưa nhiều so với mức đầu tư, trong khi đầu tư phát triển công nghệ còn chưa 

tương xứng nên đã dẫn đến hiệu quả đầu tư phát triển vùng ven biển chưa cao.  

Bảng 3.21: Cơ cấu đầu tư phát triển của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa 

Chỉ tiêu Đơn vị 2011 - 2015 2016 - 2019 

Cơ cấu đầu tư % 100 100 

a). Xét theo ngành nghề    

+ Công nghiệp % 62,1 60,8 

+ Nông nghiệp % 6,2 4,8 

+ Dịch vụ % 15,6 16,2 

+ Kết cấu hạ tầng kỹ thuật % 16,1 18,2 

b). Tỷ trọng đầu tư phát triển công nghệ % 4,3 6,8 
 

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa. 

- Huy động vốn đầu tư: Huy động vốn đầu tư phát triển của vùng ven biển tỉnh 

Thanh Hóa nhìn chung có xu hướng tăng qua các năm. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 

2016 - 2019 (4 năm) đã gấp khoảng 1,4 lần so với tổng vốn đầu tư giai đoạn 2011 - 

2015 (5 năm), tăng đều ở cả vốn nhà nước, vốn tư nhân trong nước và vốn FDI, 

trong đó, vốn FDI tăng nhiều nhất về số lượng và tỷ trọng.  

Bảng 3.22: Huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển của vùng ven biển  

Chỉ tiêu Đơn vị 2011 - 2015 2016 - 2019 

Tổng vốn đầu tư thực hiện, giá 2010 tỷ đồng 83.782 117.296 

Trong đó:    

+ Vốn nhà nước tỷ đồng 14.410 17.243 

Tỷ lệ so tổng số % 17,2 14,7 

+ Vốn tư nhân trong nước tỷ đồng 25.470 29.089 

Tỷ lệ so tổng số % 30,4 24,8 

+ Vốn FDI tỷ đồng 43.902 70.964 

Tỷ lệ so tổng số % 52,4 60,5 
 

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa. 



102 

 

Trong khi đối với cả nước, vốn FDI chiếm khoảng 23-24% tổng vốn đầu tư xã 

hội và đối với Thanh Hóa, tỷ lệ này đạt tới khoảng 50-51% thì của vùng ven biển 

khoảng 60%. Tuy nhiên, thu hút vốn đầu tư FDI phụ thuộc nhiều vào 02 dự án lớn 

là Lọc hóa dầu Nghi Sơn và Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, trong khi các dự án còn 

lại thuộc loại nhỏ; chỉ có 9 dự án đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Ai len, số 

còn lại đến từ Trung Quốc, các nước ASEAN. Nhìn chung, các dự án FDI phần lớn 

đầu tư vào các lĩnh vực cần sử dụng nhiều lao động để tận dụng lợi thế nhân công 

giá rẻ như lĩnh vực giầy da, may mặc; có ít các dự án đầu tư sản xuất có công nghệ 

hiện đại. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng làm cho việc phát 

triển kinh tế của vùng ven biển chưa hiện đại và có hiệu quả hạn chế.   

3.3.2.3. Số doanh nghiệp chưa nhiều, doanh nghiệp hoạt động khoa học 

công nghệ còn ít  

Trên địa bàn vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa còn thiếu doanh nghiệp có tiềm 

lực tài chính, công nghệ và thị trường lớn nên vệc tham gia hội nhập kinh tế toàn 

cầu còn bộc lộ nhiều hạn chế; đồng thời, cũng chưa có nhiều những doanh nghiệp 

lớn, mạnh để làm nhân tố lôi kéo sự phát triển chung như ở nhiều tỉnh trong cả 

nước. Năm 2019, trong khi số doanh nghiệp/1 vạn dân của cả nước đạt khoảng 80 

doanh nghiệp, thì đối với tỉnh Thanh Hóa và vùng ven biển của tỉnh còn tương đối 

thấp so với cả nước, chỉ khoảng 30 doanh nghiệp/1 vạn dân. 

Bảng 3.23: Doanh nghiệp của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa 

Chỉ tiêu Đơn vị 2010 2015 2019 

Tổng số doanh nghiệp DN 1.013 1.548 3.096 

% so cả tỉnh % 22,2 23,9 25,8 

Trong đó:     

+ Doanh nghiệp trong nước DN 996 1.522 3.062 

+ Doanh nghiệp FDI DN 17 26 34 

Trong đó:     

+ Doanh nghiệp lớn* DN 15 24 57 

+ Doanh nghiệp vừa và nhỏ DN 998 1.524 3.039 

Trong đó:     

+ Doanh nghiệp hoạt động khoa học 

công nghệ 

DN 5 8 15 

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa. 

Ghi chú: * Doanh nghiệp có vốn từ 100 tỷ đồng trở lên. 
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Ngoài ra, số doanh nghiệp có quy mô vốn lớn (trên 100 tỷ đồng) rất ít, hầu hết 

là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (chiếm 98%), sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả 

chưa cao. Số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng kinh doanh còn cao; giai đoạn 2015 

- 2019 có 211 doanh nghiệp giải thể; 851 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có 

thời hạn; số doanh nghiệp kinh doanh có lãi hàng năm chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 40 - 

45% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Số doanh nghiệp hoạt động khoa học 

công nghệ cũng không có nhiều, làm cho khả năng phát triển, áp dụng công nghệ 

tiên tiến chậm được cải thiện, nên làm cho hiệu quả phát triển chung của vùng ven 

biển cũng thấp.  

3.3.2.4. Chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, cơ cấu lao động chưa 

hiện đại 

Giai đoạn 2010 - 2019, lực lượng lao động xã hội chiếm trong khoảng 60-65% 

tổng dân số vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa; số lao động năm 2019 tăng khoảng 

9,6% so với năm 2010; lao động qua đào tạo (có chứng chỉ) tăng khoảng 81 nghìn 

người qua 10 năm. Phân công lao động có tuy có chuyển biến tích cực nhưng chưa 

đáp ứng yêu cầu phát triển hiện đại. Tỷ trọng lao động nông nghiệp từ chỗ chiếm 

khoảng 55% năm 2010 xuống còn 34% tổng lao động xã hội năm 2019, tuy nhiên vẫn 

ở mức cao, trong khi nông nghiệp chỉ tạo ra 10,5% GRDP. Chất lượng lao động còn 

thấp, mới có khoảng 31% lao động qua đào tạo có chứng chỉ; số lao động qua đào tạo 

chủ yếu làm việc trong lĩnh vực công nghiệp; phần lớn lao động trong lĩnh vực nông 

nghiệp và dịch vụ chưa được đào tạo, chủ yếu là lao động thủ công, giản đơn. 

Bảng 3.24: Cơ cấu lao động xã hội của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa 

Chỉ tiêu Đơn vị 2010 2015 2019 

Lao động xã hội 1.000 ng 636,2 657,2 697,8 

Trong đó:     

+ Nông nghiệp 1.000 ng 349,8 295,7 236,6 

% so tổng lao động xã hội % 54,9 44,9 33,9 

+ Công nghiệp 1.000 ng 146,4 186,2 242,8 

% so tổng lao động xã hội % 23,0 28,3 34,8 

+ Dịch vụ 1.000 ng 140,0 175,3 218,4 

% so tổng lao động xã hội % 22,0 26,8 31,3 

Lao động qua đào tạo (có chứng chỉ) 1.000 ng 135,5 183,5 216,3 

% so tổng lao động xã hội % 21,3 27,9 31,0 
 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa. 
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Cơ cấu lao động xã hội của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa mặc dù chuyển dịch 

theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng lao động trong nông nghiệp từ 54,9% xuống 33,9%, 

tương đương mức trung bình của cả nước, tuy nhiên cao hơn nhiều so với các nước có 

thu nhập trung bình cao (khoảng 16%) và các nước phát triển (khoảng 3%). Sử dụng 

phương pháp véc - tơ đã trình bày ở phương pháp nghiên cứu kết hợp với so sánh tốc 

độ dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo GRDP đã tính toán ở trên cho thấy, tốc độ chuyển 

dịch cơ cấu lao động cao hơn khoảng 1,9 lần so với tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

theo GRDP trong giai đoạn 2010 - 2019. Điều đó chứng tỏ mặc dù cơ cấu lao động 

chuyển dịch tích cực, nhưng năng suất, hiệu quả sản xuất vẫn chưa được cải thiện; lao 

động chuyển sang các ngành nghề mới có trình độ lao động thấp, chưa đủ điều kiện về 

tay nghề, làm năng suất chung của các ngành phi nông nghiệp bị thấp đi; lao động chủ 

yếu là chuyển từ ngành nông nghiệp năng suất thấp chuyển sang ngành phi nông 

nghiệp cũng chỉ có năng suất vừa phải (chưa cao) nên chưa tạo ra sự thay đổi rõ rệt.  

Bảng 3.25: Hệ số chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động của vùng ven biển 

Giai đoạn cos ϕ ϕ 
Tốc độ chuyển 

dịch cơ cấu (%) 

Tốc độ chuyển dịch 

bình quân năm (%) 

* Hệ số chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

2010 - 2015 0,990038 8,09 8,99 1,64 

2015 - 2019 0,995275 5,57 6,19 1,41 

2010 - 2019 0,975678 12,66 14,06 1,47 

* Hệ số chuyển dịch cơ cấu lao động 

2010 - 2015 0,982095 10,86 12,07 2,3 

2015 - 2019 0,973834 13,14 14,6 3,46 

2010 - 2019 0,913734 23,97 26,64 2,66 
 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa. 

3.3.2.5. Lĩnh vực khoa học công nghệ phát triển chậm, chưa có nhiều 

đổi mới  

Nhìn chung, trình độ khoa học công nghệ của tỉnh Thanh Hóa nói chung và 

vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa nói riêng mới chỉ đang ở mức trung bình, còn 

khoảng cách lớn với các quốc gia phát triển. Việc nghiên cứu khoa học, công nghệ 

và ứng dụng kết quả nghiên cứu đạt hiệu quả chưa cao. Chính quyền các địa 

phương ven biển cũng chưa có các cơ chế, chính sách phù hợp hỗ trợ thúc đẩy khởi 
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nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp thực hiện đổi mới, ứng dụng công nghệ, đặc biệt là 

các công nghệ tiên tiến, thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chưa 

khuyến khích, nuôi dưỡng và phát triển được nhiều các phát minh, sáng chế trở 

thành sản phẩm cuối cùng và thương mại hoá. Mối liên kết giữa nghiên cứu với đào 

tạo, giữa nghiên cứu với thị trường và doanh nghiệp còn yếu.  

Việc đầu tư cho khoa học, công nghệ hiệu quả chưa cao. Chi ngân sách nhà 

nước cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ chỉ chiếm khoảng 0,5% 

tổng chỉ ngân sách địa phương hàng năm, thấp hơn mức trung bình của cả nước 

(khoảng 1,5%/năm). Kết quả từ các hoạt động nghiên cứu khoa học cũng chưa được 

áp dụng nhiều trong thực tiễn. Trình độ công nghệ của các doanh nghiệp trên địa 

bàn vùng ven biển phần lớn ở mức trung bình trở xuống, tỷ lệ dây chuyền sản xuất 

có công nghệ hiện đại chiếm tỷ lệ thấp (chỉ khoảng 20%). Việc thành lập quỹ phát 

triển khoa học công nghệ trong các doanh nghiệp và đổi mới công nghệ, thiết bị của 

các doanh nghiệp còn chậm. 

Cơ sở vật chất, nhân lực cho hoạt động khoa học công nghệ vẫn chưa đáp ứng 

được yêu cầu, nhất là vấn đề phát huy, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực khoa học 

công nghệ, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các tổ chức khoa học công 

nghệ (số cán bộ nghiên cứu khoa học của vùng ven biển chỉ đạt 3,5 người/1 vạn 

dân, thấp hơn so với cả nước là 7,05 người/1 vạn dân). Còn thiếu nhân lực khoa học 

công nghệ có trình độ cao, chuyên sâu, nhất là các chuyên gia về công nghệ. 
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 

 

Vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa đã có bước phát triển kinh tế hơn trước tương 

đối rõ (quy mô nền kinh tế gấp khoảng 3 lần sau 10 năm, cảng biển đã thông quan 

được khoảng 40 triệu tấn/năm, hình thành Khu kinh tế Nghi Sơn với diện tích 

khoảng 106 nghìn ha, nâng cấp được đô thị Sầm Sơn....), nhưng nhìn chung việc 

phát triển kinh tế chưa được tổ chức một cách khoa học, đường lối phát triển cũng 

chưa có tầm nhìn xa đủ mức (nhất là về hiện đại hóa). Việc phát triển kinh tế tại 

vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa đã và đang theo hướng hiện đại nhưng tốc độ còn 

chậm, mức độ phát triển chỉ ngang và nhỉnh hơn một chút so với mức trung bình 

của tỉnh Thanh Hóa, của cả nước, nhưng vẫn còn cách xa so với các quốc gia phát 

triển trên thế giới. Vị trí, vai trò của vùng ven biển đối với sự phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh Thanh Hóa còn ở mức hạn chế và chưa tương xứng với tiềm năng.  

Nguyên nhân của tình trạng trên thì có nhiều nhưng chủ yếu phải kể đến vai 

trò chủ quan của cơ quan quản lý nhà nước các cấp còn bộc lộ một số hạn chế trong 

việc huy động vốn đầu tư phát triển, phát triển doanh nghiệp, chất lượng nguồn 

nhân lực, phát triển khoa học công nghệ và nhất là trong việc quản lý nhà nước đối 

với phát triển kinh tế (quản lý hành chính chưa hiện đại; chưa có quy hoạch, định 

hướng rõ ràng; chính sách thu hút đầu tư chưa hấp dẫn; quảng bá hình ảnh chưa tốt; 

chỉ số PCI, PAPI của tỉnh còn ở mức trung bình). 
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CHƯƠNG 4 

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG VEN  

BIỂN TỈNH THANH HÓA THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI ĐẾN NĂM 2030 

 

4.1. Bối cảnh tác động đến phát triển kinh tế vùng ven biển tỉnh 

Thanh Hóa theo hướng hiện đại 

4.1.1. Bối cảnh quốc tế và trong nước 

4.1.1.1. Bối cảnh quốc tế 

a). Thế giới chuyển sang kỷ nguyên số với sự phát triển mạnh mẽ của cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư với sự hiện diện của trí tuệ nhân tạo, inernet kết nối vạn 

vật, kinh tế số và công nghệ thông tin sẽ tạo ra tiền đề để các quốc gia, vùng lãnh thổ 

thực thi hiện đại hóa và phát triển trong thế kỷ XXI. Công nghệ biển trở thành lực 

lượng vật chất để khai thác các nguồn lợi biển. Trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, 

công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học... tác động mạnh tới phát triển cảng, 

logistics, kinh tế hàng hải, đánh bắt hải sản, nông nghiệp sinh thái biển, công nghiệp 

biển và du lịch biển. Do đó, đẩy mạnh ứng dụng thành quả cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư là phương thức nhanh chóng để vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa kịp thời 

nắm bắt các thời cơ, phát huy thế mạnh để phát triển kinh tế hiện đại. 

b). Thu hút nguồn vốn nước ngoài có xu hướng tăng lên nhưng ngày càng trở 

nên cạnh tranh hơn. Theo dự báo của các chuyên gia và tổ chức quốc tế, FDI vẫn là 

một trong những nguồn vốn chính của Việt Nam. Do các lo ngại liên quan đến 

chiến tranh thương mại, các tập đoàn đa quốc gia đang có xu hướng dịch chuyển 

dòng vốn khỏi Trung Quốc để sang các nước khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ và một 

số nước đang phát triển khác. Việc Việt Nam mở cửa thị trường theo các cam kết 

quốc tế tạo điều kiện cho sự hiện diện của các tập đoàn đa quốc gia và theo đó là 

luồng vốn FDI ngày càng nhiều hơn. Các nhà đầu tư công nghiệp chế tạo cơ khí, 

công nghiệp điện tử, công nghệ thông tin, xây dựng cảng biển và sân bay, xây dựng 

điện gió và điện mặt trời, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, du lịch...sẽ tiếp tục 

đầu tư vào Việt Nam. Tuy nhiên, để đảm bảo thu hút được vốn FDI, đòi hỏi Việt 

Nam, Thanh Hóa và vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa phải tiếp tục cải thiện mạnh mẽ 

môi trường đầu tư và duy trì lợi thế so với các quốc gia, khu vực khác. 

c). Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế vẫn tiếp tục là xu thế chủ đạo. Toàn cầu 

hóa và hội nhập kinh tế quốc tế tạo điều kiện cho dịch chuyển ngày càng tự do và 
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trên quy mô lớn đối với các nguồn lực phát triển (vốn, công nghệ, nhân lực…). 

Trong bối cảnh đó, nước ta ký các Hiệp định thương mại tự do với các nước và tạo 

ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với các địa phương trong quá trình hội nhập 

quốc tế, nhất là thu hút vốn FDI và giao thương hàng hóa. Vì thế, cần có phương 

cách để tận dụng cơ hội do toàn cầu hóa đem lại và thu hút công nghệ, chuyên gia 

trình độ cao để thúc đẩy sự phát triển kinh tế, khai thác tốt tiềm năng của mình.   

4.1.1.2. Bối cảnh trong nước 

a). Quá trình thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam 

đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế vùng 

ven biển của cả nước, trong đó có vùng ven biển của tỉnh Thanh Hóa. Trong những 

năm tới, chuyển đổi số và phát triển nền kinh tế số trên phạm vi cả nước tác động 

toàn diện đến quá trình thịnh vượng vùng ven biển của tỉnh Thanh Hóa. Chủ trương 

hình thành các đột phá kinh tế (công nghiệp biển, cảng biển- kinh tế hàng hải - 

logistic, du lịch biển, khai thác và chế biến đầu khí, nuôi trồng và khai thác hải sản 

gắn với phát triển khu kinh tế ven biển và hình thành một số tập đoàn kinh tế) vừa 

là tư tưởng chỉ đạo vừa là phương cách phát triển kinh tế biển ở Việt Nam. Trong 

tương lai gần khi tuyến đường cao tốc Hà Nội - Vinh, tuyến cao tốc phía đông 

Trường Sơn chạy dọc từ Bắc vào Nam qua địa phận Thanh Hóa hoàn thành trong 

những năm tới, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư cũng như du khách đến 

du lịch, nghỉ dưỡng ở Thanh Hóa nói chung và vùng ven biển của tỉnh nói riêng. 

b). Chủ trương, đường lối phát triển kinh tế của Thanh Hóa đã có là căn cứ 

quan trọng để phát triển kinh tế vùng ven biển của tỉnh. Bộ Chính trị Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có Nghị quyết về xây dựng và phát 

triển tỉnh Thanh Hóa đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045 [3]; đồng thời, theo báo cáo 

điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, định hướng 

đến 2030 của tỉnh [90], thì trong những năm tới Thanh Hóa sẽ có bước phát triển 

mạnh mẽ trên cơ sở có sự phát triển mang tính bứt phá của Khu kinh tế Nghi Sơn, 4 

đô thị (TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, TX Bỉm Sơn và TX Nghi Sơn), cũng như có sự 

đổi mới phát triển về chất của vùng miền núi, đồng bằng, vùng ven biển gắn với du 

lịch, nghỉ dưỡng; đồng thời, Thanh Hóa phấn dấu đứng vào nhóm đầu các tỉnh phát 

triển của nước ta. Vùng ven biển của tỉnh sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hiện 

thực hóa mục tiêu này.  
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c). Tác động của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu ảnh hướng lớn đến phát 

triển kinh tế vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa. Việt Nam là một trong những nước 

chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu và nước biển dâng; hàng năm, có 

hơn 200 nghìn ha lúa và gần 100 nghìn ha hoa màu bị thiệt hại do thiên tai. Đối với 

Thanh Hóa là tỉnh ven biển với 102 km đường bờ biển, khu vực ven biển tương đối 

thấp với 05 cửa sông chính đổ ra biển; do đó, khi mực nước biển dâng sẽ ảnh hưởng 

rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống nhân dân và các hoạt động sinh 

kế của người dân. Ngoài ra, biến đổi khí hậu sẽ làm gia tăng những ngày nắng nóng 

cũng như cường độ nắng nóng; đồng thời, tình hình mưa bão thất thường cũng gây 

ảnh hưởng không nhỏ đến vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa. 

Bên cạnh đó, dịch bệnh COVID-19 cũng sẽ tác động lớn đến việc phát triển 

kinh tế xã hội ở nước ta. Ở tỉnh Thanh Hóa, nhiều doanh nghiệp công nghiệp bị ảnh 

hưởng, nhất là việc nhập khẩu nguyên vật liệu, thiết bị bị ngừng trệ vì nhiều chuỗi 

cung ứng đa quốc gia bị đứt gãy và trên địa bàn tỉnh cũng như ở vùng ven biển của 

tỉnh có tới 60-70% khách sạn, nhà hàng phải tạm ngừng hoạt động. Việc thu hút các 

nhà đầu tư FDI mang tầm chiến lược cũng sẽ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.  

4.1.2. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức (SWOT) 

a) Điểm mạnh: có vị trí thuận lợi và hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ 

gồm: đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển và đường hàng không, tạo điều 

kiện thuận lợi cho Thanh Hóa giao thương với các tỉnh, thành phố trong cả nước; có 

nguồn nhân lực dồi dào, có thị trường tiêu thụ nội tỉnh lớn; tài nguyên thiên nhiên, 

tài nguyên du lịch hấp dẫn và nổi trội so nhiều nơi ở Việt Nam; kết cấu hạ tầng 

quan trọng, quy mô lớn, có tính kết nối liên vùng như: Cảng nước sâu Nghi Sơn, 

đường cao tốc, đường ven biển, các trục giao thông quốc gia đi qua… đã và đang 

được đầu tư nâng cấp, mở rộng; có Khu Kinh tế Nghi Sơn và có thành phố biển 

Sầm Sơn đang trong quá trình phát triển tương đối nhanh và đã hình thành một số 

yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, quy mô lớn, được các nhà đầu 

tư quan tâm nhiều hơn trước. 

b) Điểm yếu: Xuất phát điểm của nền kinh tế còn thấp so với bình quân cả 

nước, nền kinh tế phát triển chưa hiện đại, quy mô kinh tế chưa lớn và khả năng tích 

lũy đầu tư từ nội bộ nền kinh tế nhỏ; người dân khu vực bãi ngang, hải đảo còn 

nghèo, đời sống còn nhiều khó khăn, bị ảnh hưởng lớn từ biến đổi khí hậu (khô hạn, 

thiếu nước về mùa khô, xâm nhập mặn sâu) và nước biển dâng; chất lượng lao động 
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còn hạn chế, lao động kỹ thuật bậc cao trong các ngành sản xuất không nhiều; số 

lượng doanh nghiệp chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, năng lực cạnh 

tranh và khả năng quản trị doanh nghiệp yếu, việc tiếp cận và ứng dụng khoa học 

công nghệ còn hạn chế. 

c) Cơ hội: Các quốc gia ASEAN ngày càng gắn kết, cộng đồng kinh tế của 

khối này cũng đang phát huy tác dụng và đòi hỏi các nước kết nối tốt hơn. Xu 

hướng chuyển dịch của dòng vốn FDI vừa là cơ hội tốt và đặt ra cho Việt Nam cũng 

như cho tỉnh Thanh Hóa phải biết chuẩn bị tốt các điều kiện để đón các nhà đầu tư 

chuyển dịch từ Trung Quốc, cũng như đón các nhà đầu tư lớn đến từ Mỹ, EU, Đông 

Á; đồng thời, tổ chức sản xuất tốt để tạo ra những sản phẩm hàng hóa nông sản, 

công nghiệp, du lịch… có chất lượng cao, xuất khẩu sang các nước phát triển để tận 

dụng cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết. Thực hiện 

chiến lược phát triển kinh tế biển đến 2030, tầm nhìn đến 2045 của Việt Nam sẽ 

đem đến nhiều cơ hội cho các vùng ven biển trên phạm vi cả nước, trong đó có 

vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa.   

d) Thách thức: Bất ổn an ninh, chính trị trong khu vực, tranh chấp chủ quyền 

biển đảo, tình hình biển Đông khó lường. Cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt khi 

Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng; đặc biệt, là cạnh tranh thu hút đầu 

tư (nhất là đầu tư FDI) và tiêu thụ sản phẩm, không chỉ so với các nước trong khu 

vực mà còn so với các địa phương, khu vực ven biển lân cận. Ngoài ra, tác động của 

thiên tai, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường có nhiều diễn biến khó lường; các 

loại dịch bệnh trên người và vật nuôi ngày càng phức tạp, có tốc độ lây lan, phát tán 

nhanh trên toàn cầu cũng là một thách thức không nhỏ cho phát triển vùng ven biển 

tỉnh Thanh Hóa. 

4.2. Định hướng phát triển kinh tế vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa 

theo hướng hiện đại đến năm 2030 

4.2.1. Quan điểm chủ đạo đối với phát triển kinh tế vùng ven biển  

Đổi mới quan điểm phát triển là yêu cầu cấp thiết; vùng ven biển tỉnh Thanh 

Hóa có tiềm năng lớn, có nhiều lợi thế hơn so với các khu vực ven biển từ Móng Cái 

vào tới Hà Tĩnh, nhưng nếu không được khai thác bằng phương thức hiện đại sẽ gây 

lãng phí cho hiện tại và tương lai. Luận án đề xuất quan điểm cơ bản đối với công 

cuộc phát triển kinh tế vùng ven biển theo hướng hiện đại ở tỉnh Thanh Hóa là:   
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(1). Lấy hiệu quả, yêu cầu bền vững, có tính tới biến đối khí hậu và tác động 

của cuộc cách mạnh công nghiệp 4.0 làm tiêu chí cao nhất để quyết định chủ 

trương, đường lối phát triển kinh tế vùng ven biển cho cả ngắn, trung và dài hạn.  

(2). Thực thi phát triển hiện đại gắn với tổ chức sản xuất theo các phương thức 

tiên tiến ngay từ thời điểm hiện tại; tiến hành đầu tư tập trung để hình thành một số 

lãnh thổ đầu tàu; sử dụng công nghệ cao và thân thiện với môi trường, phát triển các 

sản phẩm và ngành nghề sạch không gây phương hại cho môi trường; coi trong việc 

thu hút đầu tư từ các tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam cũng như của nước ngoài. 

(3). Coi trọng tối đa việc đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ cao 

vào phát triển các ngành kinh tế; bố trí không gian phát triển các ngành, lĩnh vực bảo 

đảm hài hòa, hợp lý và đáp ứng về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trong tỉnh để nâng 

cao chất lượng tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại. 

(4). Trong quá trình phát triển kinh tế vùng ven biển cần đặt vùng ven biển trong 

mối quan hệ chặt chẽ với các vùng khác của tỉnh Thanh Hóa, cũng như với các tỉnh, 

thành phố lớn và các vùng ven biển khác ở phía Bắc và và khu vực Bắc Trung bộ. 

4.2.2. Dự báo phát triển 

Từ kết quả phân tích tương quan giữa GRDP với giá trị sản xuất, tương quan 

giữa gia tăng gia tăng tỷ trọng lĩnh vực sử dụng công nghệ cao và tốc độ tăng 

trưởng giá trị gia tăng trong thời kỳ 2011 - 2019, có thể dự báo chỉ số tương quan 

cho các năm tới (cụ thể là để tăng 1% GTGT cần gia tăng tỷ trọng lĩnh vực sử dụng 

công nghệ cao trong tổng GTGT của vùng ven biển Thanh Hóa cỡ khoảng 4-5% 

vào năm 2030). Căn cứ kết quả phát triển kinh tế xã hội của vùng ven biển giai đoạn 

2010 - 2019, tương quan phát triển của các ngành, lĩnh vực, kế hoạch đầu tư, sản 

xuất kinh doanh của các doanh nghiệp lớn trên địa bàn vùng ven biển, tác giả dự 

báo kết quả phát triển kinh tế vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa theo hướng hiện đại 

như sau: 

* Đối với giai đoạn 2020 - 2025: Dự kiến trong giai đoạn 2020 - 2025, việc 

phát triển kinh tế vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa theo hướng hiện đại sẽ chủ yếu tập 

trung vào xây dựng các nền móng phát triển hiện đại theo các định hướng, giải pháp 

đã được trình bày ở trên. Dự báo các mục tiêu phát triển đến năm 2025 sẽ chưa thể 

có những đột phá ngay được khi việc thực hiện các định hướng, giải pháp sẽ cần 

thời gian để triển khai và có độ trễ nhất định. Do đó, kết quả dự báo các chỉ tiêu 
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phát triển kinh tế vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 sẽ có kết quả tương 

đương và nhỉnh hơn một chút so với các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

và các huyện, thị xã, thành phố ven biển [69,70, 71, 72,73,…]. 

* Đối với giai đoạn 2026 - 2030: Luận án xây dựng 03 phương án phát triển 

kinh tế cho vùng ven biển như sau: 

+ Phương án 1: Có tính khả thi cao, chỉ tính các công trình then chốt phát huy 

75-80% công suất và khả năng huy động vốn được khoảng 9-10 tỷ USD là tương 

đối chắc chắn (mỗi năm huy động khoảng 1 tỷ USD).  

+ Phương án 2: Phương án khá, nhu cầu vốn đầu tư khoảng 11,5-12 tỷ USD; 

mức huy động vốn nhiều hơn gấp 1,2 lần so phương án 1; các công trình then chốt 

phát huy được khoảng 85%.  

+ Phương án 3: Phương án cao, các công trình then chốt phát huy khoảng 90-

95% công suất, nhu cầu huy động vốn đầu tư vào khoảng 14-15 tỷ USD, số vốn gấp 

1,4 lần so với phương án 1. Là phương án cao nhưng tính khả thi thiếu chắc chắn hơn.  

Bảng 4.1: Dự báo phát triển kinh tế của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa 

Chỉ tiêu Đơn 

vị 

2019 2025 2030 

PA1 PA2 PA3 

1. GRDP, giá 2010 Tỷ đ 37.376 75.772 139.605 142.721 145.892 

Tốc độ tăng giai đoạn %  12,5 13 13,5 14 

2. Cơ cấu ngành 

+ Nông nghiệp Tỷ đ 3.924 4.698 5.584 5.423 5.252 

% so tổng số % 10,5 6,2 4 3,8 3,6 

+ Công nghiệp Tỷ đ 20.333 43.190 80.971 82.065 83.158 

% so tổng số % 54,4 57 58 57,5 57 

+ Dịch vụ  Tỷ đ 13.119 27.884 53.050 55.233 57.481 

% so tổng số % 35,1 36,8 38 38,7 39,4 

3. Riêng lĩnh vực sử 

dụng công nghệ cao 
Tỷ đ 8.036 22.732 53.050 57.088 61.275 

% so tổng GRDP 

vùng ven biển 
% 21,5 30 38 40 42 

 

Nguồn: Dự báo trên cơ sở số liệu của Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa và thống kê 

của các huyện, thị xã, thành phố ven biển tỉnh Thanh Hóa. 
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Để phát triển hiện đại kinh tế vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, luận 

án cho rằng điều kiện tiên quyết là cần đưa tỷ trọng lĩnh vực sử dụng công nghệ cao 

trong tổng GRDP của vùng ven biển từ mức khoảng 21,5% lên khoảng 40% GRDP. 

Theo đó, với các yếu tố nền tảng (như cảng biển, đường giao thông, cung cấp điện, 

nước, logistics… ) đã hiện hữu, nhân lực dồi dào và có thể đào tạo nhanh, chính quyền 

quyết tâm, ý chí chính trị lớn, người dân thấy rõ lợi ích do phát triển kinh tế mang 

lại…, nếu thực hiện tốt các định hướng, giải pháp nêu trên, đặc biệt là thu hút được các 

nhà đầu tư có tầm chiến lược thì hoàn toàn có thể đạt được Phương án 3. 

 

Hình 4.1: Dự báo lĩnh vực công nghệ cao trong tổng GRDP  

của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa 

Nguồn: Dự báo trên cơ sở số liệu của Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa và thống kê 

của các huyện, thị xã, thành phố ven biển tỉnh Thanh Hóa. 

4.2.3. Mục tiêu và định hướng chung 

a) Mục tiêu: 

Nghị quyết 58-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát 

triển tỉnh Thanh Hóa đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045 [3] đặt ra mục tiêu tốc độ 

tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 11% trở lên trong giai đoạn 2021 - 2025 và 9,2% trở 

lên trong giai đoạn 2026 - 2030 trên cơ sở phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn 

như công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và cảng biển gắn với 

dịch vụ logistics; du lịch... Trong đó, vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa sẽ đóng vai trò 

quan trọng đối với việc phấn đấu đạt mục tiêu này và giữ vai trò quyết định trong 

quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Từ những yêu cầu đặt ra từ Nghị 

quyết 58-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị, tham khảo báo cáo điều chỉnh 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, định hướng đến 2030 

[90], Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh Thanh Hóa và 
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các huyện, thị xã, thành phố ven biển [7,79,81,83,85,87,89,91], đánh giá những tiềm năng 

lợi thế của vùng ven biển và khả năng triển khai các định hướng, giải pháp nhằm 

phát triển hiện đại vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa, luận án dự kiến một số mục tiêu 

chung về phát triển kinh tế của vùng ven biển Thanh Hóa đến năm 2030 như sau: 

- Giai đoạn 2020 - 2030, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt mức khoảng 

12,5 - 13,5%/năm; trong đó công nghiệp tăng khoảng 13,5 - 14,5%, dịch vụ tăng 

13,0 - 14,0% và nông nghiệp tăng khoảng 4,5 - 5%.  

- GRDP/người đạt khoảng 7.800 - 8.200 USD vào năm 2030.  

- Đến năm 2030, giá trị xuất khẩu đạt trên 8,0 tỷ USD và độ mở kinh tế đạt 

mức khoảng 80 - 90%.  

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 500.000 tỷ đồng trong giai 

đoạn 2020 - 2030. 

- Năng suất lao động tăng khoảng 12 - 13%/năm. 

-  Lĩnh vực sử dụng công nghệ cao chiếm trên 40% GRDP vào năm 2030. 

b) Định hướng chung 

Việc phát triển kinh tế vùng ven biển trong giai đoạn 2020 - 2030 thực thi theo 

các định hướng cơ bản sau đây: 

- Phát triển hiện đại các lĩnh vực then chốt: cảng biển và kinh tế hàng hải, 

công nghiệp gắn với cảng, du lịch và nông nghiệp sinh thái biển ứng dụng công 

nghệ cao; hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật phát triển theo hướng đồng bộ và hiện 

đại, kết nối hoàn chỉnh với hệ thống kết cấu hạ tầng của Thanh Hóa.  

- Xây dựng vùng ven biển thành lãnh thổ đầu tàu, có năng lực kinh tế mạnh, 

có khả năng lôi kéo sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Thanh Hóa. Vùng 

ven biển có tốc độ tăng trưởng kinh tế gấp khoảng ít nhất 1,3 lần mức tăng chung 

của kinh tế tỉnh Thanh Hóa.  

- Quản trị phát triển vùng ven biển đi đầu trong toàn tỉnh về hiện đại hóa, trên 

địa bàn vùng ven biển, hầu hết các dịch vụ công đạt mức độ 4.   

4.2.4. Định hướng cụ thể về phát triển kinh tế vùng ven biển tỉnh 

Thanh Hóa theo hướng hiện đại đến 2030 

4.2.4.1. Phát triển hiện đại công nghiệp 

Trên cơ sở tham khảo lý thuyết định vị công nghiệp, điều kiện cụ thể của vùng 

ven biển tỉnh Thanh Hóa, luận án đề xuất phương án phát triển và phân bố công 

nghiệp với các lĩnh vực trọng tâm và những lãnh thổ tập trung công nghiệp theo 

hướng hiện đại với những hướng ưu tiên sau: 
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a). Phát triển hiện đại các phân ngành 

Trên cơ sở cân nhắc tiềm năng, lợi thế và tham khảo ý kiến các nhà lãnh đạo, 

các chuyên gia của địa phương, luận án cho rằng, việc hiện đại hóa công nghiệp cần 

thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và có bước đi phù hợp. Trong đó, các dự án FDI 

có thể tận dụng lợi thế công nghệ hiện đại từ các quốc gia phát triển nên phải hiện 

đại hóa ngay từ đầu. Các dự án hóa lọc dầu, cơ khí chế tạo, chế biến nông sản thực 

phẩm, cơ điện tử đều phải có công nghệ cao và hình thành các chuỗi giá trị, các tổ 

hợp đa ngành. Theo đó, cần tập trung phát triển những ngành công nghiệp chủ lực 

sau đây: 

+ Công nghiệp lọc hóa dầu: Khẩn trương đưa Khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi 

Sơn, giai đoạn 1 công suất 10 triệu tấn dầu thô/năm đi vào hoạt động đạt tối đa công 

suất thiết kế; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Tổ hợp hóa chất Đức Giang đã 

được chấp thuận chủ trương đầu tư tại KKT Nghi Sơn (công suất 386.000 tấn sản 

phẩm/năm với các sản phẩm chính là nhựa PVC, xút NaOH, các hợp chất chứa 

Clo). Trên cơ sở đó, từng bước mở rộng, thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế 

biến các sản phẩm từ hóa dầu như chế tạo các loại hoá chất phục vụ công nghiệp, 

nông nghiệp, chất dẻo tổng hợp, hóa mỹ phẩm, sản phẩm nhựa tổng hợp màng PP, 

ống nhựa áp lực cao, bột nhựa, hạt nhựa, keo dán các loại, sản phẩm cao su nhân 

tạo, sơn tổng hợp, hoá chất tẩy rửa công nghiệp và dân dụng. Thu hút đầu tư các dự 

án chế biến sau lọc hoá dầu như sản xuất Poly Propylyne (PP) công suất 30 vạn 

tấn/năm, nhà máy sản xuất sợi tổng hợp PET công suất 15 vạn tấn/năm, nhà máy 

sản xuất benzen, nhà máy sản xuất phân bón DAP 560.000 tấn/năm, nhà máy sản 

xuất Polyethylen (PE) 45 vạn tấn/năm. Ngoài ra, cần tập trung kêu gọi đầu tư mở 

rộng giai đoạn 2 Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, nâng công suất Nhà máy Lọc hóa 

dầu Nghi Sơn lên khoảng 20 triệu tấn dầu thô/năm; thu hút một số tập đoàn dầu khí 

lớn trên thế giới như ExxonMobil, đã và đang có ý định quan tâm đầu tư thêm nhà 

máy lọc hóa dầu tại Khu kinh tế Nghi Sơn với mục tiêu là phát triển Khu kinh tế 

Nghi Sơn trở thành một trong các trung tâm lọc hóa dầu và chế biến các sản phẩm 

sau lọc hóa dầu lớn nhất cả nước vào giai đoạn sau năm 2025.   

+ Công nghiệp luyện thép và cơ khí chế tạo: Duy trì hoạt động ổn định dự án 

Thép Nghi Sơn giai đoạn 1, công suất 2 triệu tấn/năm; đồng thời đẩy nhanh tiến độ 

triển khai giai đoạn 2 của dự án, đưa tổng công suất đạt 7 triệu tấn thép/năm; không 

thu hút thêm các dự án sản xuất thép xây dựng để kiểm soát và bảo vệ môi trường 

của tỉnh. Để có thể phát triển hiện đại ngành công nghiệp luyện thép và cơ khí chế 
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tạo, trong thời kỳ tới, cần tập trung thu hút đầu tư các dự án sản xuất thép chất 

lượng cao, thép chuyên dụng cung cấp cho công nghiệp cơ khí, đóng tàu, sản xuất ô 

tô; xây dựng các nhà máy cơ khí chế tạo, lắp ráp có quy mô vừa, công nghệ hiện 

đại, sản xuất thiết bị  phục vụ lắp ráp máy phục vụ đóng tàu, sản xuất máy xây 

dựng, máy nông nghiệp, ô tô, máy công cụ, máy chế biến và các sản phẩm cơ khí - 

điện tiêu dùng như máy điều hoà, tủ lạnh, máy giặt, dụng cụ gia đình. Thu hút đầu 

tư để đóng mới, sửa chữa được tàu 100.000 DWT; đóng, sửa các loại tàu chuyên 

dụng, tàu dịch vụ cho vận tải biển. Tùy điều kiện để đầu tư một số dự án đóng, sửa 

tàu vận tải biển, tàu đánh bắt, chế biến hải sản, tàu dịch vụ khai thác hải tại các khu 

vực cửa Lạch Bạng, Lạch Hới, Lạch Ghép, Lạch Trường gắn với phát triển cảng cá 

hoặc khu neo đậu tàu thuyền.  

+ Công nghiệp điện: Xây dựng Nghi Sơn thành trung tâm nhiệt điện lớn của 

cả nước cũng như của Bắc Trung Bộ, trước mắt cần tiếp tục phát triển các nhà máy 

nhiệt điện với tổng công suất khoảng 2.400 MW, gồm: dự án xây dựng nhà máy 

nhiệt điện Nghi Sơn I công suất 600 MW, nhiệt điện Công Thanh 600 MW, nhiệt 

điện Nghi Sơn II công suất 1.200 MW. Chuyển dần sang phát triển năng lượng 

xanh, thân thiện với môi trường, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Nhà máy điện 

năng lượng mặt trời Thanh Hóa I (công suất 160 MW); thu hút, phát triển các dự án 

điện khí hóa lỏng LPG (tổng công suất khoảng 1.500 - 2.000 MW) của các đối tác 

quan tâm như Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), Tập đoàn 

Milennium - Hoa Kỳ. Từng bước thu hút các dự án sản xuất điện gió, điện năng 

lượng mặt trời khác ở những địa phương ven biển có điều kiện thuận lợi. Phát triển 

hiện đại mạng lưới chuyển tải điện, đưa mức thất thoát trên đường dây truyền tải 

xuống khoảng 5-6%. Ở tất cả các thành phố, đô thị ven biển đều ngầm hóa đường 

điện và thực hiện cấp điện thông minh. 

+ Công nghiệp cơ điện tử và cơ khí tiêu dùng: Tập trung vào việc thu hút các 

dự án sản xuất và lắp ráp linh kiện điện tử, sản xuất các thiết bị điện tử, thông tin 

viễn thông, máy tính, thiết bị điện tử thông minh như: thiết bị nghe nhìn, âm thanh, 

thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị điện thông minh, thiết bị máy tính, thiết bị ngoại 

vị, thiết bị cảm ứng....; khuyến khích phát triển các cơ sở sản xuất đồ điện tử tiêu 

dùng, sản xuất thiết bị điện gia dụng, điện lạnh, vật liệu nhôm, kim khí xây dựng. 

Trong giai đoạn 2020 - 2025, cần tập trung thu hút các doanh nghiệp xây dựng hạ 

tầng các khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung....; trên cơ sở đó, tập 

trung thu hút các các doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp phần mềm sản xuất 
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các sản phẩm mới dựa trên thành tự khoa học kỹ thuật về vật liệu mới, ứng dụng 

công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo,... của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

và từng bước hình thành ngành công nghiệp công nghệ thông tin, thị trường công 

nghệ tại vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 2025 - 2030.      

+ Công nghiệp vật liệu xây dựng: Đầu tư sản xuất các sản phẩm vật liệu xây 

dựng cao cấp, vật liệu xây dựng công nghiệp có nhu cầu lớn ở trong nước và xuất 

khẩu như xi măng, gạch men, đá ốp lát, sản phẩm sứ xây dựng, tấm lợp, tấm trần, 

khung và cánh cửa bằng thép, ống nhựa cấp thoát nước. Trước mắt, hoàn thành dự 

án đầu tư nhà máy xi măng Công Thanh giai đoạn II và Nhà máy xi măng Đại 

Dương giai đoạn 1 và 2 sử dụng các công nghệ sản xuất xi măng tiên tiến, đưa vào 

hoạt động đúng tiến độ và công suất thiết kế, đưa tổng công suất sản xuất xi măng 

của vùng ven biển lên khoảng trên 10 triệu tấn. 

+ Công nghiệp chế biến thực phẩm: Tiếp tục hoạt động ổn định Nhà máy sản 

xuất dầu ăn tại khu kinh tế Nghi Sơn, chuẩn bị mở rộng giai đoạn II, nâng tổng công 

suất của nhà máy lên 1.500 tấn/ngày. Tạo điều điều kiện thuận lợi để Tập đoàn 

AVG Capital Partners (Liên bang Nga) đầu tư nhà máy chế biến thịt lợn với tổng 

vốn khoảng 1,4 tỷ USD ở khu kinh tế Nghi Sơn gắn với khu chăn nuôi khoảng 5 

triệu con lợn/năm và nhà máy chế biến thức ăn có công suất 2 triệu tấn/năm. 

Khuyến khích đầu tư phát triển một số nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh tại thị 

xã Nghi Sơn và huyện Hậu Lộc; tập trung đầu tư đổi mới công nghệ đánh bắt và chế 

biến hải sản, nâng cao năng suất và chất lượng các sản phẩm chế biến, đáp ứng các 

yêu cầu của các thị trường xuất khẩu như Châu Âu, Hoa Kỳ. 

b). Phát triển hiện đại hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp 

+ Đối với Khu kinh tế Nghi Sơn: Nhanh chóng hoàn thiện việc xây dựng và 

khai thác hiệu quả Khu kinh tế Nghi Sơn; đẩy nhanh đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật đồng bộ, hiện đại về giao thông, cấp nước, cấp điện, xử lý chất thải và xây 

dựng các khu chức năng để có khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm 

các tổ hợp công nghiệp lọc hoá dầu và chế biến sản phẩm từ hóa dầu, công nghiệp 

luyện cán thép, cơ khí chế tạo, công nghiệp đóng và sửa chữa tàu biển, công nghiệp 

nhiệt điện, công nghiệp bổ trợ ngành cơ khí... gắn với cảng biển Nghi Sơn. Ngoài 

ra, đẩy mạnh phát triển các khu du lịch, khách sạn, khu thương mại - tài chính, khu 

trung tâm đào tạo chất lượng cao, khu đô thị mới và các khu chức năng khác trong 

khu kinh tế.  
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Để hoàn thành mục tiêu như vừa trình bày ở trên cần rà soát, bổ sung quy 

hoạch chi tiết các khu chức năng, đồng thời huy động các nguồn vốn đầu tư để hoàn 

chỉnh và đưa vào hoạt động các khu chức năng của Khu kinh tế Nghi Sơn trong 

khoảng 10 năm nữa. Trước mắt, tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã 

hội, phát triển đô thị thông minh làm cơ sở để thu hút các dự án đầu tư, tăng tỷ lệ 

lấp đầy tại các khu công nghiệp; phấn đấu lấp đầy các khu chức năng của khu kinh 

tế vào khoảng 2030, đưa Khu kinh tế Nghi Sơn sẽ thành hạt nhân để hình thành đô 

thị Nghi Sơn hiện đại.  

+ Đối với các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn vùng ven biển 

(1) Phát triển khu công nghệ cao và các khu công nghiệp 

Trên cơ sở rà soát lại quy hoạch, nghiên cứu phát triển các khu công nghiệp 

chức năng mới có điều kiện thuận lợi sau: 

- Khu công nghiệp công nghệ cao phía Bắc thành phố Thanh Hóa: Dự kiến tại 

huyện Hoằng Hóa, quy mô khoảng 600 ha. Khu vực này thuận lợi cho việc kết nối 

với TP Thanh Hóa, thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc; thuận lợi thu hút các 

chuyên gia, người lao động để xây dựng các trung tâm nghiên cứu và phát triển 

(R&D), trung tâm ươm tạo doanh nghiệp. Ở khu này phát triển cả công nghệ cao 

đối với công nghiệp, công nghệ đại dương, công nghệ sinh học và công nghệ hóa 

học tiên tiến. Thu hút vào khu công nghệ cao này sẽ là các nhà đầu tư đến từ Mỹ, 

EU, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc. 

- Khu công nghiệp Quảng Xương (khoảng 500 ha): định hướng là khu công 

nghiệp sạch, thu hút các dự án công nghiệp phụ trợ, lắp ráp máy điện - cơ, công 

nghiệp sản xuất thiết bị điện, điện tử, thiết bị viễn thông, đồ điện lạnh.    

 - Khu công nghiệp Hậu Lộc (khoảng 250 ha): thu hút các dự án đầu tư công 

nghiệp phụ trợ ngành cơ khí, sản xuất lắp ráp các phương tiện vận tải, máy kéo, 

máy nông nghiệp.  

- Khu công nghiệp Bắc Ghép (khoảng 100 - 120 ha) thu hút các dự án đầu tư 

công nghiệp dệt, may, giày dép, bao bì, sản xuất đồ gia dụng, thiết bị văn phòng.   

  (2) Phát triển các cụm công nghiệp: 

Tập trung phát triển có hiệu quả 14 cụm công nghiệp hiện có; nghiên cứu phát 

triển các cụm công nghiệp ở khu vực có điều kiện thuận lợi, các khu vực dọc theo 

các tuyến hành lang QL1A, QL10, QL47, các CCN chế biến thủy sản gắn với các 

khu dịch vụ hậu cần nghề cá, cảng cá ở các khu vực cửa Lạch Bạng, Lạch Hới, 

Lạch Ghép, Lạch Trường; hình thành một số CCN chế biến nông sản, tiểu thủ công 
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nghiệp ở các trung tâm xã, cụm xã có điều kiện nhưng phải chú ý sử dụng công 

nghệ cao và thân thiện với môi trường. Tập trung thu hút đầu tư xây dựng kết cấu 

hạ tầng CCN, đến năm 2025 cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật các CCN trên, nhất 

là hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước và xử lý chất thải trong cụm, đến năm 

2030 cơ bản lấp đầy các cụm công nghiệp. Cùng với việc phát triển các khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp cần nghiên cứu phát triển các hợp tác xã và các làng nghề 

tiểu thủ công nghiệp truyền thống nhưng từng bước ứng dụng công nghệ cao và 

thực hiện chuyển đổi số.  

c). Phát triển Tổ hợp công nghiệp - dịch vụ cảng 

Trên cơ sở phát huy lợi thế của cảng biển Nghi Sơn, đẩy mạnh phát triển công 

nghiệp luyện kim, đóng tàu, chế tạo thiết bị, máy nâng đỡ phục vụ hậu cần cảng, 

logistics, công nghiệp năng lượng, xi măng, chế biến thủy hải sản kết hợp với phát 

triển hệ thống dịch vụ khách sạn, nhà hàng, đô thị, hệ thống dịch vụ viễn thông, 

ngân hàng, bảo hiểm, cung cấp nước và thực phẩm, xử lý chất thải, cơ sở nghỉ 

dưỡng, đào tạo nhân lực, nghiên cứu phát triển, giáo dục, y tế… để hình thành Tổ 

hợp công nghiệp - dịch vụ cảng.  

 

Hình 4.2: Tổ hợp công nghiệp - dịch vụ cảng Nghi Sơn 

Nguồn: Đề xuất của luận án. 
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Các đơn vị quản lý cảng biển và các doanh nghiệp vận tải biển đứng ra làm 

nòng cốt để phối, kết hợp với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác đóng trên 

trên địa bàn để hình thành tổ hợp công nghiệp cảng để có thể đạt được hiệu quả phát 

triển cao nhất có thể. Chính quyền cấp tỉnh, hoặc địa phương có thể đứng ra tổ chức 

hội nghị kêu gọi liên kết, trong đó cần trình bày rõ lợi ích, cách thức liên kết để hình 

thành cụm liên kết đa ngành; đồng thời, đứng ra làm “bà đỡ”, giám sát, hỗ trợ các 

doanh nghiệp trong từng ngành nghề liên kết qua lại, mật thiết với nhau để hình 

thành tổ hợp công nghiệp cảng theo hướng hợp tác, kinh doanh cùng có lợi, vì sự 

phát triển chung. Tổ hợp công nghiệp cảng được coi như hạt nhân quan trọng để 

thúc đẩy sự phát triển của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa. 

4.2.4.2. Phát triển hiện đại các ngành dịch vụ, trọng tâm là du lịch 

Vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa có điều kiện thuận lợi để phát triển nhanh, đa 

dạng các loại hình dịch vụ, các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, có giá trị gia tăng 

lớn. Trong đó, cần tập trung phát triển hiện đại các hoạt động du lịch gắn với biển; 

phát triển các ngành dịch vụ vận tải, logistics, xây dựng trung tâm logistics cấp 

vùng hạng I tại KKT Nghi Sơn; đẩy mạnh phát triển hiện đại các lĩnh vực thương 

mại, giáo dục - đào tạo, y tế, tài chính ngân hàng, thông tin và truyền thông,… tạo 

nền tảng phục vụ cho phát triển du lịch; phấn đấu đưa vùng ven biển Thanh Hóa trở 

thành một trung tâm du lịch biển của khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.  

a). Phát triển du lịch hiện đại 

Đối với vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa cần ưu tiên nối kết các khu du lịch ven 

biển thành một chuỗi các điểm du lịch và lấy Sầm Sơn và đô thị mới Nghi Sơn làm 

hạt nhân, đồng thời kết hợp với thành phố Thanh Hóa, các khu du lịch phía Tây của 

tỉnh để gia tăng sự đa dạng các sản phẩm du lịch. Trong đó, cần tập trung phát triển 

3 trung tâm du lịch biển chính dọc theo bờ biển là: khu vực biển Sầm Sơn - Quảng 

Xương; khu vực biển Hải Tiến - Linh Trường - Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa; khu 

vực biển Hải Hòa và đảo Hòn Mê. 

(1) Tập trung phát triển hạ tầng du lịch biển 

Du lịch biển sẽ là ngành kinh tế mũi nhọn của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa 

và được phát triển trên cơ sở kết hợp tham quan, vui chơi giải trí, du lịch hội nghị, 

hội thảo, thể thao, nghỉ dưỡng... Do đó, cần phải hiện đại hóa các hoạt động du lịch 

theo chuẩn mực du lịch của các quốc gia phát triển; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
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số để phát triển du lịch thông minh như: phủ sóng wifi miễn phí cho các thành phố 

du lịch; xây dựng các bản đồ số hóa tra cứu thông tin điểm đến; triển khai phát triển 

các ứng dụng kết nối liên thông hệ thống thông tin phục vụ điều hành, quản lý nhà 

nước về du lịch; ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ khách du lịch và công tác 

quản lý và xúc tiến, quảng bá,… Các sản phẩm du lịch, hệ thống nhà hàng, khách 

sạn, trung tâm vui chơi giải trí phải được tổ chức và có sự đặc sắc về ẩm thực, các 

loại hình biểu diễn nghệ thuật, vui chơi giải trí (cho cả người lớn và trẻ em), dịch vụ 

vận tải hành khách, trang phục trong các lĩnh vực phục vụ khách sạn, nhà hàng, 

hướng dẫn viên du lịch… trở thành thương hiệu riêng của tỉnh Thanh Hóa. 

Cần tập trung các trọng điểm: * Hoàn thiện Khu vui chơi giải trí gắn với đại 

đô thị tại Sầm Sơn (Tập đoàn SunGroup đầu tư); * Khu du lịch sinh thái biển Hải 

Tiến (Công ty CP Tập đoàn Flamingo đầu tư) * Khu du lịch đảo Hòn Mê; * Khu du 

lịch biển Hải Hòa và phụ cận; * Khu du lịch sinh thái Trường Lệ; * Khu du lịch 

biển Quảng Vinh; * Khu du lịch Động Từ Thức và phụ cận; * Khu du lịch Đền thờ 

Mai An Tiêm và phụ cận; * Khu du lịch đền thờ Bà Triệu; * Khu du lịch đền thờ An 

Dương Vương. Nghiên cứu kêu gọi đầu tư xây dựng một số công trình tiêu biểu, tạo 

điểm nhấn hấp dẫn như: * Xây dựng Trung tâm biểu diễn nghệ thuật xứ Thanh; * 

Xây dựng Trung tâm văn hóa cung đình; * Xây dựng thủy cung.  

Trên cơ sở tham khảo các ý kiến tại Tọa đàm “Phát triển kinh tế vùng ven biển 

theo hướng hiện đại”, lãnh đạo 6 huyện, thị xã, thành phố ven biển đều cho rằng, để 

phát triển mạnh dịch vụ, du lịch thì vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa cần hình thành 

một số trung tâm vui chơi giải trí và thưởng thức nghệ thuật. Luận án tán đồng quan 

điểm này và kiến nghị tại thành phố Sầm Sơn cần xây dựng các trung tâm: Trung 

tâm biểu diễn nghệ thuật Xứ Thanh (chuyên để biểu diễn nghệ thuật Xứ Thanh và 

nghệ thuật của người dân Bắc Trung Bộ; đồng thời biểu diễn một số tiết mục nghệ 

thuật của một số quốc gia thường có du khách tới Sầm Sơn); Trung tâm Văn hóa 

cung đình (trưng bày các hiện vật, ảnh tư liệu, di tích và câu chuyện về các Triều 

đại phong kiến Việt Nam, đặc biệt là các triều đại phát tích từ Thanh Hóa như: Tiền 

Lê, Hậu Lê, Nhà Hồ, Nhà Nguyễn); Thủy cung (trưng bày sinh vật biển bằng hệ 

thống nhà kính và trưng bày các hình ảnh, di vật của biển để du khách tới tham 

quan); và hình thành một số trung tâm hội nghị, hội thảo lớn, trung tâm thương mại, 

giải trí để phục vụ vui chơi cho trẻ em, và phục vụ mua sắm. Ngoài ra, có thể 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Mai_An_Ti%C3%AAm
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nghiên cứu xây dựng thêm các khu kinh doanh Casino để phục vụ cho du khách 

nước ngoài tại khu vực đảo Hòn Mê.  

(2). Kết nối với các khu du lịch phía tây của tỉnh và Ninh Bình 

Đây là định hướng quan trọng để tạo ra sự đa dạng của các sản phẩm du lịch. 

Hệ thống tuyến du lịch được xác định dựa trên hệ thống giao thông đường bộ trên 

địa bàn tỉnh như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 217, Quốc lộ 47, Quốc lộ 45, đường Hồ Chí 

Minh, các tỉnh lộ... và phân bố các tài nguyên du lịch tương ứng, bao gồm các tuyến 

kết nối Sầm Sơn, Hải Hòa, Hải Tiến với các khu, điểm du lịch như:  

- Thành phố Sầm Sơn - Biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa) - Đền Bà Triệu, di 

tích lịch sử trận địa Đông Ngàn (huyện Hậu Lộc) - Cụm di tích Gia Miêu, Triệu 

Tường (huyện Hà Trung) - Động Từ Thức, làng nghề cói (huyện Nga Sơn). 

- Thành phố Sầm Sơn - Khu di tích lịch sử văn hoá Am Tiên (huyện Triệu 

Sơn) - Vườn Quốc gia Bến En, làng du lịch cộng đồng Rooc Răm (huyện Như 

Thanh) - Biển Hải Hoà, làng chài Nghi Sơn, Chùa Am Các (thị xã Nghi Sơn). 

- Thành phố Sầm Sơn - Khu di tích lịch sử Lam Kinh, đền thờ Lê Hoàn, Công 

viên sinh thái tre luồng Thanh Tam, làng nghề bánh gai Tứ Trụ (huyện Thọ Xuân) - 

Di sản văn hoá Thành nhà Hồ, di tích Phủ Trịnh, làng nghề chè lam Phủ Quảng 

(huyện Vĩnh Lộc) - Suối cá Cẩm Lương (huyện Cẩm Thuỷ). 

- Thành phố Sầm Sơn - Làng nghề đúc đồng Đông Sơn (huyện Đông Sơn) - 

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Pù Hu (huyện Bá Thước, huyện Quan Hoá) - 

Thác Ma Hao, làng du lịch cộng đồng Trí Nang, chùa Mèo (huyện Lang Chánh). 

Ngoài ra, còn có thể tổ chức các tuyến du lịch nối với các thắng cảnh ở Ninh 

Bình như: Cố đô Hoa Lư; Chùa Bái Đính; Tam Cốc - Bích Động; Khu quần thể sinh 

thái Tràng An. 

(3). Hình thành chuỗi giá trị sản phẩm du lịch 

Phát triển theo chuỗi giá trị du lịch là hướng phát triển cần thiết để đáp ứng 

được nhu cầu của khách du lịch về những sản phẩm du lịch có chất lượng cao và có 

giá cả thích hợp; hạn chế các dịch vụ du lịch riêng lẻ, tự phát, phân tán. Các chủ thể 

hoạt động cung cấp dịch vụ cho khách du lịch (nhất là công ty lữ hành, các chủ nhà 

hàng, khách sạn) ở vùng ven biển cần liên kết với nhau và tổ chức kết nối với các 

nhà cung cấp dịch vụ cho khách du lịch.  
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Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động du lịch cũng cần 

đứng ra định hướng và tổ chức, điều tiết sự liên kết của các đơn vị trên đảm bảo 

hiệu quả và thông suốt trong quá trình vận hành; đồng thời, đẩy mạnh việc quảng bá 

hình ảnh rộng rãi về tài nguyên du lịch, các sản phẩm du lịch, chất lượng phục vụ 

du lịch… trên phạm vi cả nước và quốc tế. Ngoài ra, cần mở rộng liên kết một cách 

thực chất và có hiệu quả giữa công ty lữ hành của Thanh Hóa với công ty lữ hành 

của các tỉnh trong nước và ngoài nước; kết nối với các Tổ chức du lịch thế giới có 

uy tín để quảng bá du lịch cho vùng ven biển của tỉnh Thanh Hóa.  

 

Hình 4.3: Sơ đồ chuỗi giá trị du lịch ở vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa 

Nguồn: Đề xuất của luận án. 

b). Phát triển thương mại, logistics và một số ngành dịch vụ khác 

- Vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa cần đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, 

triển khai đồng bộ việc áp dụng các phương tiện thanh toán điện tử, thanh toán trực 

tuyến trong mua bán, trao đổi hàng hóa. Phát triển hệ thống hạ tầng thương mại hiện 

đại tại các khu vực đô thị, trung tâm các huyện, thị xã, thành phố, KKT Nghi Sơn, 

ưu tiên tập trung phát triển các trung tâm thương mại, đại siêu thị, siêu thị, kho bảo 

quản, chợ đầu mối. 

- Xây dựng trung tâm logistics cấp vùng hạng I tại Khu kinh tế Nghi Sơn; tạo 

điều kiện cho các hãng vận tải biển lớn thiết lập trụ sở, chi nhánh và thu hút các 

doanh nghiệp logistics có thương hiệu, uy tín đầu tư vào đây để khai thác thế mạnh 

của cụm cảng nước sâu Nghi Sơn, phát triển mạnh dịch vụ cảng biển, vận tải biển, 

logistics. Hoàn thành việc đầu tư Cảng Nghi Sơn theo quy hoạch và nâng cấp thành 

cảng 1A, trở thành cảng cửa ngõ và trung chuyển quốc tế. Các doanh nghiệp vận tải 
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cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong quản lý, điều hành 

để giảm chi phí dịch vụ vận tải, thuận tiện trong lưu thông. 

- Lĩnh vực công nghệ thông, viễn thông tại vùng ven biển cần phát triển nhanh 

với công nghệ hiện đại, độ phủ rộng, tốc độ và chất lượng cao để khẩn trương hoàn 

thành việc xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng thành phố thông minh, đồng bộ 

với phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tại vùng ven biển. Dịch vụ tài chính, 

ngân hàng phát triển hiện đại theo hướng đa dạng các dịch vụ kinh doanh và tiện ích 

ngân hàng theo chuẩn quốc tế, đa dạng hình thức hoạt động. 

4.2.4.3. Phát triển hiện đại nông nghiệp, nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản 

Trên cơ sở tham khảo ý kiến của lãnh đạo 6 huyện, thị xã, thành phố ven biển 

và những định hướng chung về phát triển vùng ven biển theo hướng hiện đại, luận 

án cho rằng, hiện đại hóa nông nghiệp phải bắt đầu từ đổi mới tư duy, cải tiến quy 

hoạch phát triển đến hình thành các vùng chuyên môn hóa, phát triển các khu nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến liên kết tiêu thụ nông sản. Việc thu hút các nhà 

khoa học, các nhà đầu tư sản xuất công nghiệp chế biến, các tổ chức bảo hiểm, ngân 

hàng và các nhà phân phối - tiêu thụ nông sản cùng với nhà nông trong quá trình 

hiện đại hóa nông nghiệp là rất cần thiết, trong đó, chính quyền địa phương có vai 

trò quan trọng để kết nối các chủ thể với nhau. Cần có chính sách thu hút, trao đổi 

với các nhà khoa học nông nghiệp đến từ các quốc gia có nhiều thành tựu trong việc 

cuộc cách mạng xanh và hiện đại hóa nông nghiệp (như Nhật Bản, Israel, Ấn Độ). 

a). Đổi mới cơ cấu sử dụng đất, sản xuất nông nghiệp của vùng ven biển  

Từ năm 2020 đến 2030 diện tích đất nông nghiệp có thể tiếp tục giảm khoảng 

trên 8.000 ha để dành quỹ đất chuyển đổi sang phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô 

thị,… Để giá trị nông nghiệp tăng khoảng 2,5-3%/năm thì cần phải tăng năng suất 

cây trồng, vật nuôi lên gấp 1,2-1,4 lần so với hiện nay; trong đó, dành khoảng 30% 

diện tích đất nông nghiệp để tích tụ ruộng đất phục vụ sản xuất tập trung, hàng hóa 

quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Trong vấn đề sử dụng đất nông nghiệp phải 

thực hiện cơ cấu lại, chuyển đổi mục đích sử dụng đất một cách hợp lý để đem lại 

hiệu quả cao hơn và sự phát triển có được mức độ bền vững hơn; theo đó, đất nông 

nghiệp dự kiến đến năm 2030 được bố trí với cơ cấu như sau: 

+ Diện tích trồng lúa, rau củ quả các loại giảm khoảng 10 nghìn ha, chiếm 

khoảng 40% tổng diện tích đất nông nghiệp; trong đó, tập trung dành khoảng 

15.000ha để phát triển vùng lúa thâm canh, năng suất, chất lượng cao và rau củ quả 

tập trung, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất rau sạch, rau hữu cơ. 
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+ Đẩy mạnh việc nuôi trồng thủy sản trên cả 3 loại hình: nước mặn, nước lợ và 

nước ngọt, tăng thêm khoảng 1.000 ha diện tích nuôi trồng thủy sản tập trung, quy mô 

lớn cho các sản phẩm chủ lực như: tôm (tôm he chân trắng, tôm sú), ngao Bến Tre. 

+ Tiếp tục duy trì diện tích đất lâm nghiệp, trong đó, bổ sung khoảng 1.000 ha 

diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn, chắn sóng, lấn biển và phát triển rừng ngập 

mặn để thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Chuyển đổi khoảng 1.500 

ha diện tích rừng sản xuất để phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ tại khu kinh tế 

Nghi Sơn và các đô thị khác. 

+ Bổ sung thêm khoảng 1.500 ha đất nông nghiệp khác để hình thành các 

trang trại tập trung quy mô lớn, phát triển chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao với 

các vật nuôi chủ yếu là: bò, lợn, gia cầm, gắn với việc cung cấp nguyên liệu cho các 

nhà máy chế biến thực phẩm từ gia súc, gia cầm tại vùng ven biển. 

Bảng 4.2: Dự báo tài nguyên đất của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa 

Chỉ tiêu 
2020 Dự kiến 2030 

Diện tích, ha Tỷ trọng,% Diện tích, ha Tỷ trọng,% 

Tổng diện tích 118.011 100 118.011 100 

1. Đất nông nghiệp 75.430 63,9 67.423 57,1 

- Đất trồng lúa và trồng 

cây hàng năm, lâu năm 

38.033 32,2 27.800 23,6 

- Đất nuôi trồng thủy sản 5.093 4,3 6.210 5,2 

- Đất lâm nghiệp 19.698 16,7 19.100 16,2 

- Đất nông nghiệp khác 12.606 10,7 14.313 12,1 

2. Đất phi nông nghiệp 38.352 32,5 48.990 41,5 

3. Đất chưa sử dụng 3.081 2,6 450 0,4 

4. Đất mặt nước ven biển 1.148 1,0 1.148 1,0 

 

Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường (số liệu 2020) và dự kiến của luận án. 

Bên cạnh đó, cần đổi mới cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại 

bằng cách giảm tỷ trọng trồng trọt từ 61,9% (năm 2019) xuống còn 40% (năm 

2030); đưa tỷ trọng chăn nuôi từ 32,7% lên 47%; đồng thời gia tăng dịch vụ nông 

nghiệp để đáp ứng nhu cầu về cung cấp vật tư, phân bón, tiêu thụ nông sản. Đi đôi 

với hiện đại hóa cơ cấu sản xuất nông nghiệp là hình thành sàn nông sản và xây 
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dựng trang thông tin điện tử về sản xuất nông sản, chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn 

gốc nông sản của vùng ven biển.  

b). Tập trung phát triển hiện đại nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản 

Với những tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý của vùng ven 

biển, trong giai đoạn tới, ngành thủy sản cần được tập trung đầu tư phát triển thành 

ngành sản xuất hàng hoá lớn, chất lượng và hiệu quả, bền vững, để có thể tạo ra 

những đột phá trong lĩnh vực nông nghiệp của vùng ven biển. 

Phát triển các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, có hệ thống cấp thoát nước kiên 

cố và khoa học ở Quảng Xương, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Nga Sơn. Hình thành trung tâm 

nghiên cứu và sản xuất giống thuỷ sản của tỉnh; khuyến khích đầu tư mở rộng quy mô 

và chất lượng các cơ sở sản xuất giống để chủ động về giống cho nhu cầu sản xuất. 

Ngành thủy sản cần phải được hiện đại hóa theo hướng nâng cao giá trị đi kèm với bảo 

vệ môi trường; đồng thời, tạo ra một số hải sản thực phẩm có giá trị kinh tế và có giá trị 

ẩm thực cao mang đặc tính của vùng ven biển của tỉnh Thanh Hóa. 

Phát triển các mô hình nuôi thủy sản bền vững, nuôi theo quy tiêu chuẩn 

VietGAP và GlobalGAP. Chuyển đổi cơ cấu khai thác thủy sản theo hướng giảm 

tàu cá khai thác vùng biển ven bờ, khuyến khích phát triển tàu khai thác hải sản hoạt 

động xa bờ với công suất lớn, đi dài ngày. Xây dựng các cơ sở đóng tàu khai thác 

với công suất lớn, trang bị công nghệ, thiết bị đánh bắt hiện đại, kho chứa, bảo quản 

để tăng công suất, khối lượng cũng như chất lượng hải sản khai thác xa bờ. 

Hình thành một số trung tâm nghề cá ở khu vực hai bên bờ các cửa lạch lớn. 

Xây dựng hoàn chỉnh các cảng cá, bến cá, khu dịch vụ hậu cần nghề cá và khu neo 

đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá. Đầu tư nâng cấp, tăng quy mô để hình 

thành các cảng cá loại I, gồm:  

+ Cảng cá Lạch Bạng: tổng lượng thủy sản qua cảng khoảng trên 50.000 

tấn/năm; sức chứa 1.000 tàu cá/1.000 CV tránh trú bão. 

+ Cảng cá Lạch Hới: tổng lượng thủy sản qua cảng khoảng trên 25.000 

tấn/năm, sức chứa 600 tàu cá/800 CV tránh trú bão. 

+ Cảng cá Hòa Lộc: tổng lượng thủy sản qua cảng khoảng trên 25.000 

tấn/năm, sức chứa 600 tàu cá/800 CV tránh trú bão. 

Đầu tư, nâng cấp cảng cá Hải Châu, cảng cá Hoằng Phụ lên cảng cá loại II; 

nâng cấp các cảng cá Sao La, cảng cá Hoằng Trường, cảng cá Quảng Nham, cảng 

cá Nghi Sơn lên cảng cá loại III. 
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c). Phát triển hiện đại tổ chức sản xuất nông nghiệp 

Sản xuất nông nghiệp của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa cần phải được tổ 

chức với những hình thức tiên tiến, cụ thể là: 

- Phát triển tổ hợp nông - công nghiệp: Trên cơ sở phát triển vùng nguyên liệu 

nông sản gắn với nhà máy chế biến hình thành một số tổ hợp nông - công nghiệp để 

gia tăng giá trị cho nông sản; ưu tiên hình thành một số loại tổ hợp sau đây: 

+ Tổ hợp chăn nuôi - chế biến thịt lợn chất lượng cao: phát triển đàn lợn siêu 

lạc, chất lượng cao gắn với nhà máy chế biến, vừa tạo ra sản phẩm có giá trị gia 

tăng cao vừa không gây ô nhiễm môi trường. 

+ Tổ hợp nuôi trồng thủy sản đặc sản tôm, cua, ngao. 

- Phát triển một số chuỗi giá trị chăn nuôi đặc thù của vùng ven biển tỉnh 

Thanh Hóa: Trên cơ sở liên kết các nhà: nhà nông, nhà khoa học, nhà chế biến, 

ngân hàng và nhà bảo hiểm hình thành một số chuỗi giá trị khoa học - sản xuất để 

tạo ra một số sản phẩm nông nghiệp có tính đặc thù của vùng ven biển tỉnh Thanh 

Hóa, như: 

+ Phát triển chuỗi giá trị chăn nuôi gia cầm. 

+ Phát triển chuỗi giá trị chăn nuôi bò. 

+ Phát triển chuỗi giá trị chăn nuôi lợn. 

4.2.4.4. Phát triển hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật 

Đây là nội dung quan trọng đối với việc hiện đại phát triển vùng ven biển tỉnh 

Thanh Hóa. Hiện đại hóa và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật biểu hiện ở 

chất lượng kết cấu hạ tầng và sự đồng bộ giữa các cơ sở hạ tầng cơ bản. Hệ thống kết 

cấu hạ tầng kỹ thuật ở vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa được hiện đại hóa trên cơ sở: 

(1). Phát triển hiện đại hạ tầng giao thông: 

a). Hiện đại cảng Nghi Sơn và các hoạt động đi theo: Hoàn thành việc xây 

dựng khu bến cảng tổng hợp, bến container, các bến chuyên dụng phục vụ khu kinh 

tế Nghi Sơn (bến xuất nhà máy lọc hoá dầu, than nhiệt điện, xi măng, công nghiệp 

đóng tàu, xuất, nhập xăng dầu…) với tổng công suất khoảng 74 triệu tấn/năm. Xây 

dựng trung tâm logistics, cảng cạn gắn với nền tảng công nghệ hiện đại đảm bảo 

vận chuyển hàng hóa nhanh, có hiệu quả cao.  

b). Hoàn thành sớm tuyến đường ven biển chất lượng cao: Khẩn trương hoàn 

thành tuyến đường ven biển (tiêu chuẩn cấp III đồng bằng) thông suốt chạy qua địa 
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bàn vùng ven biển và đấu nối với tuyến đường ven biển của tỉnh Ninh Bình ra phía 

Bắc và của tỉnh Nghệ An vào phía Nam. Tuyến đường ven biển phải được điều 

hành trên nền tảng công nghệ hiện đại để có được sự kết nối thông suốt với các 

chân hàng, không để xảy ra ách tắc. Tổng chiều dài tuyến đường ven biển thuộc địa 

phận tỉnh Thanh Hóa vào khoảng 96 km. Điểm đầu của tuyến đường ven biển tại 

Tiến Giáp (xã Nga Tiến, huyện Nga Sơn) và điểm cuối tại Hải Hà (Nghi Sơn, huyện 

Tĩnh Gia). 

c). Xây dựng xong đường kết nối chuyên dụng tốc độ cao từ cảng biển đi các 

nơi gắn với nền tảng kỹ thuật số đáp ứng yêu cầu vận hành cảng có hiệu quả cao: 

Hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch đường 1A, đường sắt quốc gia bằng cả 

đường bộ và đường sắt. Xây dựng đoạn đường bộ và đoạn đường sắt kết nối với 

cảng Nghi Sơn chất lượng cao cùng với việc xây dựng cảng cạn (IDC) để tạo điều 

kiện hàng hóa nhanh chóng ra, vào cảng một cách hiệu quả. Xây dựng các đường 

kết nối từ các khu công nghiệp tới đường ven biển để tới cảng một cách dễ dàng. 

d). Hoàn thiện và hiện đại hóa các tuyến giao thông đối ngoại: 

- Đường bộ cao tốc Bắc - Nam: theo quy hoạch được phê duyệt (tại Quyết 

định 140/QĐ-TTg ngày 21/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ) đường cao tốc Bắc - 

Nam đoạn Ninh Bình - Thanh Hóa dài 121 km ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của 

vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa nên cần nối kết với vùng ven biển.  

- Quốc lộ 1A: nâng cấp cả tuyến đi qua TX. Bỉm Sơn - Hà Trung - Hậu Lộc - 

Hoằng Hoá - TP.Thanh Hoá - Quảng Xương - TX. Nghi Sơn (98 km) và đoạn qua 

khu kinh tế Nghi Sơn (khoảng 14 km) xây dựng theo quy mô đường phố chính đô 

thị với mặt cắt ngang 4 m và mở rộng một số đoạn có lưu lượng giao thông lớn đạt 

tiêu chuẩn đường cấp II;  

- Quốc lộ 10: tuyến chạy qua các huyện ven biển Nga Sơn - Hậu Lộc - Hoằng 

Hoá đạt cấp IV đồng bằng.  

- Quốc lộ 47: tuyến TP.Sầm Sơn - Quảng Xương - TP.Thanh Hóa (15 km): 

tiếp tục nâng cấp, mở rộng theo tiêu chuẩn đường đô thị, 4 làn xe, nền rộng 26m; 

đoạn đi trong TP. Sầm Sơn xây dựng theo tiêu chuẩn đường đô thị cấp II.  

- Đường nối với các nơi trong tỉnh: Tập trung nâng cấp, xây dựng các tuyến 

dọc kết hợp với quốc lộ 1A, quốc lộ 10, đường ven biển để kết nối thông suốt 6 

huyện, thị xã trong vùng, các tuyến Đông - Tây nối quốc lộ 1A, đường Hồ Chí 

Minh với quốc lộ 10 và đường ven biển. 
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e). Nghiên cứu, xây dựng cảng hàng không quốc tế tại Khu kinh tế Nghi Sơn 

với công suất khoảng 20 triệu lượt khách/năm để dần thay thế cho sân bay Thọ 

Xuân (hiện đang sử dụng cho cả mục đích quân sự), đáp ứng nhu cầu phát triển của 

vùng ven biển, nhất là trong lĩnh vực du lịch và lưu thông hàng hóa. 

(2). Xây dựng hệ thống cung cấp điện thông minh 

Để giảm thiểu thất thoát, gia tăng hiệu suất sử dụng điện, cần xây dựng phương 

án cải tạo, nâng cấp theo hướng hình thành hệ thống cung cấp điện thông minh cho 

vùng ven biển trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và chuyển 

đổi số; đồng thời ứng dụng thanh toán tiền điện trên các phương tiện hiện đại. Đầu tư 

phát triển các nhà máy điện năng lượng mặt trời và điện khí LNG tại Khu kinh tế 

Nghi Sơn để đảm bảo cấp điện ổn định và hạn chế gây ô nhiễm môi trường. 

(3). Xây dựng hệ thống cung cấp nước tiên tiến 

Cấp nước ngọt cho vùng ven biển là vấn đề quan trọng và cấp bách cả trước 

mắt và lâu dài. Cần xây dựng phương án lâu dài cấp nước ngọt cho vùng ven biển 

một cách bền vững trong bối cảnh nước biển dâng, nước mặn vào sâu trong đất liền; 

nâng cấp một số nhà máy nước ở khu kinh tế Nghi Sơn, thành phố Sầm Sơn và ở 

các thị trấn, thị xã, các khu dịch vụ hậu cần nghề cá. Xây dựng nhà máy nước tại 

Khu kinh tế Nghi Sơn có công suất 150.000 m3/ngày, đến năm 2030 đạt công suất 

250.000 m3/ngày đêm.  

(4). Hoàn thiện hạ tầng Internet và viễn thông đáp ứng yêu cầu hiện đại. Tạo 

điều kiện cần thiết để phát huy tốt tác dụng internet kết nối vạn vật và đáp ứng yêu 

cầu khai thác dữ liệu lớn (Big Data) phục vụ phát triển kinh tế số cũng như đáp ứng 

yêu cầu quản lý, điều hành phát triển ở trình độ cao. Phát triển nhanh các điểm cung 

cấp dịch vụ viễn thông công cộng, lắp đặt các điểm Wifi công cộng (hoặc công 

nghệ truy nhập vô tuyến mới) phục vụ người sử dụng tại các khu vực tập trung đông 

người như: bến xe, sân bay, nhà ga, trường học và bệnh viện, trung tâm thương mại, 

siêu thị, khách sạn, công viên, bảo tàng, khu du lịch, các khu vui chơi giải trí. 

(5). Phát triển hiện đại hoạt động bảo vệ môi trường và dự báo thiên tai 

Trên địa bàn vùng ven biển cần xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải 

và thoát nước trên cơ sở sử dụng công nghệ hiện đại; xây dựng công trình thu gom 

nước thải tại tất cả các khu dân cư, bệnh viện, nhà hàng, khách sạn và xử lý thật tốt 

để không xả thải bừa bãi ra môi trường. Dọc ven biển cần xây dựng hệ thống xử lý 
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nước thải trước khi xả thải, tách riêng nước mưa và nước thải sinh hoạt, nước thải 

công nghiệp; đồng thời, sớm nghiên cứu phương án xử lý chất thải rắn cho vùng 

ven biển của tỉnh Thanh Hóa. Xây dựng trung tâm điều tra, cảnh báo ô nhiễm môi 

trường ở vùng ven biển của tỉnh, trong đó, sử dụng hợp lý các loại công nghệ trong 

nhóm 5 công nghệ xử lý nước thải tiên tiến (công nghệ xử lý nước thải MBBR; 

Công nghệ xử lý nước thải AAO; Công nghệ xử lý nước thải hóa lý kết hợp với sinh 

học; Công nghệ xử lý màng lọc sinh học MBR; Công nghệ xử lý nước thải SBR); 

lựa chọn công nghệ tiên tiến để xử lý chất thải rắn theo kinh nghiệm của Thuỵ Điển, 

Áo, Bỉ và Nhật Bản (tái chế rác bằng công nghệ sinh học tiên tiến hoặc đốt rác theo 

công nghệ Plasma như đã được sử dụng ở một số thành phố để sản xuất nhiệt điện). 

Đối với vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa không nên sử dụng cách chôn lấp rác thải; 

việc bảo vệ môi trường cần chú ý một số vấn đề quan trọng: 

a). Tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp sẽ phải xây dựng hệ 

thống xử lý chất thải hoàn chỉnh (gồm cả nước thải và chất thải rắn); nghiên cứu vị 

trí thích hợp xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn phục vụ chung cho vùng ven biển, 

nhất là cho các khu du lịch biển và khu vực lân cận. 

b). Xây dựng các phương án và công trình xử lý hiện tượng tràn dầu ở khu vực 

ven biển và cảng biển Nghi Sơn. 

c). Trồng cây xanh dọc ven biển gắn với tạo lập cảnh quan và bảo vệ, phóng 

chống gió, bão; tại các khu đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp dành diện tích ít 

nhất khoảng 25% diện tích để trồng cây xanh theo quy chuẩn chung của nhà nước. 

d). UBND tỉnh cần phối hợp với các bộ ngành trung ương hình thành trung 

tâm dự báo thiên tai (nhất là dự báo tác động của biến đổi khí hậu và nước biển 

dâng) kết nối với cổng thông tin điện tử của tỉnh phục vụ yêu cầu quản lý và điều 

hành phát triển của vùng ven biển. 

4.2.4.5. Phát triển hiện đại tuyến đô thị ven biển và phối kết hợp theo 

lãnh thổ  

Việc hiện đại hóa tuyến đô thị ở vùng ven biển phải gắn với hiện đại hóa các 

đô thị của tỉnh Thanh Hóa (TP. Thanh Hóa, TX. Bỉm Sơn) và theo yêu cầu phát 

triển theo hướng hiện đại đối với vùng ven biển. Trên cơ sở tham khảo tư tưởng cực 

tăng trưởng của P. Ferroux, việc hiện đại hóa các đô thị - trung tâm du lịch biển  

phải có trọng tâm, trọng điểm. Theo đó, đối với vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa, cần 
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tập trung phát triển chuỗi đô thị ven biển gồm: Đô thị Nghi Sơn - Sầm Sơn - Hải 

Tiến trong mối liên hệ chặt chẽ với thành phố Thanh Hóa, trước mắt trở thành các 

đô thị vệ tinh của thành phố Thanh Hóa; định hướng trong tương lai trở thành chuỗi 

đô thị ven biển hiện đại, kết hợp với thành phố Thanh Hóa trở thành vùng đô thị, 

động lực tăng trưởng chính của một cực trong tứ giác kinh tế Thanh Hóa - Hà Nội - 

Quảng Ninh - Hải Phòng. Nâng cấp thành phố du lịch biển Sầm Sơn lên đô thị loại 

II; Nâng cấp thị xã Nghi Sơn lên thành phố cảng - công nghiệp - du lịch Nghi Sơn 

(đô thị loại III); phát triển đô thị du lịch biển Hải Tiến để thành lập thị xã Hải Tiến 

(đô thị loại IV). 

 

Hình 4.4: Sơ đồ định hướng tuyến đô thị ven biển tỉnh Thanh Hóa 

Nguồn: Đề xuất của luận án. 

(1). Phát triển hiện đại thành phố du lịch biển Sầm Sơn 

Phát triển thành phố Sầm Sơn trở thành trung tâm du lịch biển lớn, hấp dẫn ở 

khu vực ven biển Vịnh Bắc Bộ với các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, du lịch biển, 

du lịch giải trí, thể thao, du lịch MICE. Tiến hành xây dựng các trung tâm thương 

mại, quảng trường biển và tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải 

trí cao cấp tại Sầm Sơn, nhằm thúc đẩy lượng du khách trong nước và quốc tế. Phát 

triển Sầm Sơn thành trung tâm chính thu hút các nhóm khách mục tiêu của thị 

trường MICE với các trung tâm hội nghị lớn trong khu vực.  
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Hình 4.5: Sơ đồ cấu trúc lĩnh vực mũi nhọn của thành phố Sầm Sơn 

Nguồn: Đề xuất của luận án. 

Thành phố Sầm Sơn cần rà soát lại quy hoạch, nhất là quy hoạch không gian du 

lịch và hoạt động vui chơi giải trí. Đầu tiên cần quy hoạch lại và mở rộng hệ thống 

giao thông, các trục cảnh quan đảm bảo hiện đại, văn minh, nhất là các trục kết nối 

với TP Thanh Hóa, các trục chính đô thị như QL10, QL47, Đại lộ Nam sông Mã, Đại 

lộ Võ Nguyên Giáp, tuyến đường bộ ven biển. Tiếp đó, Sầm Sơn cần hình thành một 

quảng trường hiện đại, các phố du lịch đi bộ chuyên phục vụ giải trí cao cấp; xây 

dựng một số trung tâm như: Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Xứ Thanh; Trung tâm 

văn hóa cung đình, Trung tâm vui chơi cho trẻ em. Phát triển hoàn chỉnh các không 

gian du lịch hiện có, bao gồm: khu khách sạn - dịch vụ - du lịch sinh thái gắn với sân 

golf Quảng Cư (FLC); khu du lịch sinh thái ven biển Nam Sầm Sơn; khu văn hóa - 

tâm linh núi Trường Lệ và khu dịch vụ du lịch núi Trường Lệ; khu du lịch sinh thái 

ven sông Đơ. Xây dựng các công viên đô thị, xây dựng công viên chuyên đề gắn với 

dịch vụ thương mại tại trung tâm các phường xã. Tổ chức không gian hai một số 

tuyến đường lớn, hình thành hành lang lễ hội gắn với Quảng trường biển Sầm Sơn, 

hình thành phố đi bộ từ biển đến sông Đơ gồm các chức năng Quảng trường biển, 

phố đi bộ, dịch vụ, khuôn viên, chợ hải sản và khu thương mại phục vụ du lịch.  

(2). Phát triển hiện đại đô thị cảng - công nghiệp - du lịch biển Nghi Sơn 

Trên cơ sở phân tích các điều kiện cụ thể của vùng ven biển kết hợp tham 

khảo tư tưởng của lý thuyết trung tâm của W. Christaller và lý thuyết định vị công 
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nghiệp, luận án đề xuất vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa cần tập trung xây dựng Đô 

thị cảng - công nghiệp - du lịch biển Nghi Sơn, hình thành trên cơ sở kết hợp Khu kinh 

tế Nghi Sơn, thị trấn Tĩnh Gia, khu du lịch biển Hải Hòa và một số xã, phường lân cận. 

Đô thị Nghi Sơn dự kiến được thiết kế hiện đại theo các khu chức năng của một thành 

phố biển có cảng, công nghiệp và du lịch biển và dịch vụ tổng hợp quy mô lớn và đến 

2035 với dân số khoảng 25 vạn người, đến năm 2050 dân số khoảng 40-45 vạn người.  

 

Hình 4.6: Sơ đồ cấu trúc lĩnh vực chủ yếu  

của đô thị cảng - công nghiệp - du lịch Nghi Sơn 

Nguồn: Đề xuất của luận án. 

Đô thị Nghi Sơn cần đi đầu về sử dụng hiệu quả điện năng, các hoạt động nên 

được tự động hóa cao và thân thiện với môi trường; đô thị sinh thái và có tiện nghi 

sống tốt như thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc. Theo đó, bên cạnh việc phát 

triển công nghiệp, cảng đã được trình bày, đô thị Nghi Sơn cần phát triển thêm về 

các hoạt động đào tạo, khám chữa bệnh gắn với du lịch. Xây dựng mới trung tâm 

giáo dục và đào tạo khu vực phía Tây khu đô thị trung tâm, bao gồm hệ thống các 

trường cao đẳng và các trung tâm đào tạo nghề, trung tâm nghiên cứu, ứng dụng… 

cung cấp nguồn nhân lực cho đô thị, KKT Nghi Sơn và khu vực Bắc Trung Bộ. 

Phát triển hệ thống y tế ngoài công lập gồm Bệnh viện đa khoa quốc tế Hợp Lực và 

các bệnh viện khác từng bước tăng quy mô phục vụ đô thị, KKT Nghi Sơn và toàn 

vùng phía Nam tỉnh. Hoàn thiện các cơ sở vật chất cho du lịch đảo Mê, đảo Biện 

Sơn, triển khai thực hiện quy hoạch và xây dựng các khu vui chơi giải trí gắn với hệ 

thống các hồ cảnh quan như: hồ Hao Hao, Khe Nhòi, Khe Sanh, các khu mua sắm, 
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phố du lịch và quần thể du lịch công viên chuyên đề. Thu hút đầu tư khu di tích Am 

Các gắn với phát triển du lịch tâm linh, tổ chức lại các khu, điểm du lịch biển, bến 

cảng du lịch tại Hải Hòa, Hải Thanh và phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch biển 

chất lượng cao. Xây dựng Hải Hoà với định hướng mô hình du lịch nghỉ dưỡng và 

du lịch chăm sóc sức khoẻ kết hợp du lịch biển đảo. Phát triển nhiều loại hoạt động 

du lịch thể thao tại Hải Hòa như đạp xe, thể dục, với sự bổ trợ của các spa và trung 

tâm y tế trong khu vực. 

(3). Phát triển hiện đại đô thị du lịch biển Hải Tiến 

Khu đô thị du lịch Hải Tiến hiện mới trong bước đầu phát triển, do đó, cần 

phải được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn và theo hướng hiện đại để đảm bảo sự 

phát triển thống nhất, bền vững. Đô thị du lịch biển Hải Tiến thuộc địa phận huyện 

Hoằng Hóa; có diện tích khoảng 590 ha; bờ biển dài khoảng 10 km; có bãi biển đẹp, 

cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn du khách nên phải có quy hoạch và xác định chức 

năng hợp lý cho khu du lịch này.  

 

 

 

 

 

       

 

Hình 4.7: Sơ đồ cấu trúc lĩnh vực chủ yếu của đô thị du lịch biển Hải Tiến 

Nguồn: Đề xuất của luận án. 

Dự kiến đô thị du lịch biển Hải Tiến có quy mô dân số đến 2030 vào khoảng 

100 nghìn người, diện tích khoảng 3.000 ha; bố cục không gian đô thị - du lịch Hải 

Tiến theo hướng có: 

 a) Khu dịch vụ vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp ven núi, du lịch cộng 

đồng và cảng tổng hợp Hoằng Trường: là khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp, 

du lịch cộng đồng và du lịch tâm linh và dịch vụ cảng tổng hợp. 

b) Khu trung tâm dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng ven biển: trung tâm dịch vụ du 

lịch gồm: các dịch vụ phục vụ du lịch, các khu nghỉ dưỡng, các hoạt động du lịch 

ven biển, vui chơi trên biển. 
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c) Quần thể đô thị du lịch nghỉ dưỡng nam Hải Tiến: quần thể đô thị du lịch 

(các khu du lịch nghỉ dưỡng ven biển cao cấp kết hợp với các hoạt động thể thao, 

trung tâm tổ chức sự kiện, hội nghị, trung tâm dịch vụ, vui chơi, giải trí, văn hóa…).  

Nhìn chung, đô thị du lịch biển Hải Tiến có diện tích không lớn và hiện đã 

được giao cho Tập đoàn Flamingo là đơn vị lớn có kinh nghiệm trong việc đầu tư 

các khu nghỉ dưỡng, khách sạn hiện đại, thân thiện môi trường. Do đó, để có thể 

phát triển hiện đại khu vực đô thị Hải Tiến thì cần đẩy nhanh hỗ trợ tập đoàn 

Flamingo hoàn thành quy hoạch đô thị Hải Tiến theo hướng hiện đại, thân thiện với 

môi trường và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đơn vị triển khai thực hiện các dự án 

đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn theo quy hoạch được phê duyệt. 

(4). Phối kết hợp theo lãnh thổ  

Trong quá trình phát triển, vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa nhất thiết phải được 

tổ chức theo hướng hiện đại trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh và phối kết 

hợp các hình thức tổ chức lãnh thổ - kinh tế trên địa bàn vùng ven biển, cụ thể là:  

a). Phối kết hợp hệ thống đô thị và các điểm dân cư nông thôn theo quy hoạch 

mới với tầm nhìn dài hạn theo hướng văn minh, hiện đại. Ngay từ hiện tại phải 

nghiên cứu xây dựng các khu dân cư hiện đại, tránh tình trạng phát triển manh mún, 

nhỏ lẻ, không theo quy hoạch ở nông thôn vùng ven biển. 

b). Phối kết hợp Khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp với hệ thống đô 

thị ven biển tạo kiên kết tương hỗ trong quá trình hoạt động, phát triển. 

c). Hoàn chỉnh các khu du lịch ven biển liên kết chặt chẽ với thành phố Sầm 

Sơn, đô thị mới Nghi Sơn theo hướng phát triển hiện đại. Hình thành các khu nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các khu nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ 

cao gắn với du lịch sinh thái. 

d). Phối hợp tổ hợp cảng biển - công nghiệp cảng - logistics với khu thương 

mại tự do, khu nghỉ dưỡng cao cấp.  

4.2.4.6. Phát triển hiện đại quản lý nhà nước đối với vùng ven biển 

a). Hoàn thiện bộ máy và hiện đại phương thức quản lý và điều hành nhà 

nước đối với phát triển kinh tế vùng ven biển 

- Từ nghiên cứu lý thuyết và phân tích thực trạng, luận án cho rằng, ở vùng 

ven biển tỉnh Thanh Hóa nên hình thành một cơ quan chuyên trách trực thuộc 

UBND tỉnh làm đầu mối tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý vùng ven biển. 
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UBND tỉnh Thanh Hóa cần xây dựng mô hình quản lý hiện đại đối với vùng ven 

biển như kiểu đối với một tiểu vùng kinh tế đặc biệt, trên cơ sở kết hợp công nghệ 

thông tin, sử dụng phần mềm GIS, phần mềm MapInfo và sử dụng giải pháp Big 

data. UBND tỉnh Thanh Hóa cần triển khai phương thức quản lý hiện đại đối với 

vùng ven biển theo hướng không gian ba chiều để kết hợp tốt quản lý phát triển theo 

quy hoạch ngành, lĩnh vực với quản lý theo không gian - mạng để trước hết quản lý 

tốt hệ thống công trình xây dựng, mạng lưới hạ tầng kỹ thuật, khu công nghiệp, hệ 

thống khách sạn, nhà hàng…, để ra các quyết định nhanh chóng, chính xác các hoạt 

động quản lý trên địa bàn vùng ven biển. Mỗi huyện, thị xã, thành phố ven biển 

thuộc tỉnh cần có cơ quan chuyên trách tương ứng như cấp tỉnh tham mưu cho 

UBND huyện, thị xã, thành phố ven biển về công tác quản lý xây dựng, hoạch định 

chính sách thu hút đầu tư và nhân lực chất lượng cao. Mỗi xã nên có ban quản lý tài 

nguyên và xây dựng chịu trách nhiệm đầu mối triển khai việc bảo vệ tài nguyên và 

môi trường. Từ cấp tỉnh xuống huyện, xuống xã cần có đường dây nóng để người 

dân và doanh nghiệp phản ánh kịp thời những thông tin cần thiết ở cấp cơ sở lên các 

cấp chính quyền để xử lý công việc nhanh chóng, hiệu quả.  

b). Phân cấp quản lý nhà nước giữa chính quyền tỉnh và huyện, xã theo hướng 

có hiệu lực, hiệu quả 

Chính quyền tỉnh phân cấp mạnh cho chính quyền cấp huyện, cấp xã vùng ven 

biển trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, tài nguyên, quản lý dân số, lao động, trật 

tự xã hội, tổ chức lễ hội, phòng chống thiên tai và quản lý tổng hợp đối với bờ biển. 

c). Xây dựng chính quyền đô thị áp dụng cho các đô thị ven biển và chính 

quyền điện tử cho các huyện, thị, các xã 

- Đối với hai thành phố Sầm Sơn và khu đô thị tổng hợp Nghi Sơn nên thực 

hiện sớm mô hình chính quyền đô thị. Chính quyền tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn hai 

thành phố xây dựng chính quyền đô thị theo kinh nghiệm của các nước đã có những 

đô thị hiện đại như ở khu vực Đông Á. 

- Thực hiện chính quyền điện tử trên cơ sở sử dụng công nghệ thông tin và trí 

tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực quản lý dân số, lao động, y tế, đất đai, bảo hiểm và 

các lĩnh vực hoạt động kinh tế, môi trường, phấn đấu sớm đạt mức độ 4 ở hầu hết 

các thủ tục hành chính; đồng thời, đẩy mạnh xây dựng chính quyền số theo tinh 

thần Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 về Chương trình chuyển đổi số 
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quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa 

tập trung phát triển công nghiệp, cảng biển, vận tải biển, logistics, du lịch, khám 

chữa bệnh, hoạt động vui chơi giải trí chất lượng cao… nên rất cần phải được quản 

lý trên nền tảng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo ở trình độ cao.  

d). Hình thành sàn giao dịch điện tử đối với du lịch, công nghiệp, nông 

nghiệp, thủy sản 

Xây dựng trang thông tin điện tử về du lịch nói chung, trong đó nhất là về 

khách sạn, nhà hàng, nơi vui chơi giải trí và hệ thống di tích, cảnh quan thiên nhiên, 

lễ hội, ẩm thực, khí hậu thời tiết... Hình thành sàn giao dịch điện tử kết hợp phát 

triển các chợ, các Trung tâm thương mại về nông sản, thủy sản và vật tư phục vụ 

sản xuất để giới thiệu sản phẩm và cạnh tranh bình đẳng về giá cả và chất lượng sản 

phẩm có truy xuất nguồn gốc, có thương hiệu và chỉ dẫn địa lý. Hướng dẫn và 

khuyến khích người dân cũng như doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử và 

không sử dụng tiền mặt trong các giao dịch thanh toán theo hướng chuyển đổi số và 

phát triển kinh tế số như chủ trương của Nhà nước trong những năm tới. 

4.3. Đánh giá triển vọng phát triển kinh tế vùng ven biển tỉnh Thanh 

Hóa theo hướng hiện đại đến năm 2030 

Để chứng minh sự đúng đắn của định hướng phát triển kinh tế vùng ven biển 

tỉnh Thanh Hóa theo hướng hiện đại như đã đề ra cần tính toán triển vọng đạt được 

của các chỉ tiêu phản ánh phát triển hiện đại, hiệu quả, bền vững. Tính toán theo các 

chỉ tiêu đã dự báo, các chỉ tiêu đã trình bày ở chương 2 và đã sử dụng phân tích ở 

chương 3 cho thấy kết quả và hiệu quả phát triển kinh tế vùng ven biển tỉnh Thanh 

Hóa theo hướng hiện đại đạt được mức khá tốt.  

Thực hiện thành công định hướng như luận án đã đề xuất thì vùng ven biển 

tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 sẽ có cơ cấu kinh tế đã có mức hiện đại khá rõ. Danh 

mục sản phẩm chủ yếu trong các lĩnh vực cơ khí chế tạo, sản xuất hàng điện tử, sản 

xuất vật liệu mới (kể cả luyện kim), khách sạn, nhà hàng, vui chơi giải trí, ngân 

hàng, thương mại điện tử, nông nghiệp thủy sản ứng dụng công nghệ cao…  phát 

triển nhanh, nhiều hơn trước và chiếm tỷ lệ nhiều hơn trong GRDP; tỷ trọng các 

ngành phi nông nghiệp đã đạt khoảng 96-97%; các lĩnh vực sử dụng công nghệ cao 

đã đạt tới khoảng 40% GRDP vào năm 2030. Cơ cấu kinh tế đã tạo ra yếu tố tiền đề 

cho tăng trưởng lâu dài; tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đó cũng nhanh hơn 

và có được sự bền vững cần thiết.  



138 

 

Bảng 4.3: Dự báo tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng ven biển  

theo hướng hiện đại 

Giai đoạn cos ϕ ϕ 
Tốc độ chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế 

2020 - 2025 0,993614 6,48 7,2 

2025 - 2030 0,983282 10,49 11,66 

 

Nguồn: Kết quả dự báo của luận án. 

Từ các công thức tính toán các chỉ tiêu định lượng đánh giá phát triển kinh tế 

vùng ven biển theo hướng hiện đại, tác giả tiến hành phân tích, đánh giá hiệu quả 

phát triển kinh tế vùng ven biển của tỉnh Thanh Hóa đến 2030 theo các chỉ tiêu đã 

dự báo ở trên. Theo đó, hiệu quả phát triển vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa đạt được 

ở mức tương đối cao; bộ mặt kinh tế - xã hội có sự thay đổi rõ rệt theo hướng tiến 

bộ và phát triển kinh tế theo hướng hiện đại đạt mức cao hơn đáng kể, cụ thể: 

(1). Tỷ trọng sử dụng công nghệ cao chiếm khoảng 38-42% trong tổng GRDP 

của vùng ven biển năm 2030 (về giá trị, gấp khoảng 6,6-7,6 lần so năm 2019). 

(2). Tỷ trọng đóng góp của lĩnh vực sử dụng công nghệ cao cho tăng trưởng 

kinh tế của vùng ven biển đạt khoảng 38% trong giai đoạn 2020-2025; đạt khoảng 

47 - 54% trong giai đoạn 2025-2030.  

(3). Năng suất lao động vào năm 2030: đạt khoảng 180 triệu đồng, giá 2010, 

gấp 3,5 lần so với năm 2019. 

(4). GRDP/người đạt khoảng 114-120 triệu đồng, giá 2010; theo giá hiện hành 

dự kiến đạt khoảng 185-195 triệu đồng, tương đương khoảng 7.850-8.300 USD.   

(5). Độ mở kinh tế của vùng ven biển: đạt khoảng 80-90% vào năm 2030. 

(6). Tỷ trọng giá trị gia tăng trong tổng giá trị sản xuất đạt mức khoảng 50% 

(tăng khoảng 6 điểm %). 

(7). Hệ số tập trung hóa đã đạt mức khá cao, vào năm 2030 đạt khoảng 1,96 

(gấp 1,7 lần so năm 2019). 

4.4. Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế vùng ven biển tỉnh Thanh 

Hóa theo hướng hiện đại đến năm 2030 

Để thực hiện thành công định hướng phát triển kinh tế vùng ven biển tỉnh 

Thanh Hóa theo hướng hiện đại, luận án cho rằng cần thực hiện đồng bộ một số giải 

pháp cơ bản dưới đây: 



139 

 

4.4.1. Giải pháp số 1: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với 

phát triển kinh tế vùng ven biển 

Đây là giải pháp có tính quyết định; theo đó, các cấp chính quyền cần phối kết 

hợp chặt chẽ và có hiệu quả trong việc quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế 

vùng ven biển, cụ thể như sau:  

a). Đối với UBND tỉnh 

+ Rà soát lại quy hoạch, kế hoạch phát triển tổng thể các huyện vùng ven biển 

đảm bảo phù hợp với các chủ trương, định hướng của Nghị quyết 58-NQ/TW ngày 

5/8/2020 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

của Bộ Chính trị. Theo đó, cụ thể hóa dự án Quy hoạch phát triển tổng thể đối với 

thành phố Sầm Sơn và thị xã Nghi Sơn theo hướng hiện đại; nghiên cứu, rà soát và bổ 

sung quy hoạch Khu kinh tế Nghi Sơn gắn với quy hoạch tổng thể phát triển cảng 

Nghi Sơn, sân bay ở địa bàn thị xã Nghi Sơn theo các định hướng đã được trình bày.  

+ Xây dựng, ban hành mới các cơ chế, chính sách để tạo sự hấp dẫn, thuận lợi 

cho việc thu hút đầu tư vào vùng ven biển, như: chính sách hỗ trợ giải phóng mặt 

bằng, giao đất sạch đối với các dự án đầu tư quy mô lớn; cơ chế, chính sách khuyến 

khích các thành phần kinh tế đầu tư vào phát triển kết cấu hạ tầng trên các lĩnh vực 

đòi hỏi nguồn vốn lớn như: hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch, khoa học công nghệ; 

hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Chính quyền tỉnh 

Thanh Hóa cần nghiên cứu, đưa ra danh mục các dự án dự kiến thu hút đầu tư vào 

vùng ven biển của tỉnh; đồng thời, công khai cam kết tạo thuận lợi tối đa cho nhà 

đầu tư khi đến làm ăn ở vùng ven biển Thanh Hóa trong khuôn khổ quy định pháp 

luật để các nhà đầu tư lớn yên tâm đầu tư.  

+ Khẩn trương xây dựng chính quyền điện tử theo yêu cầu của chuyển đổi số 

và phát triển kinh tế số; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giải quyết thủ 

tục hành chính, tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 

4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh và các trang thông tin điện tử của các sở, ban 

ngành cấp tỉnh. Đơn giản hóa quy trình, thủ tục, mẫu hóa các thành phần hồ sơ, rút 

ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo thuận lợi nhất cho tổ chức, 

doanh nghiệp và cá nhân khi tham gia đầu tư kinh doanh trên địa bàn các địa 

phương ven biển.  

+ Tập trung chỉ đạo cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo 

hướng thông thoáng, minh bạch và hấp dẫn; nâng cao thứ hạng Chỉ số năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh 
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(PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); xây dựng và triển khai thực 

hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND cấp 

huyện (DDCI). Lãnh đạo chính quyền các cấp cần thường xuyên tổ chức các hội 

nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng 

mắc của doanh nghiệp, nhất là trong bồi thường giải phóng mặt bằng, cơ sở hạ tầng 

kỹ thuật, nguồn lao động,... 

+ Nghiên cứu, xây dựng phương án đổi mới quản lý nhà nước đối với vùng 

ven biển tỉnh Thanh Hóa và trình Chính Phủ cho phép triển khai. Theo đó, để tập 

trung cho sự phát triển của vùng ven biển, có thể nghiên cứu xây dựng thí điểm và 

đưa vào hoạt động Hệ thống trung tâm điều hành vùng ven biển được tích hợp các 

dữ liệu có sẵn, áp dụng tối đa các tiến bộ khoa học, công nghệ phân tích để quản lý 

các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố ven biển. Hệ 

thống này có vai trò cung cấp thông tin phục vụ quản lý, điều phối các hoạt động 

kinh tế - xã hội, định hướng phát triển để đảm bảo sự phát triển của vùng ven biển 

tỉnh Thanh Hóa theo hướng hiện đại.  

b). Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố ở vùng ven biển  

+ Chủ động rà soát lại quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhất 

là kế hoạch đầu tư phát triển; triển khai thực hiện quy hoạch dài hạn, có tính tới 

toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu; triển khai quy hoạch các trung tâm xã và các khu 

du lịch trên địa bàn. Trong quá trình quy hoạch cần tính tới yêu cầu cơ giới hóa, 

điện khí hóa về lâu dài và xây dựng nhà cao tầng để tiết kiệm sử dụng đất và hướng 

tới sử dụng hiệu quả không gian với phương châm tạo dựng không gian văn minh. 

+ Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để triển khai có hiệu quả những giải pháp 

của UBND tỉnh đã đề ra, tập trung cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư; phối hợp cung cấp các thông tin liên quan 

về địa điểm, vị trí đầu tư cho các doanh nghiệp, tổ chức quan tâm để quyết định đầu 

tư; theo dõi sát sao, nắm vững địa bàn và thường xuyên phản ánh thông tin cho Hệ 

thống trung tâm điều hành vùng ven biển, làm cơ sở để các cơ quan chức năng có 

các giải pháp thực hiện nhanh chóng, kịp thời. 

4.4.2. Giải pháp số 2: Đầu tư mạnh mẽ và thu hút các nhà đầu tư 

chiến lược đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế vùng ven biển theo hướng 

hiện đại  

Từ kết quả phân tích thực trạng về đầu tư ở Chương 3 và nhu cầu vốn đầu tư 

cần huy động trong thời kỳ tới, luận án cho rằng để phát triển hiện đại kinh tế vùng 
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ven biển tỉnh Thanh Hóa, thì nguồn vốn tư nhân trong nước và vốn FDI sẽ đóng vai 

trò chủ đạo. Theo đó, cần có giải pháp để huy động tối đa nguồn vốn đầu tư tư 

nhân, vốn FDI, phấn đấu tăng tỷ trọng vốn đầu tư tư nhân trong nước từ 49,8% lên 

57% và tăng tỷ trọng vốn FDI từ 17,5% lên khoảng 31%; nguồn vốn nhà nước chủ 

yếu sử dụng làm vốn “mồi”, đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Một số giải pháp huy động 

vốn và định hướng sử dụng vốn đầu tư cụ thể như sau: 

+ Xúc tiến đầu tư có mục tiêu, trọng tâm, trọng điểm, tập trung xúc tiến đầu tư 

các dự án quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao, công nghệ hiện đại, có tác động lan 

tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, thân thiện với môi trường; thu hút 

vốn đầu tư từ các nước có tiềm năng về vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản lý 

như: Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Nga. Chuẩn bị tốt các điều kiện 

về hạ tầng, đất đai, nguồn nhân lực nhằm tận dụng, nắm bắt thời cơ thu hút nguồn 

lực bên ngoài, đón đầu làn sóng dịch chuyển vốn FDI.  

+ Tổ chức quảng bá hình ảnh và xúc tiến đầu tư để thu hút các nhà đầu tư vào 

vùng ven biển Thanh Hóa sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở Hội nghị xúc tiến đầu tư 

năm 2020 Thanh Hóa, nên mở rộng hợp tác với các cơ quan đại diện ngoại giao 

nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức tài chính lớn, các cơ quan hợp tác quốc tế và 

tiếp tục mời các Tập đoàn kinh tế xuyên quốc gia để kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư 

FDI mang tầm quốc tế và có ý nghĩa chiến lược đầu tư vào vùng ven biển tỉnh 

Thanh Hóa. Tiếp tục thực hiện “2 đồng hành”: Chọn địa điểm; thực hiện thủ tục 

hành chính; và “3 cam kết”: Cam kết đồng hành với nhà đầu tư trong việc cùng giải 

quyết khó khăn, vướng mắc; Cam kết tiến độ giải phóng mặt bằng; Cam kết hoàn 

thiện hạ tầng đường giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc. 

+ Do vùng ven biển là vùng có điều kiện phát triển kinh tế nhanh và hiệu quả 

hơn so với các vùng còn lại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nên luận án cho rằng chính 

quyền tỉnh nên dành phần lớn nguồn lực ngân sách nhà nước (trên 70%) đầu tư kết 

cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cho vùng ven biển để tạo ra động lực tăng trưởng vững 

mạnh cho vùng ven biển nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung trong giai đoạn 2021 

- 2030. Sau khi vùng ven biển đã phát triển cơ bản hiện đại, tỉnh sẽ có nhiều nguồn 

lực kinh tế hơn để tiếp tục đầu tư phát triển cho các vùng còn lại trong tỉnh. Theo đó, 

nguồn vốn ngân sách nhà nước nên tập trung đầu tư các công trình lớn, quan trọng 

của của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa; không đầu tư dàn trải, phân tán, thiếu đồng 

bộ; ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất 
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như: cơ sở hạ tầng KKT Nghi Sơn, các KCN tập trung, các công trình giao thông kết 

nối vùng ven biển với các đô thị, trung tâm kinh tế lớn; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng 

ngoài hàng rào các dự án phát triển sản xuất, kinh doanh lớn. Trong đó, quan trọng 

nhất là phải sớm tập trung nguồn vốn để hoàn thành Tuyến đường bộ ven biển đi qua 

6 huyện, thị xã, thành phố ven biển với quy mô ít nhất 6 làn xe cơ giới. 

Bảng 4.4: Dự kiến thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào vùng ven biển  

tỉnh Thanh Hóa 

Lĩnh vực ưu tiên Các nhà đầu tư nước 

ngoài ưu tiên 

Các nhà đầu tư trong 

nước ưu tiên 

Công nghiệp lọc hóa dầu 

và phụ trợ 

Nhật Bản, Nga, Hoa Kỳ, 

Trung Đông 

Tập đoàn dầu khí quốc 

gia Việt Nam 

Công nghiệp cơ khí chế 

tạo tàu thủy, thiết bị nâng 

dỡ, bốc xếp 

Nhật Bản, Đức - 

Sản xuất ô tô  Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc Thaco, Vinfast 

Điện tử và công nghệ 

thông tin 

Hoa Kỳ, EU, Ấn Độ, Đài 

Loan 

FPT 

Cảng biển và logistics Hà Lan, Singapore, Hàn 

Quốc  

- 

Resort và khu du lịch Hoa Kỳ, EU FLC Group, Sun Group, 

Vin Group, Flamingo 

Xây dựng kết cấu hạ tầng 

khu công nghiệp, đô thị 

Hàn Quốc, Nhật Bản, 

Singapore, Thái Lan 

Sun Group, Vin Group 

Khu nông nghiệp công 

nghệ cao 

Nhật Bản, Israel Hoàng Anh Gia Lai, 

Masan Group 
 

Nguồn: Đề xuất của luận án. 

+ Về nguồn vốn đầu tư tư nhân và FDI, đối với vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa, 

cần tập trung kêu gọi, đầu tư các dự án thuộc các lĩnh vực: công nghiệp chế biến 

chế tạo (trong đó ưu tiên thu hút: sản xuất hóa chất, sau lọc hóa dầu, phụ trợ lọc hóa 

dầu; điện tử viễn thông; sản xuất ô tô; các thiết bị điện, điện lạnh); đầu tư xây dựng 

và khai thác kinh doanh cảng biển; xây dựng resort, các khu vui chơi giải trí; xây 

dựng hạ tầng các khu công nghiệp, khu đô thị; khu nông nghiệp công nghệ cao,… 

Kiên quyết không thu hút các nhà đầu tư có dự án tốn đất, tiêu tốn điện và sử dụng 

công nghệ không cao. 
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4.4.3. Giải pháp số 3: Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp  

Theo như giải pháp số 2 đã trình bày, để phát triển hiện đại kinh tế vùng ven 

biển tỉnh Thanh Hóa, thì nguồn vốn tư nhân và vốn FDI sẽ đóng vai trò chủ đạo, do 

đó, vấn đề phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ hết sức quan trọng để có thể có 

nhiều nguồn vốn phục vụ cho công cuộc phát triển hiện đại kinh tế vùng ven biển 

tỉnh Thanh Hóa. Chính quyền tỉnh phối hợp với chính quyền huyện, thị xã, thành 

phố ven biển thuộc tỉnh xây dựng kế hoạch và giải pháp phát triển doanh nghiệp 

thật mạnh, có nhiều doanh nghiệp lớn mới có thể thực hiện thành công các mục tiêu 

đã đề ra. Trong đó, cần thu hút nhiều doanh nghiệp FDI có quy mô lớn và có công 

nghệ cao; đồng thời, thúc đẩy hình thành, phát triển những tập đoàn kinh tế tư nhân 

lớn, tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh trong nước, khu vực và quốc tế; ưu tiên 

hỗ trợ để phát triển mạnh các doanh nghiệp hoạt động khoa học công nghệ. 

Triển khai chương trình hiện đại đối với quản trị của các doanh nghiệp đáp 

ứng yêu cầu phát triển và phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế; hướng dẫn và khuyến 

khích các doanh nghiệp trên địa bàn vùng ven biển của tỉnh Thanh Hóa sử dụng các 

công cụ quản lý hiện đại đã được áp dụng ở các quốc gia phát triển như 15Five, 

Woo, KPI, 5S, ISO... để quản lý công việc, khách hàng, đối tác, nhân sự, tài chính, 

an toàn lao động, thị trường và công nghệ. 

Bảng 4.5: Dự báo phát triển doanh nghiệp của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa 

Chỉ tiêu Đơn vị 2019 2025 2030 

Tổng số doanh nghiệp DN 3.096 5.255 8.540 

Trong đó:     

- Doanh nghiệp trong nước DN 3.062 5.160 8.325 

- Doanh nghiệp FDI DN 34 95 215 

Trong đó:     

+ Doanh nghiệp lớn* DN 57 85 150 

+ Doanh nghiệp vừa và nhỏ DN 3.039 5.170 8.390 

Trong đó:     

+ Doanh nghiệp hoạt động 

khoa học công nghệ 

DN 15 40 95 

 

Nguồn: Kết quả dự báo của luận án. Riêng năm 2019 là số liệu thống kê.  

Ghi chú: *Doanh nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng. 
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Một số giải pháp quan trọng cần thực hiện để phát triển doanh nghiệp tại vùng 

ven biển tỉnh Thanh Hóa đó là: 

+ Xây dựng, ban hành mới các cơ chế, chính sách hỗ trợ đăng ký và nâng cao 

chất lượng doanh nghiệp như: hỗ trợ trả kết quả đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ 

bưu chính công ích; hỗ trợ thuế môn bài; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học 

công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ phát triển công 

nghiệp chế biến, chế tạo; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về khởi sự doanh 

nghiệp cho hộ kinh doanh và cá nhân có ý tưởng khởi nghiệp; hỗ trợ giải phóng mặt 

bằng; ưu đãi về thuế thu nhập, thuế xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp; hỗ trợ 

miễn phí về tư vấn pháp luật, cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tư 

vấn pháp luật tại các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh;… 

+ Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất 

cho nhà đầu tư tới vùng ven biển Thanh Hóa sản xuất kinh doanh; cam kết tạo điền 

kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư về thủ tục hành chính thành lập doanh nghiệp, chấp 

thuận chủ trương đầu tư, giao đất, thuê đất, đảm bảo an ninh trật tự và các lĩnh vực 

liên quan khác đến hoạt động của doanh nghiệp. 

+ Phối hợp với các doanh nghiệp tiến hành các chương trình đào tạo nhân lực 

theo yêu cầu; hỗ trợ kinh phí đào tạo nhân lực quản lý và nhân lực nghề là người 

Việt Nam đối với doanh nghiệp sử dụng công nghệ cao. Tăng cường thông tin về thị 

trường lao động đến các doanh nghiệp; kết nối hệ thống thông tin thị trường lao 

động của vùng ven biển với của tỉnh và với hệ thống thông tin thị trường lao động 

quốc gia; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm thông qua hệ thống 

sàn giao dịch việc làm giúp doanh nghiệp tuyển dụng lao động phù hợp với yêu cầu 

sản xuất, kinh doanh. 

+ Hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp hình thành tổ hợp sản xuất đa ngành trên 

địa bàn, tham gia các chuỗi giá trị hoặc các chuỗi cung ứng có tính quốc gia, toàn 

cầu; xây dựng các giải pháp kết nối doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực sản xuất, 

thương mại, dịch vụ với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hình thành các chuỗi giá trị 

từ cung ứng, sản xuất, bao tiêu sản phẩm, hàng hóa, nhất là lĩnh vực công nghiệp 

phụ trợ.  

+ Hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới 

sáng tạo, đổi mới công nghệ, ứng dụng thành tựu của cuộc cánh mạng công nghiệp 

lần thứ tư phục vụ nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm 

hàng hóa; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu, đăng ký sở hữu 
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trí tuệ, chỉ dẫn địa lý, nghiên cứu sáng chế công nghệ cải tiến hoạt động sản xuất 

kinh doanh. 

+ Tôn vinh những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho vùng ven biển của 

Thanh Hóa cũng như đóng góp lớn cho tỉnh Thanh Hóa. 

4.4.4. Giải pháp số 4: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp 

ứng yêu cầu phát triển kinh tế vùng ven biển theo hướng hiện đại 

Trên cơ sở các lĩnh vực mũi nhọn, các sản phẩm chủ yếu đã xác định trong 

định hướng phát triển kinh tế vùng ven biển, chính quyền tỉnh, chính quyền các 

huyện, thị xã, thành phố ven biển cần phối hợp với các nhà đầu tư để triển khai 

chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu phát triển; đưa 

tỷ lệ lao động qua đào tạo theo tiêu chuẩn phù hợp với từng lĩnh vực phát triển kinh 

tế để tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ mức 31% hiện nay lên 

khoảng 85% vào năm 2030. Theo đó, cần thực hiện một số giải pháp sau: 

+ Bên cạnh các cơ sở đào tạo sẵn có (Đại học Hồng Đức, Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Phân hiệu Đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh; Phân 

hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa đều đóng tại thành phố Thanh Hóa), 

cần xây dựng mới một Trường đào tạo nghề tại thị xã Nghi Sơn, với quy mô mỗi 

năm đào tạo nghề cho khoảng 1.500 người. Các cơ sở đào tạo này phối hợp với các 

khu kinh tế, khu công nghiệp, các thành phố trong tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo 

cụ thể phục vụ phát triển vùng ven biển nói riêng và đáp ứng nhu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội của toàn tỉnh Thanh Hóa.  

+ Xây dựng mới các cơ chế chính sách về đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực, 

như: chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các trường phổ thông tư thục chất 

lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế; chính sách khuyến khích liên kết giữa doanh 

nghiệp với cơ sở đào tạo để nâng cao hiệu quả đào tạo nghề và giải quyết việc làm; 

chính sách đào tạo, sử dụng nhân tài, thu hút các chuyên gia, lao động có tay nghề 

cao về làm việc tại vùng ven biển… 

+ Xây dựng các chương trình đào tạo theo hướng nghề nghiệp - ứng dụng, 

đảm bảo tính thống nhất, liên thông theo từng ngành, nghề đào tạo, phù hợp với tiến 

bộ kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất. Trong đó, cần chọn lọc những chương trình 

đào tạo tiên tiến, gắn với chuẩn đầu ra, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động; 

chú trọng đào tạo kỹ năng sống, kỹ năng nghề, ngoại ngữ, kiến thức hội nhập, ý 

thức tác phong làm việc cho người học. 

+ Triển khai hợp tác, liên kết giữa các cơ sở đào tạo của tỉnh với các cơ sở đào 
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tạo trong và ngoài nước (hiện đã có tổ chức liên kết với trường Đại học SeongNam 

của Hàn Quốc) trong đào tạo đội ngũ chuyên gia đầu ngành, các nghề trọng điểm 

bằng nhiều hình thức như: Chuyển giao trao đổi nội dung, chương trình, phương 

pháp đào tạo; liên kết đào tạo; trao đổi sinh viên, giảng viên, nghiên cứu khoa học. 

+ Xây dựng các website, phần mềm về thị trường lao động để kết nối cung - cầu 

lao động; phát triển các trung tâm giới thiệu việc làm, dịch vụ môi giới, tư vấn việc làm 

và nghề nghiệp, sàn giao dịch việc làm; hoàn thiện các hình thức thông tin thị trường 

lao động để định hướng lựa chọn ngành nghề đào tạo và tìm kiếm việc làm. 

Bảng 4.6: Dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực cho vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa 

                                                                                Đơn vị: 1.000 người 

Chỉ tiêu 2019 2025 2030 

Tổng lao động qua đào tạo có chứng chỉ 216,3 360 640 

% so tổng lao động xã hội 31,0 50 85 

a). Theo lĩnh vực    

- Nhân lực quản lý 9,5 16 26 

% so tổng số 4,4 4,5 4,0 

- Nhân lực nghề 207 344 614 

% so tổng số 95,6 95,5 96,0 

b). Theo bậc đào tạo    

- Bậc đại học trở lên 13,6 23,5 32,8 
 

 

Nguồn: Kết quả dự báo của luận án. Riêng năm 2019 là số liệu thống kê. 

Ghi chú: Nhân lực quản lý doanh nghiệp trung bình 4 người/1 DN. Bậc đại 

học tính theo nhu cầu nhân lực quản lý doanh nghiệp, phân xưởng, các phòng ban. 

4.4.5. Giải pháp số 5: Phát triển và nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa 

học - công nghệ, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư 

Để có thể phát triển hiện đại vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa thì việc phát triển 

và ứng dụng khoa học công nghệ vào tất cả các lĩnh vực trong quá trình phát triển là 

điều kiện không thể thiếu. Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

diễn ra ngày càng sâu rộng tới tất cả các mặt của đời sống kinh tế xã hội, chính 
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quyền tỉnh và chính quyền các huyện, thị xã, thành phố ven biển càng cần phải nhạy 

bén, khẩn trương thúc đẩy việc triển khai, ứng dụng các tiến bộ khoa học; trong đó, 

tập trung vào các giải pháp sau: 

+ Tăng vốn đầu tư ngân sách để đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực của 

các tổ chức khoa học công nghệ, các phòng thí nghiệm, thử nghiệm; tập trung đầu 

tư đồng bộ khu phần mềm tập trung, trung tâm công nghệ thông tin, khu nghiên 

cứu, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao... để đến 2025 có 

khả năng làm chủ những công nghệ cao, sản phẩm liên quan đến công nghệ cao và 

đưa vào ứng dụng có hiệu quả trong các ngành kinh tế chủ lực của vùng ven biển. 

Chính quyền đô thị ven biển có thể liên kết với khu vực tư nhân thành lập các quỹ 

đầu tư mạo hiểm đối với hoạt động nghiên cứu phát triển công nghệ mới, công 

nghệ cao. 

+ Xây dựng Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị của tỉnh, thương mại hóa kết 

quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên cơ sở gắn kết chặt chẽ hoạt 

động khoa học công nghệ với sản xuất, kinh doanh thông qua các hoạt động liên 

kết, hợp tác giữa tổ chức khoa học công nghệ với doanh nghiệp; ưu tiên mua bán 

công nghệ nội địa do các tổ chức khoa học và công nghệ tạo ra.  

+ Xây dựng mối liên kết hữu cơ giữa 4 nhà: nhà quản lý, nhà khoa học, nhà 

đầu tư và nhà sản xuất; tạo sự hợp tác chặt chẽ giữa các tổ chức khoa học và công 

nghệ, các trường đại học và doanh nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công 

nghệ thông tin tại các trường đại học, tập trung vào xây dựng và phát triển cơ sở 

hạ tầng thông tin; ứng dụng và phát triển công nghệ mới, ưu tiên công nghệ số, kết 

nối 5G và sau 5G, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối (blockchain), năng lượng sạch, công 

nghệ môi trường… để chuyển đổi, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của 

nền kinh tế. 

+ Các doanh nghiệp tại khu vực ven biển cần đẩy mạnh chuyển giao công 

nghệ, nhập khẩu công nghệ tiên tiến, công nghệ cao từ nước ngoài để nâng cao 

sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa; trên cơ sở đó, khẩn trương nghiên cứu 

triển khai, khai thác sáng chế, giải mã công nghệ nhập khẩu, từng bước làm chủ 

công nghệ để tiếp tục cải tiến, sáng tạo ra các công nghệ mới phục vụ sản xuất, 

kinh doanh. 
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TIẾU KẾT CHƯƠNG 4 

 

Trong quá trình phát triển vùng ven biển theo hướng hiện đại cần tính tới tác 

động của toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, định hướng phát triển của tỉnh 

cũng như của cả nước, tận dụng giá trị của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cũng 

như các yếu tố về biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh. 

Để phát triển vùng ven biển theo hướng hiện đại, bên cạnh việc hiện đại hóa 

các ngành, các tiểu vùng lãnh thổ, các đô thị, hiện đại hóa quản lý nhà nước đối với 

vùng ven biển, cần xây dựng các công trình trọng điểm: Trung tâm biểu diễn nghệ 

thuật xứ Thanh, Thủy cung, Trung tâm văn hóa cung đình,… và hiện đại hóa thành 

phố Sầm Sơn, xây dựng cảng Nghi Sơn hiện đại gắn với phát triển khu đô thị tổng 

hợp Nghi Sơn cùng các khu du du lịch sinh thái ở dọc vùng ven biển; đồng thời, 

thực hiện đồng bộ 05 giải pháp quan trọng để phát triển vùng ven biển theo hướng 

hiện đại, gồm: (1) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với phát triển 

kinh tế vùng ven biển; (2) Đầu tư phát triển và thu hút các nhà đầu tư chiến lược; 

(3) Phát triển đội ngũ doanh nghiệp mạnh, trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn; (4) 

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; (5) Phát triển và nâng cao hiệu quả ứng 

dụng khoa học - công nghệ, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư. 

Thực hiện các định hướng và giải pháp như luận án đã đề xuất, tốc độ tăng 

trưởng kinh tế của vùng ven biển Thanh Hóa có thể đạt mức trung bình khoảng 

13%/năm trong những năm tới; cơ cấu kinh tế đã hiện đại hơn rất nhiều; tỷ trọng 

các ngành phi nông nghiệp đạt khoảng 96-97%, tỷ trọng các lĩnh vực sử dụng công 

nghệ cao chiếm tới khoảng 35-40% trong tổng GRDP. Đến năm 2030 hiệu quả phát 

triển cao hơn trước nhiều và sự phát triển đã có được sự hiệu quả, bền vững hơn.  
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KẾT LUẬN  

 

(1). Phát triển kinh tế vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa có cơ sở lý luận và thực 

tiễn vững chắc. Luận án làm rõ nội dung, bản chất của việc phát triển kinh tế vùng 

ven biển theo hướng hiện đại, chỉ ra 6 yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến phát triển 

kinh tế vùng ven biển theo hướng hiện đại, trong đó năng lực quản lý nhà nước và 

lợi nhuận, lợi ích kinh tế giữ vị trí quan trọng hàng đầu; đồng thời, xác định 7 chỉ 

tiêu chủ yếu sử dụng để phân tích, đánh giá phát triển kinh tế vùng ven biển theo 

hướng hiện đại phục vụ việc ứng dụng vào điều kiện cụ thể vùng ven biển của tỉnh 

Thanh Hóa.  

(2). Trong những năm qua, vùng ven biển đã có bước phát triển hơn trước 

nhưng tiềm năng, thế mạnh và lợi thế so sánh của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa 

chưa được phát huy tổng hợp, hiệu quả và đường lối phát triển kinh tế cũng chưa có 

tầm nhìn đủ mức (nhất là về hiện đại hóa); cơ cấu kinh tế chưa hiện đại, nền kinh tế 

chưa có tốc độ tăng trưởng xứng đáng, chất lượng phát triển kinh tế chưa cao. 

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng nêu trên phải kể đến vai trò của nhà nước (cả 

của chính quyền trung ương và chính quyền địa phương) đối với phát triển kinh tế 

vùng ven biển Thanh Hóa còn hạn chế, rõ nhất là thực hiện thu hút các nhà đầu tư 

(trong đó có các nhà đầu tư FDI) chưa đúng với yêu cầu; đồng thời đội ngũ doanh 

nghiệp còn yếu, chất lượng nhân lực, khoa học công nghệ chưa cao. 

(3). Định hướng đến 2030, vùng ven biển cần tập trung phát triển hiện đại đối 

với công nghiệp, du lịch, nông nghiệp, thủy sản, hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật; 

hiện đại đối với các đô thị, các khu kinh tế, khu du lịch; hiện đại hóa quản lý phát 

triển. Luận án đề xuất 05 giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế vùng ven biển 

theo hướng hiện đại. Nếu thực hiện thành công định hướng và các giải pháp chủ yếu 

mà luận án đề xuất thì tốc độ tăng trưởng kinh tế của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa 

đạt mức khoảng 13%/năm trong cả giai đoạn 2020-2030; cơ cấu kinh tế đã hiện đại 

hơn nhiều, tỷ trọng các ngành phi nông nghiệp đạt khoảng 96 - 97% và tỷ trọng các 

lĩnh vực công nghệ cao chiếm khoảng 40% GRDP; bộ mặt kinh tế - xã hội - môi 

trường của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa đã tiến bộ đáng kể.   

(4). Phát triển vùng ven biển của tỉnh Thanh Hóa theo hướng hiện đại không 

chỉ cần đặt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa mà còn 
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phải tính tới nhu cầu phát triển các lĩnh vực, các ngành mũi nhọn của cả nước (nhất 

là tính tới yêu cầu phát triển công nghiệp cơ khí chế tạo phù hợp với sự phát triển 

mạnh mẽ của cảng biển, vận tải biển, đáp ứng yêu cầu phát triển vận tải đường sắt, 

phát triển công nghiệp năng lượng...) và tính tới cơ hội mang đến từ hội nhập quốc 

tế. Phát triển kinh tế vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa thuộc về trách nhiệm của nhà 

nước, doanh nghiệp, người dân nhưng trước hết thuộc về chính quyền địa phương 

(từ tỉnh xuống đến huyện, xã). Chính quyền địa phương, doanh nghiệp, người dân 

phải đồng hướng (thống nhất mục tiêu), đồng hành (cùng nhau hành động quyết 

liệt) và đồng hưởng (cùng nhau thụ hưởng kết quả phát triển) thì mới phát triển kinh 

tế vùng ven biển theo hướng hiện đại thành công.    

(5). Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của luận án, tác giả xin đề xuất một số kiến 

nghị với tỉnh và trung ương để phát triển kinh tế vùng ven biển như sau: 

- Chính phủ cần tổ chức lập quy hoạch phát triển cả vùng ven biển quốc gia, 

ban hành chương trình phát triển chung đối với vùng ven biển, ban hành những 

chính sách thiết thực để thu hút các nhà đầu tư lớn, tầm chiến lược đầu tư vào các 

khu vực ven biển mang ý nghĩa trọng điểm.  

- Chính quyền tỉnh cần phối hợp với các bộ, ngành trung ương để sớm hoàn 

thành việc lập quy hoạch tỉnh, trong đó có quy hoạch vùng ven biển của tỉnh làm căn 

cứ để triển khai kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế vùng ven biển theo hướng hiện đại 

một cách thành công; đồng thời, cần phối hợp với các bộ, ngành trung ương để xúc 

tiến đầu tư và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, phát triển các lĩnh vực kinh 

tế mũi nhọn như xây dựng cảng biển, công nghiệp biển, du lịch biển. 
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DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

*  Tài liệu tiếng Việt 
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37.  Ngô Thúy Quỳnh (2010), Bàn về kiến thiết lãnh thổ quốc gia để phát triển 

nhanh và bền vững, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 24 (488). 
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41.  Phạm Thái Quốc (2001), Trung Quốc: Quá trình công nghiệp hoá trong 20 

năm cuối thế kỷ XX, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. 

42.  Nguyễn Quang Thái và Ngô Thắng Lợi (2007), Phát triển bền vững ở Việt Nam: 

Thành tựu, cơ hội, thách thức và triển vọng, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội. 



 

43.  Võ Trí Thành (2005), Chiến lược huy động và sử dụng vốn cho công nghiệp 
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48.  Trần Đình Thiên (2002), Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa ở Việt Nam: Phác 

thảo lộ trình, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. 

49.  Trần Văn Thọ (1997), Công nghiệp hoá Việt Nam trong thời đại Châu Á - 

Thái Bình Dương, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh. 
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2030, Hà Nội. 
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PHẦN 1: SỐ LIỆU VÙNG VEN BIỂN TỈNH THANH HÓA 

Phụ lục 1: Một số chỉ tiêu chủ yếu của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa 

 

Chỉ tiêu Đơn vị 2010 2015 2019 

1. Diện tích tự nhiên Km2 1.180 1.180 1.180 

2. Dân số  1.000 ng 1.077 1.085 1.145 

- Nhân khẩu thành thị  1.000 ng 54,6 162,7 286 

% so dân số chung % 5,1 15,0 25,0 

- Nhân khẩu nông thôn 1.000 ng 1.022,4 922,3 859,0 

3. GTSX, giá 2010 (1) Tỷ đ 33.196 48.118 83.991 

4. GRDP vùng ven biển, giá hiện hành Tỷ đ 13.345 30.247 54.195 

5. GRDP vùng ven biển, giá 2010 (1) Tỷ đ 13.345 21.605 37.376 

% so GTSX  % 40,2 44,9 44,5 

- Tốc độ tăng GRDP bình quân năm của 

giai đoạn 2010 - 2015 và 2015 - 2019 

%  10,1 14,6 

a). GRDP chia theo ngành     

+ Nông nghiệp Tỷ đ 2.989 3.268 3.924 

% so tổng số % 22,4 15,1 10,5 

+ Công nghiệp và xây dựng Tỷ đ 6.192 10.645 20.333 

% so tổng số % 46,4 49,3 54,4 

+ Dịch vụ  Tỷ đ 4.164 7.692 13.119 

% so tổng số % 31,2 35,6 35,1 

b). Lĩnh vực sử dụng công nghệ cao (2) Tỷ đ 1.054 3.414 8.036 

% so tổng GRDP vùng ven biển % 7,9 15,8 21,5 

c). Bình quân đầu người     

- GRDP/người, giá 2010 Tr đ 12,4 19,9 32,6 

- GRDP/người, giá hiện hành Tr đ 12,4 27,9 49,9 

6. Lao động từ 15 tuổi  1.000 ng 669,6 676,4 715,2 

% so dân số % 62,2 62,3 62,5 

- Lao động xã hội 1.000 ng 636,2 657,2 697,8 

+ Nông nghiệp 1.000 ng 349,8 295,7 230 

% so tổng lao động xã hội % 54,9 44,9 33,9 

+ Công nghiệp 1.000 ng 146,4 186,2 242,9 

% so tổng lao động xã hội % 23,0 28,3 34,8 

+ Dịch vụ 1.000 ng 140,0 175,3 218,2 



 

Chỉ tiêu Đơn vị 2010 2015 2019 

% so tổng lao động xã hội % 22,0 26,8 31,2 

- Lao động qua đào tạo (có chứng chỉ) 1.000 ng 135,5 183,5 216,3 

% so tổng lao động xã hội % 21,3 27,9 31,0 

7. Năng suất lao động, giá 2010 Tr đ 19,9 31,9 52,3 

8. Giá trị xuất khẩu Tr USD 100,2 522,8 1.015 

% so cả tỉnh Thanh Hóa % 20,3 34,3 40,4 

- Độ mở kinh tế (xuất khẩu/GRDP) % 15,7 36,2 39,3 

9. Du lịch     

- Tổng số khách du lịch 1.000 ng 1.750 3.150 5.970 

 Riêng khách quốc tế 1.000 ng 20,5 95 230 

- Doanh thu Tỷ đ 655 3.430 8.258 

10. GRDP cả vùng ven biển, giá 2010 Tỷ đ 13.345 21.605 37.376 

- Riêng lãnh thổ đầu tàu Tỷ đ 5.191 11.796 25.976 

% so tổng số vùng ven biển % 38,9 54,6 69,5 

+ Sầm Sơn Tỷ đ 1.735 3.716 7.288 

% so tổng số % 13,0 17,2 19,5 

+ Khu kinh tế Nghi Sơn Tỷ đ 2.429 6.157 15.137 

% so tổng số % 18,2 28,5 40,5 

+ Hải Tiến và Hải Hòa Tỷ đ 1.027 1.923 3.551 

% so tổng số % 7,7 8,9 9,5 

11. Tỷ trọng so với toàn tỉnh     

+ Diện tích tự nhiên % 11,05 11,05 11,05 

+ Dân số % 30,5 30,8 31,9 

+ GRDP % 26,5 29,1 31,4 

+ GRDP/người, giá 2010 % 82,1 89,4 103,4 

+ Năng suất lao động, giá 2010 % 83,3 94,6 109,8 
 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa và thống kê của các huyện, thị xã, 

thành phố ven biển tỉnh Thanh Hóa. 

Ghi chú: (1) Tính theo hệ số tương quan giữa GTSX và GRDP tính cho toàn 

tỉnh ở từng năm tính toán.  

(2) Do chưa có số liệu thống kê riêng cho lĩnh vực sử dụng công nghệ cao nên 

trên cơ sở tham khảo ý kiến chuyên gia, tác giả khảo sát, tổng hợp và lựa chọn từ 

thực tế lĩnh vực sử dụng công nghệ cao bao gồm: nông nghiệp ứng dụng công 



 

nghệ cao; công nghiệp chế biến, chế tạo ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất 

như: công nghiệp sản xuất hóa chất, sản phẩm hóa dầu tinh chế, thuốc, dược 

phẩm, sản phẩm cơ điện tử, nhiệt điện, điện mặt trời, điện gió,…; hoạt động tài 

chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán; hoạt động thông tin và truyền thông; 

dịch vụ lưu trú và ăn uống 5 sao; thương mại điện tử, siêu thị, trung tâm thương 

mại; hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ; hoạt động giáo dục, đào tạo, 

y tế chất lượng cao. 

 

Phụ lục 2: GRDP của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa 

                                                                     Đơn vị: Tỷ đ (giá 2010) 

 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa và thống kê của các huyện, thị xã, 

thành phố ven biển tỉnh Thanh Hóa. 

Năm Tổng GRDP Nông nghiệp Công nghiệp - 

xây dựng 

Dịch vụ 

2010 13.345 2.989 6.192 4.164 

2011 14.679 3.027 6.922 4.730 

2012 16.220 3.082 7.812 5.326 

2013 17.924 3.131 8.761 6.032 

2014 19.823 3.177 9.748 6.898 

2015 21.605 3.268 10.645 7.692 

2016 24.533 3.350 11.598 9.585 

2017 27.918 3.565 13.446 10.907 

2018 31.966 3.783 16.314 11.869 

2019 37.376 3.924 20.333 13.119 



 

Phụ lục 3: Diện tích và dân số vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa 

 

Đơn vị hành chính 2010 2019 

Diện tích, ha Dân số, 

1.000 ng 

Diện tích, ha Dân số, 

1.000 ng 

Toàn vùng 123.066 1.078 118.011 1.145 

Thành phố Sầm Sơn 1.789 54,5 1.760 58,4 

Huyện Quảng Xương 22.780 257,5 20.157 272,5 

Huyện Nga Sơn 15.829 136,4 15.782 145,4 

Huyện Hoằng Hóa 22.473 247,6 20.380 263,3 

Huyện Hậu Lộc 14.366 166,0 14.371 176,4 

Thị xã Nghi Sơn 45.829 216,0 45.561 229,0 

 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa. 

 

Phụ lục 4: Hệ số tập trung hóa công nghiệp ở vùng ven biển 

 

Chỉ tiêu 2010 2015 2019 

Tỷ trọng công nghiệp trong GRDP của cả 

tỉnh (%) 

36,3 42,7 47,5 

Tỷ trọng công nghiệp trong tổng GRDP 

của vùng ven biển (%) 

46,4 50,2 54,4 

Hệ số tập trung hóa công nghiệp cả vùng 

ven biển (lần) 

1,28 1,17 1,15 

 

Nguồn: Tính toán theo cách tính đã trình bày ở chương 2 trên cơ sở số liệu  

của Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa. 

  



 

Phụ lục 5: Dự báo các chỉ tiêu chủ yếu vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa 
 

Chỉ tiêu Đơn vị 2019 2025 
2030 

PA1 PA2 PA3 

1. Diện tích tự nhiên Km2 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 

2. Dân số  1.000 ng 1.145 1.186 1.222 1.222 1.222 

Nhân khẩu thành thị  1.000 ng 286 380 489 513 550 

% so dân số chung % 25 32 40 42 45 

Nhân khẩu nông thôn 1.000 ng 859 806 733 709 672 

3. GTSX, giá 2010 Tỷ đ 83.991 164.721 279.210 285.442 291.784 

4. GRDP, giá hiện hành Tỷ đ 57.154 104.186 226.350 232.070 238.846 

5. GRDP, giá 2010 Tỷ đ 37.376 75.772 139.605 142.721 145.892 

% so GTSX % 44,5 46 50 50 50 

Tốc độ tăng GRDP bình 

quân năm theo giai đoạn 
%  12,5 13,0 13,5 14,0 

a). Chia theo ngành       

+ Nông nghiệp Tỷ đ 3.924 4.698 5.584 5.423 5.252 

% so tổng số % 10,5 6,2 4 3,8 3,6 

+ Công nghiệp Tỷ đ 20.333 43.190 80.971 82.065 83.158 

% so tổng số % 54,4 57 58 57,5 57 

+ Dịch vụ  Tỷ đ 13.119 27.884 53.050 55.233 57.481 

% so tổng số % 35,1 36,8 38 38,7 39,4 

b). Lĩnh vực sử dụng 

công nghệ cao 
Tỷ đ 8.036 22.732 53.050 57.088 61.275 

% so tổng GRDP vùng 

ven biển 
% 21,5 30 38 40 42 

c). Bình quân đầu người            

- GRDP/người, giá 2010 Tr đ 32,6 63,9 114,2 116,8 119,4 

- GRDP/người, giá hiện 

hành 
Tr đ 49,9 87,8 185,2 189,9 195,5 

6. Lao động từ 15 tuổi  1.000 ng 715,2 750 779 785 792 

% so dân số % 62,5 65,0 67,0 67,5 68,1 

- Lao động xã hội 1.000 ng 697,8 720 755 762 773 

+ Nông nghiệp 1.000 ng 236,6 180 151 121,9 100,5 

% so tổng lao động xã hội % 33,9 25 20 16 13 

+ Công nghiệp 1.000 ng 242,8 249,8 264,3 278,1 293,7 



 

Chỉ tiêu Đơn vị 2019 2025 
2030 

PA1 PA2 PA3 

% so tổng lao động xã hội % 34,8 34,7 35 36,5 38 

+ Dịch vụ 1.000 ng 218,4 290,2 339,8 362,0 378,8 

% so tổng lao động xã hội % 31,2 40,3 45 47,5 49 

- Lao động qua đào tạo 

(có chứng chỉ) 
1.000 ng 216,3 324 490,8 533,4 579,8 

% so tổng LĐ xã hội % 31 45 65 70 75 

7. Năng suất lao động, 

giá 2010 
Tr đ 52,3 101,0 179,2 181,8 184,2 

8. Giá trị xuất khẩu Tr USD 1.015 2.778 7.299 8.011 8.753 

- Độ mở kinh tế (xuất 

khẩu/GRDP) 
% 39,3 60,0 80,0 85,0 90,0 

9. Du lịch       

- Tổng số khách du lịch 1.000 ng 5.970 7.770 9.020 9.510 9.980 

 Riêng khách quốc tế 1.000 ng 230 480 650 700 750 

- Doanh thu Tr đ 8.258 12.480 15.755 16.845 17.940 

10. GRDP vùng ven biển Tỷ đ 37.376 75.772 139.605 142.721 145.892 

- Riêng lãnh thổ đầu tàu Tỷ đ 25.976 56.829 111.684 117.745 124.008 

% so tổng số vùng ven biển % 69,5 75 80 82,5 85 

+ Sầm Sơn Tỷ đ 7.288 16.670 33.505 35.680 37.932 

% so tổng số % 19,5 22 24 25 26 

+ Khu kinh tế Nghi Sơn Tỷ đ 15.137 32.582 62.822 65.652 68.569 

% so tổng số % 40,5 43 45 46 47 

+ Hải Tiến và Hải Hòa Tỷ đ 3.551 7.577 15.357 16.413 17.507 

% so tổng số % 9,5 10 11 11,5 12 
 

Nguồn: Dự báo trên cơ sở số liệu của Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa  

và thống kê của các huyện, thị xã, thành phố ven biển tỉnh Thanh Hóa. 

 

  



 

Phụ lục 6: Dự báo vốn đầu tư phát triển vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa 
 
 

Chỉ tiêu 2016-2019 2020-2025 2026-2030 

PA1 PA2 PA3 

ICOR 6,1 5,5 5 4,8 4,5 

Tổng vốn đầu tư, Tỷ đ 117.296 182.110 182.110 257.795 302.800 

Dự báo nguồn         

+ Vốn nhà nước 17.243 36.422 27.317 38.669 45.420 

Tỷ lệ so tổng số, % 14,7 20 15 15 15 

+ Vốn tư nhân trong nước 29.089 100.160 72.844 128.898 158.970 

Tỷ lệ so tổng số, % 24,8 55 40 50 52,5 

+ Vốn FDI 70.964 45.528 81.950 90.228 98.410 

Tỷ lệ so tổng số, % 60,5 25 45 35 32,5 
 

Nguồn: Tác giả dự báo; Ghi chú: Giai đoạn 2016-2019 là số liệu Cục Thống kê tỉnh 

Thanh Hóa và thống kê của các huyện, thị xã, thành phố ven biển tỉnh Thanh Hóa 
 

 

Phụ lục 7: Dự báo một số chỉ tiêu và sản phẩm công nghiệp chủ yếu  

của vùng ven biển 

Chỉ tiêu Đơn vị 2019 2025 2030 

GTSX công nghiệp, giá 2010 Tỷ.đ 54.558 92.809 158.847 

Trong đó:     

- Một số sản phẩm chủ yếu      

+ Điện triệu Kwh 6.346 9.630 13.950 

+ Các sản phẩm lọc hóa dầu (gồm: 

Xăng, Dầu, Khí LPG, Polypropylen, 

Praxilene, Benzen, Lưu huỳnh rắn) 

nghìn tấn 5.485 10.650 14.840 

+ Thép cán nghìn tấn 121,6 305 520 

+ Xi măng  nghìn tấn 8.275 10.550 12.320 

+ Phân bón tấn 81.656 105.630 154.120 

+ Thủy sản đông lạnh tấn 34.635 48.630 72.540 

+ Nước mắm nghìn lít 6.954 10.180 16.320 

+ Chiếu cói nghìn chiếc 8.769 9.540 11.250 

+ Quần áo may sẵn nghìn cái 89.638 120.430 162.450 

+ Một số sản phẩm mới như: Thép 

cao cấp, linh kiện, thiết bị điện tử, ô 

tô, chế tạo, sữa chữa tàu biển, … 

    

 

Nguồn: Năm 2019: Sở Công Thương. Năm 2025, 2030: Tác giả dự báo. 



 

Phụ lục 8: Dự báo cơ cấu sản xuất nông nghiệp vùng ven biển 

Chỉ tiêu Đơn vị 2019 2025 2030 

GTSX nông nghiệp, giá 2010 Tỷ đ 8.462 10.860 13.040 

Trong đó:     

- Trồng trọt Tỷ đ 5.238 5.647 5.868 

Tỷ trọng so tổng số % 61,9 52 45 

- Chăn nuôi Tỷ đ 2.767 4.127 5.412 

Tỷ trọng so tổng số % 32,7 38 41,5 

- Dịch vụ nông nghiệp Tỷ đ 457 1.086 1.760 

Tỷ trọng so tổng số % 5,4 10 13,5 
 

Nguồn: Năm 2019: Sở Nông nghiệp và PTNT. Năm 2025, 2030: Tác giả dự báo. 
 

Phụ lục 9: Dự báo một số sản phẩm nông nghiệp chủ yếu của vùng ven biển 

Chỉ tiêu Đơn vị 2019 2025 2030 

Lương thực có hạt 1.000 tấn 362,5 350 350 

Khoai lang 1.000 tấn 17,7 16 15 

Rau đậu các loại 1.000 tấn 168,2 180 200 

Lạc 1.000 tấn 16,2 15,5 14,5 

Cói 1.000 tấn 26,5 28 30 

Thịt bò hơi tấn 5.979 7.120 9.240 

Thịt trâu hơi tấn 386 350 350 

Thịt gia cầm hơi tấn 20.146 28.120 35.460 

Thịt lợn hơi tấn 49.776 56.210 63.850 
 

Nguồn: Năm 2019: Sở Nông nghiệp và PTNT. Năm 2025, 2030: Tác giả dự báo. 
 

Phụ lục 10: Dự báo một số chỉ tiêu về phát triển thủy sản vùng ven biển 

Chỉ tiêu Đơn vị 2019 2025 2030 

1. Sản lượng tấn 152.334 186.290 225.050 

- Sản lượng khai thác tấn 112.774 133.420 159.210 

- Sản lượng nuôi trồng tấn 39.560 52.870 65.840 

2. Diện tích nuôi ha 9.358 9.964 10.580 

- Nuôi quảng canh ha 7.674 7.824 8.020 

- Nuôi thâm canh, bán thâm canh ha 1.684 2.140 2.560 
 

Nguồn: Năm 2019: Sở Nông nghiệp và PTNT. Năm 2025, 2030: Tác giả dự báo. 



 

Phụ lục 11: Hiện trạng và dự báo cơ cấu lĩnh vực sử dụng công nghệ cao  

trong tổng GRDP của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa 

 

Năm Tổng GRDP Lĩnh vực công nghệ 

cao 

Phần còn lại 

Tỷ đ % Tỷ đ % 

2010 13.345 1.054 7,9 12.291 92,1 

2011 14.679 1.292 8,8 13.387 91,2 

2012 16.220 1.508 9,3 14.712 90,7 

2013 17.924 2.025 11,3 15.899 88,7 

2014 19.823 2.676 13,5 17.147 86,5 

2015 21.605 3.414 15,8 18.191 84,2 

2016 24.533 4.097 16,7 20.436 83,3 

2017 27.918 4.997 17,9 22.921 82,1 

2018 31.966 6.169 19,3 25.797 80,7 

2019 37.376 8.036 21,5 29.340 78,5 

2020 41.478 9.581 23,1 31.897 76,9 

2021 46.258 11.379 24,6 34.879 75,4 

2022 51.809 13.004 25,1 38.805 74,9 

2023 58.026 15.319 26,4 42.707 73,6 

2024 65.279 18.343 28,1 46.936 71,9 

2025 67.276 20.183 30 47.093 70 

2030 123.787 49.515 40 74.272 60 
 

Nguồn: Tác giả xử lý và dự báo theo số liệu thống kê các huyện ven biển. 

  



 

Phụ lục 12: Hiện trạng và dự báo tốc độ chuyển dịch cơ cấu lĩnh vực  

công nghệ cao của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa qua các năm 

Thời gian cos ϕ ϕ 
Tốc độ chuyển 

dịch cơ cấu 

Theo năm    

2010 - 2011 0.99994 0,61 0.68 

2011 - 2012 0.99998 0,34 0.71 

2012 - 2013 0.99970 1,41 1.56 

2013 - 2014 0.99961 1,61 1.79 

2014 - 2015 0.99953 1,76 1.95 

2015 - 2016 0.99992 0,71 2.79 

2016 - 2017 0.99986 0,96 2.07 

2017 - 2018 0.99980 1,15 2.28 

2018 - 2019 0.99947 1,87 2.07 

2019 - 2020 0.95970 1,40 2.56 

2020 - 2021 0.89172 1,35 2.50 

2021 - 2022 0.81907 0,46 3.51 

2022 - 2023 0.80918 1,21 5.64 

2023 - 2024 0.79260 1,61 6.79 

2024 - 2025 0.70948 1,85 7.96 

Theo giai đoạn    

2010 - 2015 0,995012 5,73 6,36 

2015 - 2020 0,994353 6,09 6,77 

2020 - 2025 0,993614 6,48 7,2 

2025 - 2030 0,983282 10,49 11,66 
 

Nguồn: Tác giả tính toán theo phương pháp Vec - tơ 

  



 

Phụ lục 13: Danh mục một số dự án đầu tư lớn của nhà đầu tư trong nước  

tại vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa 

Số 

TT  
Danh mục dự án  Chủ đầu tư Địa điểm 

TMĐT 

(tỷ đ) 

  Tổng     138.309 

I Dự án hoàn thành     54.564 

1 FLC Samson golf links Công ty CP Tập đoàn FLC TP Sầm Sơn 600 

2 Đóng mới tàu vận tải biển 

đa năng 7.000 DWT 

Công ty đại lý vận tải biển 

Rạng Đông 

Hoằng Hóa 333 

3 Bến cảng Tổng hợp số 1, 2 - 

Nghi Sơn 

Công ty CP cảng dịch vụ 

dầu khí tổng hợp PTSC  

KKT Nghi 

Sơn 

520 

4 Bệnh viện đa khoa - Trường 

cao đẳng Y Dược Hợp Lực  

Tổng Công ty CP Hợp 

Lực 

TX Nghi Sơn 480 

5 Đầu tư xây dựng đường dây 

220KV đấu nối Nhà máy 

Nhiệt điện Nghi Sơn 1 

Tổng công ty truyền tải 

điện quốc gia 

KKT Nghi 

Sơn 

205 

6 Đầu tư xây dựng đường dây 

220KV Thanh Hóa - Vinh 

Tổng công ty truyền tải 

điện quốc gia 

KKT Nghi 

Sơn 

203 

7 Đầu tư xây dựng các bến 

cảng số 3,4,5 - Nghi Sơn. 

Công ty CP Đầu tư 

khoáng sản Đại Dương 

KKT Nghi 

Sơn 

1.626 

8 Dự án khu dịch vụ công 

cộng Bắc Núi Xước 

Tổng Công ty đầu tư XD 

và TM Anh Phát 

TX Nghi Sơn 1.569 

9 Hệ thống cấp nước KKT 

Nghi Sơn 

Tổng Công ty đầu tư XD 

và TM Anh Phát  

KKT Nghi 

Sơn 

1.119 

10 Khu dịch vụ du lịch và nghỉ 

dưỡng Bắc đảo Nghi Sơn 

Công ty CP đầu tư và Xây 

dựng Nam Phương 

TX Nghi Sơn 300 

11 Khu nhà ở và dịch vụ phục 

vụ liên hợp LHD Nghi Sơn 

Tổng Công ty CP dịch vụ 

tổng hợp dầu khí 

TX Nghi Sơn 1.228 

12 Nhà máy chế biến hải sản 

Long Hải 

Công ty CP TM vận tải và 

chế biến hải sản Long Hải 

KKT Nghi 

Sơn 

140 

13 Nhà máy Nhiệt điện Nghi 

Sơn 1 

Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam 

KKT Nghi 

Sơn 

22.260 

14 Nhà máy sản xuất bao bì 

Đại Dương 

Công ty Cổ phần Khoáng 

sản Đại Dương 

KKT Nghi 

Sơn 

907 

15 Nhà máy Xi măng Công 

Thanh (GĐ1 + GĐ2) 

Công ty CP Xi măng 

Công Thanh 

KKT Nghi 

Sơn 

11.586 

16 Khu đô thị sinh thái FLC Công ty CP Tập đoàn FLC TP Sầm Sơn 11.488 



 

Số 

TT  
Danh mục dự án  Chủ đầu tư Địa điểm 

TMĐT 

(tỷ đ) 

II Dự án đang đầu tư     83.745 

1 Khu đô thị sinh thái biển 

Đông Á 

Tổng Công ty Bất động 

sản Đông Á 

TP Sầm Sơn 3.800 

2 Khu du lịch sinh thái nghỉ 

dưỡng Flamingo Linh Trường 

Công ty cổ phần Flamingo 

Holding Group 

Hoằng Hóa 3.350 

3 Nhà máy nước sạch Hoằng 

Hóa 

Công ty cổ phần Vnwater 

Hoằng Hóa 

Hoằng Hóa 102 

4 Trường liên cấp quốc tế 

Delta 

Công ty cổ phần dụng cụ 

thể thao Delta 

Hoằng Hóa 150 

5 Xây dựng hạ tầng CCN 

nghề cá xã Hòa Lộc 

Công ty TNHH một thành 

viên BNB Thanh Hóa 

Hậu Lộc 119 

6 Cảng container Long Sơn Công ty TNHH Long Sơn KKT Nghi 

Sơn 

2.400 

7 Cảng tổng hợp Long Sơn tại 

Khu kinh tế Nghi Sơn 

Công ty TNHH công 

nghiệp Long Sơn 

KKT Nghi 

Sơn 

2.300 

8 Cảng tổng hợp quốc tế Nghi 

Sơn 

Công ty CP Gang thép 

Nghi Sơn 

KKT Nghi 

Sơn 

5.850 

9 Dự án đầu tư tổ hợp dịch vụ 

tổng hợp - KKT Nghi Sơn 

Công ty CP Gang thép 

Nghi Sơn 

KKT Nghi 

Sơn 

600 

10 Khu đô thị du lịch sinh thái 

Tân Dân 

Công ty CP Tập đoàn 

T&T 

TX Nghi Sơn 3.663 

11 Khu du lịch sinh thái nghỉ 

dưỡng Phú Thịnh Phát 

Công ty CP thương mại 

tổng hợp Phú Thịnh Phát 

TX Nghi Sơn 600 

12 Khu nghỉ dưỡng sinh thái 

Đảo Ngọc 

Công ty cổ phần đầu tư du 

lịch Đảo Ngọc 

TX Nghi Sơn 1.611 

13 Khu phát triển GAS&LNG 

và phụ trợ lọc hóa dầu 

Tổng công ty ĐTXD và 

thương mại Anh Phát  

KKT Nghi 

Sơn 

3.806 

14 Nhà máy cấp nước sạch cho 

KKT Nghi Sơn 

Công ty TNHH XD và sản 

xuất VLXD Bình Minh 

KKT Nghi 

Sơn 

763 

15 Nhà máy Luyện cán thép 

Nghi Sơn số 2 

Công ty CP Gang thép 

Nghi Sơn 

KKT Nghi 

Sơn 

4.787 

16 Trạm nghiền Xi măng Long 

Sơn 

Công ty TNHH công 

nghiệp Long Sơn 

KKT Nghi 

Sơn 

1.400 

17 Khu Du lịch sinh thái nghỉ 

dưỡng biển Tiến Thanh 

Công ty TNHH Đầu tư và 

du lịch Hải Tiến 

Hoằng Hóa 2.658 



 

Số 

TT  
Danh mục dự án  Chủ đầu tư Địa điểm 

TMĐT 

(tỷ đ) 

18 Khu liên hợp sản xuất và 

phúc lợi Delta 

Công ty CP dụng cụ thể 

thao Delta 

Hoằng Hóa 822 

19 Khai thác cảng và dịch vụ 

dầu khí tổng hợp 

Tập đoàn Dầu khí Việt 

Nam 

KKT Nghi 

Sơn 

595 

20 Khu bến Container 2 và hậu 

cần cảng Nghi Sơn 

Công ty CP Gang thép 

Nghi Sơn 

KKT Nghi 

Sơn 

2.500 

21 Nhà máy Nhiệt điện Công 

Thanh 

Công ty CP Nhiệt điện 

Công Thanh 

KKT Nghi 

Sơn 

21.480 

22 Trạm dừng nghỉ và dịch vụ 

hậu cần quốc tế Nghi Sơn 

Công ty CP kiến trúc Phục 

Hưng 

KKT Nghi 

Sơn 

997 

23 Trường Cao đẳng nghề 

công nghệ Licogi 

Công ty CP Licogi 16 TX Nghi Sơn 337 

24 Xây dựng hạ tầng Khu công 

nghiệp Luyện Kim 

Công ty CP đầu tư và phát 

triển hạ tầng Nghi Sơn 

KKT Nghi 

Sơn 

1.000 

25 Cảng thủy nội địa và sửa 

chữa, đóng mới tàu thủy 

Công ty TNHH thương 

mại Minh Tâm - Nghi Sơn 

KKT Nghi 

Sơn 

153 

26 Đầu tư xây dựng hạ tầng 

Khu công nghiệp số 3 

Công ty CP Tập đoàn xây 

dựng Miền Trung 

KKT Nghi 

Sơn 

1.102 

27 Nhà máy xử lý chất thải rắn 

thành phố Sầm Sơn 

Công ty TNHH môi 

trường Nam thành phố 

TP Sầm Sơn 242 

28 Khu khách sạn, dịch vụ du 

lịch, biệt thự nghỉ dưỡng 

Công ty CP đầu tư dịch vụ 

bất động sản Victoria 

Quảng 

Xương 

800 

29 Khu phức hợp khách sạn, 

trung tâm thương mại 

Công ty cổ phần ORG Quảng 

Xương 

4.969 

30 Cụm công nghiệp phát triển 

nghề cá Hoằng Phụ 

Công ty CP Hải Vân Hoằng Hóa 165 

31 Dự án Flamingo Linh 

Trường Khu B 

Công ty cổ phần Flamingo 

Holding Group 

Hoằng Hóa 1.570 

32 Central Resort Công ty TNHH Một thành 

viên Nhiệt lạnh Hải Nam 

TX Nghi Sơn 1.089 

33 Dây chuyền 1 - Nhà máy xi 

măng Đại Dương 

Công ty cổ phần xi măng 

Đại Dương 

KKT Nghi 

Sơn 

4.367 

34 Dự án số 1, Tổ hợp hóa chất 

Đức Giang Nghi Sơn 

Công ty TNHH MTV hóa 

chất Đức Giang Nghi Sơn 

KKT Nghi 

Sơn 

2.400 

35 Nhà máy sản xuất vật liệu 

bảo ôn và tấm thạch cao 

Long Sơn 

Công ty TNHH công 

nghiệp Long Sơn 

KKT Nghi 

Sơn 

1.200 

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa. 

 



 

Phụ lục 14: Danh mục các dự án FDI tại vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa 

Số 

TT 
Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm  

Nước 

đăng ký 

TMĐT 

(Tr. USD) 

  Tổng       12.855 

1 
Nhà máy xi măng Nghi 

Sơn 

Công ty xi măng 

Nghi Sơn 

KKT Nghi 

Sơn 
Nhật Bản 621,91 

2 
Nhà máy chế biến dăm 

gỗ và ván công nghiệp 

 Công ty TNHH 

Innovgreen 

KKT Nghi 

Sơn 
Đài Loan 7,50 

3 
Liên hợp Lọc hoá dầu 

Nghi Sơn 

Công ty TNHH Lọc 

hoá dầu Nghi Sơn 

KKT Nghi 

Sơn 

Cô Oét, 

Nhật Bản 
9.000 

4 
Nhà máy chế biến 

Ferocrom 

Công ty TNHH 

Fercrom Thanh Hoá 

KKT Nghi 

Sơn 

Trung 

Quốc 
31,75 

5 
Nhà máy sản xuất giầy 

Annora - KKT Nghi Sơn 

CT TNHH Giầy 

Annora Việt Nam 

KKT Nghi 

Sơn 
Đài Loan 135,5 

6 

Sản xuất kinh doanh bê 

tông thương phẩm - cấu 

kiện bê tông đúc sẵn 

Công ty TNHH Bê 

tông Sakura 

KKT Nghi 

Sơn 
Nhật Bản 3,75 

7 

Nhà máy SX dầu ăn và 

các sản phẩm chiết xuất 

từ dầu ăn 

 Công ty TNHH Dầu 

thực vật Khu vực 

Miền Bắc Việt Nam 

KKT Nghi 

Sơn 
Singapore 71,5 

8 
Cung cấp dịch vụ hậu 

cần tổng hợp Aden Has 

Công ty TNHH 

ADEN HAS  

KKT Nghi 

Sơn 

Trung 

Quốc 
0,24 

9 
Văn phòng làm việc tại 

KKT Nghi Sơn 
Công ty TNHH Juna 

KKT Nghi 

Sơn 
Nhật Bản 4,41 

10 

Xưởng bảo trì, bảo 

dưỡng, chế tạo PECI 

Việt Nam 

Công ty TNHH 

PECI Việt Nam 

KKT Nghi 

Sơn 
Singapore 11 

11 
Nhà máy viên nén gỗ 

Văn Lang 

Công ty TNHH Văn 

Lang Yufukuya 

KKT Nghi 

Sơn 

Việt Nam, 

Nhật Bản 
9,7 

12 
Trung tâm đào tạo nghề 

Tập đoàn Hong Fu 

Công ty TNHH Giầy 

Annora Việt Nam 

KKT Nghi 

Sơn 
Đài Loan 7,5 

13 Hệ thống xử lý nước thải Công ty TNHH KKT Nghi Canada 4,5 



 

Số 

TT 
Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm  

Nước 

đăng ký 

TMĐT 

(Tr. USD) 

tại KKT Nghi Sơn Inovina Việt Nam Sơn 

14 
Nhà máy Nhiệt điện 

BOT Nghi Sơn 2 

Công ty TNHH Điện 

Nghi Sơn 2 

KKT Nghi 

Sơn 

Nhật Bản, 

Hàn Quốc 
2,793 

15 

Công ty TNHH Kuwait 

Việt Nam 

Petrochemicals 

Công ty TNHH 

Kuwait Việt Nam 

Petrochemicals 

KKT Nghi 

Sơn 
Kuwait 1 

16 

Xưởng bão dưỡng, sản 

xuất thiết bị công nghiệp 

Trident Hydro Jetting 

Công ty TNHH 

Trident Hydro 

Jetting 

KKT Nghi 

Sơn 
Singapore 3 

17 
Nhà máy vôi công 

nghiệp Nghi Sơn 

Công ty CP vôi công 

nghiệp Nghi Sơn 

KKT Nghi 

Sơn 

Việt Nam, 

Australia 
14,2 

18 

Trường mầm non Hong 

Fu, khu bãi đỗ, trông giữ 

xe và dịch vụ cộng đồng 

Công ty TNHH ĐT 

và Phát triển Eagle 

Huge Việt Nam 

KKT Nghi 

Sơn 
HongKong 4 

19 

Nuôi trồng, chế biến, 

đóng gói, xuất khẩu thủy 

hải sản 

Công ty TNHH Well 

Union  

TX Nghi 

Sơn 
Đài Loan 1,2 

20 
Chế biến các mặt hàng 

bằng gỗ, tre nứa 

Công ty TNHH Hoa 

Vĩ  

TX Nghi 

Sơn 
Đài Loan 1,2 

21 
May gia công các loại 

bao, túi đựng hàng hoá 

Công ty TNHH 

ARIYOSHI VN  

TX Nghi 

Sơn 
Nhật Bản 0,3 

22 
Nhà máy may IVORY 

Hậu Lộc - Thanh Hóa 

Công ty TNHH 

IVORY Việt Nam 
Hậu Lộc Hàn Quốc 9 

23 
Nhà máy may Winners 

Vina Nga Sơn 

Công ty TNHH 

WINNERS VINA  
Nga Sơn Hàn Quốc 14 

24 
Nhà máy gia công sản 

xuất giày dép xuất khẩu 

Công ty TNHH Giày 

ALINA Việt Nam  

Quảng 

Xương 
Đài Loan 4 

25 
Nhà máy may Fruit of 

the Loom 

Công ty TNHH Fruit 

of the Loom 

Quảng 

Xương 
Ai-len 15 

26 Nhà máy may Sunhomes 
Công ty TNHH 

Sunhomes laboratory 

Hoằng 

Hóa 
Nhật Bản 0,88 



 

Số 

TT 
Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm  

Nước 

đăng ký 

TMĐT 

(Tr. USD) 

27 
Sản xuất kinh doanh 

hàng dệt may xuất khẩu 

Công ty TNHH 

Namyang 

International 

Hậu Lộc Hàn Quốc 25 

28 

Trung tâm giới thiệu và 

phân phối hàng nông 

sản, mỹ phẩm  

Công ty TNHH 

Lacue International  

Hoằng 

Hóa 
Nhật Bản 0,04 

29 

Nhà máy giết mổ, chế 

biến gia cầm xuất khẩu 

Viet Avis   

Công ty TNHH sản 

xuất và thương mại 

Master Good 

Hoằng 

Hóa 
Hungary 13,2 

30 Nhà máy Sunny Apparel  
Công ty TNHH 

Sunny Apparel 

Hoằng 

Hóa 
Hungary 0,4 

31 
Nhà máy may, giặt mài 

TCE Jeans 

Công ty TNHH TCE 

Jeans 

Hoằng 

Hóa 
Hàn Quốc 43 

32 
Nhà máy may thời trang 

xuất khẩu 

Welltex International 

Group Limited 
Hậu Lộc HongKong 0,3 

33 Nhà máy xuất khẩu giầy 
Tanlibo Company 

Limited 
Hậu Lộc HongKong 2,5 

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa. 

  



 

PHẦN 2: SỐ LIỆU CỦA TỈNH THANH HÓA 

 

Phụ lục 15: Một số chỉ tiêu chủ yếu của tỉnh Thanh Hóa 

 

Chỉ tiêu Đơn vị 2010 2015 2019 DB2025 DB2030 

1. Diện tích tự nhiên Km2 11.115 11.115 11.115 11.115 11.115 

2. Dân số 1.000 ng 3.416 3.536 3.646 3.755 3.880 

- Nhân khẩu thành thị 1.000 ng 368,9 562,2 758,4 1.314,3 1.552,0 

% so dân số chung % 10,8 15,9 20,8 35 40 

- Nhân khẩu nông thôn 1.000 ng 3.047,1 2.973,8 2.887,6 2.440,8 2.328,0 

3. Lao động trên 15 tuổi 1.000 ng 2.147 2.239 2.327 2.526 2.731 

- Lao động đang làm việc 1.000 ng 2.074 2.203 2.295 2.441 2.638 

% so tổng dân số % 60,7 62,3 62,9 65,0 68,0 

- Tỷ lệ lao động qua đào 

tạo 
% 9,9 20,7 23,6 30 40 

4. GRDP, giá hiện hành Tỷ đ 50.258 107.408 195.853 376.524 590.145 

5. GRDP, giá 2010 Tỷ đ 50.258 74.119 118.944 212.343 330.147 

Tốc độ tăng b/q năm % -  8,1 12,6 11 9,2 

Trong đó:            

 - Nông nghiệp, giá 2010 Tỷ đ 11.919 13.307 14.580 17.383 19.850 

% so GRDP % 23,7 18,0 12,3 8,2 6,0 

 - Công nghiệp, giá 2010 Tỷ đ 18.268 31.669 56.466 116.192 190.913 

% so GRDP % 36,3 42,7 47,5 54,7 57,8 

 - Dịch vụ, giá 2010 Tỷ đ 20.071 29.143 47.898 78.768 119.384 

% so GRDP % 39,9 39,3 40,3 37,1 36,2 

6. GRDP/người, giá 2010 Tr đ 14,7 21,0 32,6 56,5 85,1 

7. Năng suất lao động, 

giá 2010 
Tr đ 24,2 33,6 51,8 87,0 125,1 

 

Nguồn: - Niên giám Thống kê các năm 2010, 2015, 2019. 

- Các năm  2025, 2030: theo Đề án Quy hoạch tỉnh thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội 5 năm 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa.  

  



 

PHẦN 3: KHẢO SÁT CHUYÊN GIA 

 

Phụ lục 16: Phiếu khảo sát chuyên gia về các yếu tố ảnh hưởng và các chỉ tiêu 

đánh giá phát triển kinh tế vùng ven biển theo hướng hiện đại  

 

PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN CHUYÊN GIA  

  

Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng và đề xuất hệ thống chỉ tiêu đánh giá mức độ 

phát triển hiện đại kinh tế vùng ven biển là vấn đề cần thiết và có ý nghĩa quan 

trọng đặc biệt để phân tích về phát triển kinh tế vùng ven biển trong quá trình thực 

hiện chiến lược biển Việt Nam đến 2020 và chiến lược phát triển bền vững kinh tế 

biển Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến 2045. 

Trong khuôn khổ luận án tiến sĩ kinh tế với đề tài “Phát triển kinh tế vùng ven 

biển tỉnh Thanh Hóa theo hướng hiện đại”, tác giả đã dự kiến một số nhân tố ảnh 

hưởng và các chỉ tiêu để phân tích, đánh giá phát triển hiện đại kinh tế vùng ven 

biển. Tác giả mong muốn nhận được ý kiến góp ý của các nhà khoa học, các nhà 

lãnh đạo, quản lý về các yếu tố và bộ chỉ tiêu đó.  

Rất mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các nhà khoa học, các cán bộ 

lãnh đạo quản lý của tỉnh Thanh Hóa để tác giả có thể tham khảo, nghiên cứu và 

hoàn thiện luận án của mình. 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên:………………………………………… ……………………. 

2. Giới tính:                            1. Nam  ☐  2. Nữ  ☐ 

3. Năm sinh:…………………………… 

4. Trình độ học vấn, học hàm: 

1. Đại học ☐           2. Thạc sỹ ☐ 3. Tiến sỹ ☐ 

4. Phó Giáo sư ☐           5. Giáo sư ☐   

5. Chức vụ, đơn vị công tác: ……………………………………… 

6. Ông/bà thuộc nhóm nào sau đây? 

1. Cán bộ lãnh đạo, quản lý  ☐ 2. Nhà nghiên cứu khoa học     ☐ 

3. Cả 02 nhóm trên               ☐ 4. Khác (ghi rõ): 

 

  



 

B. NỘI DUNG KHẢO SÁT 

Câu 1. Ý kiến của ông/bà về các yếu tố ảnh hưởng mà mức độ ảnh hưởng 

của chúng đến hiện đại hóa? (khoanh tròn vào phương án lựa chọn) 

STT Yếu tố/Mức độ ảnh hưởng Lớn 
Khá 

lớn 

Trung 

bình 
Yếu 

Không 

ảnh 

hưởng 

1 
Chủ trương phát triển vùng ven 

biển và sự quản lý của nhà nước 
5      4      3      2      1      

2 

Khả năng đem lại lợi nhuận của 

doanh nghiệp và lợi ích của nhà 

nước, người dân 

5      4      3      2      1      

3 
Tiến bộ khoa học công nghệ và 

khả năng có được công nghệ 
5      4      3      2      1      

4 

Thị trường và toàn cầu hóa về đầu 

tư, công nghệ, sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm 

5      4      3      2      1      

5 
Tổ chức sản xuất theo ngành và 

theo lãnh thổ 
5      4      3      2      1      

6 Kết cấu hạ tầng kỹ thuật 5      4      3      2      1      

7 Nguồn nhân lực 5      4      3      2      1      

 Một số yếu tố khác (nếu có)      

8  5      4      3      2      1      

9  5      4      3      2      1      

10  5      4      3      2      1      
 

Câu 2. Ý kiến của ông/bà về các chỉ tiêu đánh giá phát triển kinh tế vùng 

ven biển theo hướng hiện đại dưới đây như thế nào? (khoanh tròn vào phương 

án lựa chọn) 

STT Các chỉ tiêu  
Rất cần 

thiết 

Cần 

thiết 

Bình 

thường 

Cân 

nhắc 

Không 

cần 

thiết 

 Nhóm chỉ tiêu cơ bản  

1 
Tỷ trọng các sản phẩm sử dụng 

công nghệ cao trong tổng GRDP 
5      4      3      2      1      

2 
Đóng góp của lĩnh vực sử dụng 

công nghệ cao vào GRDP 
5      4      3      2      1      



 

STT Các chỉ tiêu  
Rất cần 

thiết 

Cần 

thiết 

Bình 

thường 

Cân 

nhắc 

Không 

cần 

thiết 

3 
Độ mở kinh tế (tỷ trọng giá trị 

xuất khẩu trong tổng GRDP) 
5      4      3      2      1      

4 Năng suất lao động xã hội 5      4      3      2      1      

5 GRDP/người 5      4      3      2      1      

6 

Hệ số tập trung hóa sản xuất (mức 

độ tập trung hóa sản xuất tại vùng 

ven biển so với toàn tỉnh) 

5      4      3      2      1      

 Nhóm chỉ tiêu bổ trợ  

7 
Cơ cấu kinh tế theo ngành (tỷ lệ 

của các ngành trong tổng GRDP) 
5      4      3      2      1      

8 
Tỷ trọng giá trị gia tăng trong 

tổng giá trị sản xuất  
5      4      3      2 1      

9 
Cơ cấu đầu tư phát triển (tỷ trọng 

đầu tư ngành trong tổng đầu tư) 
5      4      3      2      1      

 

* Ý kiến khác (Ông/bà có bổ sung thêm chỉ tiêu nào không? Nếu có thì đó là 

chỉ tiêu nào và mức độ cần thiết như thế nào?)………………….………………… 

 

  



 

Phụ lục 17: Tổng hợp kết quả khảo sát chuyên gia 

Tổng các số chuyên gia được hỏi ý kiến: 105. 

Trong đó: + Chuyên gia trung ương: 54 (3 GS, 9 PGS, 28 TS, 14 ThS). 

 + Chuyên gia địa phương và Trường ĐH Hồng Đức: 51 (2 PGS, 20 TS, 29 ThS). 

Vấn đề khảo sát Kết quả 

1. Yếu tố ảnh hưởng đến phát triển vùng 

ven biển theo hướng hiện đại 

 

(1) Chủ trương phát triển vùng ven biển và 

sự quản lý của nhà nước 

Điểm trung bình 4,8; hầu hết các ý 

kiến đánh giá ở mức “Lớn”. 

(2) Khả năng đem lại lợi nhuận của doanh 

nghiệp và lợi ích của nhà nước, người dân 

Điểm trung bình 4,6; các ý kiến đánh 

giá ở mức “Lớn” và “Khá lớn”. 

(3) Tiến bộ khoa học công nghệ và khả 

năng có được công nghệ 

Điểm trung bình 4,2; hầu hết các ý 

kiến đánh giá ở mức “Khá lớn”. 

(4) Thị trường và toàn cầu hóa về đầu tư, 

công nghệ, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

Điểm trung bình 4,0; hầu hết các ý 

kiến đánh giá ở mức “Khá lớn”. 

(5) Tổ chức sản xuất theo ngành và theo 

lãnh thổ 

Điểm trung bình 3,6; nhiều ý kiến 

đánh giá mức “Khá lớn”; một số ý 

kiến cho rằng ít ảnh hưởng. 

(6) Kết cấu hạ tầng kỹ thuật Điểm trung bình 4,1; hầu hết các ý 

kiến đánh giá ở mức “Khá lớn”. 

(7) Nguồn nhân lực Điểm trung bình 3,9; hầu hết các ý 

kiến đánh giá ở mức “Khá lớn”. 

(8) Sự ủng hộ của người dân 23 ý kiến đề nghị bổ sung yếu tố này 

(9) Biến đổi khí hậu, nước biển dâng 18 ý kiến đề nghị bổ sung yếu tố này 

(10) Vị trí địa lý, địa - kinh tế 29 ý kiến đề nghị bổ sung yếu tố này 

2. Chỉ tiêu đánh giá phát triển vùng ven 

biển theo hướng hiện đại 

 

(1) Tỷ trọng các sản phẩm sử dụng công 

nghệ cao trong tổng GRDP 

Điểm trung bình 4,6; các ý kiến đánh 

giá ở mức “rất cần thiết” và “cần 

thiết”, một số ý kiến cho rằng nên cân 

nhắc vì chưa có dữ liệu thống kê. 

(2) Đóng góp của lĩnh vực sử dụng công 

nghệ cao vào GRDP 

Điểm trung bình 4,4; các ý kiến đánh 

giá ở mức “rất cần thiết” và “cần 

thiết”, một số ý kiến cho rằng nên cân 

nhắc vì chưa có dữ liệu thống kê. 



 

(3) Độ mở kinh tế (tỷ trọng giá trị xuất 

khẩu trong tổng GRDP) 

Điểm trung bình 4,5; các ý kiến đánh 

giá ở mức “rất cần thiết” và “cần thiết” 

(4) Năng suất lao động xã hội Điểm trung bình 4,9; hầu hết các ý 

kiến đánh giá ở mức “rất cần thiết” 

(5) GRDP/người Điểm trung bình 4,8; hầu hết các ý 

kiến đánh giá ở mức “rất cần thiết” 

(6) Hệ số tập trung hóa sản xuất (mức độ 

tập trung hóa sản xuất tại vùng ven biển so 

với toàn tỉnh) 

Điểm trung bình 4,0; hầu hết các ý 

kiến đánh giá ở mức “cần thiết” và đề 

nghị đưa ra công thức tính 

(7) Cơ cấu kinh tế theo ngành (tỷ lệ của các 

ngành trong tổng GRDP) 

Điểm trung bình 4,1; hầu hết các ý 

kiến đánh giá ở mức “cần thiết”  

(8) Tỷ trọng giá trị gia tăng trong tổng giá 

trị sản xuất  

Điểm trung bình 4,2; hầu hết các ý 

kiến đánh giá ở mức “cần thiết”  

(9) Tỷ trọng đầu tư cho lĩnh vực công nghệ 

cao trong tổng đầu tư xã hội 

Điểm trung bình 3,9; hầu hết các ý 

kiến đánh giá ở mức “cần thiết” 

(10) Tỷ lệ đô thị hóa 19 ý kiến đề nghị bổ sung chỉ tiêu này 

(11) Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng công nghệ 

cao 

31 ý kiến đề nghị bổ sung chỉ tiêu này 

 

Ghi chú:  

* Tác giả phát phiếu hỏi đến 105 nhà quản lý và nhà khoa học ở địa phương 

(Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND tỉnh Thanh Hóa; các Sở: Kế 

hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp & PTNT, Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông; Trường Đại 

học Hồng Đức ) và ở Trung ương (Đại học Kinh tế quốc dân, Viện Chiến lược phát 

triển, Viện Kinh tế Việt Nam, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội).  

* Tại thành phố Sầm Sơn vào ngày 13/8/2019 tác giả nhận được sự giúp đỡ 

của UBND thành phố Sầm Sơn tổ chức Hội nghị tọa đàm về phát triển kinh tế vùng 

ven biển tỉnh Thanh Hóa. Tới dự có lãnh đạo của 6 huyện, thị xã, thành phố ven 

biển, Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn, Đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh 

Thanh Hóa cùng một số chuyên gia từ Trung ương.  

 

  



 

PHẦN 4: PHỤ LỤC VỀ CĂN CỨ PHÁP LÝ 

 

Phụ lục 18: Các chủ trương, chính sách, định hướng phát triển cấp Trung ương 

 

1. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, XII của Đảng Cộng sản 

Việt Nam. 

2. Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài 

nguyên và bảo vệ môi trường; 

3. Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 17/7/2018 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045; 

4. Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 17/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển 

du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; 

5. Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ 

trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; 

6. Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng 

Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045;  

7. Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và 

phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

8. Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ ban hành Chương 

trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi 

khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; 

9. Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 09/5/2018 của Chính phủ về Quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thanh Hóa; 

10. Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm 

vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định 

hướng đến 2025; 

11. Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu; 



 

12. Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh; 

13. Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030; 

14. Quyết định số 879/QĐ-TTg ngày 09/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ  về 

phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến 

năm 2035; 

15. Quyết định số 1517/QĐ-TTg ngày 26/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng 

đến năm 2030; 

16. Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 17/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa 

đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;  

17. Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 07/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Nghi 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; 

18. Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 

2025 và định hướng đến năm 2030;  

19. Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 14/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2045; 

20. Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030; 

21. Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia. 

  



 

Phụ lục 19: Một số cơ chế, chính sách phát triển, thu hút đầu tư áp dụng  

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

 

1. Chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh 

vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường trên địa bàn tỉnh 

(quy định tại Quyết định số 4294/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa) 

* Đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao, môi trường: Được miễn 100% tiền sử 

dụng đất, thuê đất. 

* Đối với lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế: 

- Các cơ sở thực hiện xã hội hoá đầu tư vào lĩnh vực: Đông y, điều dưỡng và 

phục hồi chức năng, bảo trợ xã hội, chăm sóc người tàn tật, trẻ em mồ côi, dạy nghề 

cho người tàn tật, dạy trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Được miễn 100% tiền 

sử dụng đất, thuê đất không phân biệt địa bàn đầu tư. 

- Các cơ sở thực hiện xã hội hoá đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế 

còn lại:  

+ Giảm 60% tiền sử dụng đất, thuê đất đối với các dự án đầu tư tại các phường 

thuộc thành phố Thanh Hóa. 

+ Giảm 80% tiền sử dụng đất, thuê đất đối với các dự án đầu tư tại các xã thuộc 

thành phố Thanh Hóa, các phường thuộc thị xã Bỉm Sơn và thành phố Sầm Sơn. 

+ Được miễn tiền sử dụng đất, thuê đất đối với các dự án đầu tư vào Khu kinh 

tế Nghi Sơn, các xã, thị trấn còn lại thuộc thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn và 

các huyện của tỉnh Thanh Hóa. 

* Các chính sách khác thực hiện theo quy định Nghị định số 69/2008/NĐ-CP 

ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, 

dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường. 

2. Chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non tỉnh Thanh Hóa đến năm 

2030 (quy định tại Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 

08/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 

* Hỗ trợ kinh phí cho chủ đầu tư của các trường mầm non ngoài công lập để 

trả lương cho cán bộ quản lý, giáo viên; thời gian hỗ trợ, mức hỗ trợ tùy theo vùng 

miền, khu vực. 



 

* Hỗ trợ kinh phí cho chủ đầu tư của các trường mầm non ngoài công lập để 

đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và phí công đoàn (thuộc 

trách nhiệm của chủ đầu tư đóng cho người lao động) cho cán bộ quản lý, giáo viên; 

thời gian hỗ trợ, mức hỗ trợ tùy theo vùng miền, khu vực. 

* Các nội dung hỗ trợ khác: Thực hiện theo Quyết định số 60/2011/QĐ-

TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ và quy định hiện hành của pháp luật. 

3. Chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

và thương mại tỉnh Thanh Hóa (quy định tại Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 

832/2017/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa) 

* Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp: 07 - 2,3 tỷ 

đồng/ha tùy theo địa bàn (tối đa không quá 20 - 40 tỷ đồng/cụm công nghiệp). 

* Hỗ trợ dự án đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào các 

huyện miền núi:  

+ Hỗ trợ san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng về giao thông, điện, nước, nhà 

xưởng và xử lý chất thải: 01 - 02 tỷ đồng/ha tùy theo địa bàn. 

+ Hỗ trợ chi phí đào tạo lao động: 0,7 - 1,5 triệu đồng/người tùy theo địa bàn 

và sử dụng lao động. 

* Hỗ trợ phát triển tiểu thủ công nghiệp: 300 triệu đồng/làng nghề. 

* Hỗ trợ tiền thuê đất đầu tư chợ: 30 - 100% tiền thuê đất cho toàn bộ thời 

gian thuê đất để thực hiện dự án kinh doanh khai thác chợ, tùy theo địa bàn. 

4. Chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa, giai đoạn 2020 - 2025 (quy định tại Nghị quyết số 236/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 

* Hỗ trợ đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào dự án đối với các dự án đầu tư xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt: 

- Đối tượng hỗ trợ: Chủ đầu tư có dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đầu 

tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước có công suất xử lý từ 50 tấn/ngày trở 

lên, sử dụng công nghệ đốt (đốt triệt để, đốt phát điện) hoặc công nghệ hỗn hợp (sản 

xuất phân bón, tái chế phế liệu kết hợp đốt), đảm bảo tỷ lệ chôn lấp sau xử lý không 

quá 20% và được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. 

- Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% kinh phí đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ 

thuật đến chân hàng rào dự án, gồm: Đường giao thông, hệ thống thoát nước. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-60-2011-qd-ttg-chinh-sach-phat-trien-giao-duc-mam-non-130944.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-60-2011-qd-ttg-chinh-sach-phat-trien-giao-duc-mam-non-130944.aspx


 

* Hỗ trợ chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt: 

- Đối tượng hỗ trợ và mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% chi phí xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt cho các hộ gia đình, cá nhân không có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ. 

- Cách tính hỗ trợ: Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt dự kiến hỗ trợ chi phí xử 

lý được tính toán trên cơ sở kết quả nghiệm thu thực tế tổng khối lượng rác thải đã 

xử lý theo hợp đồng giữa UBND cấp huyện với đơn vị xử lý rác thải, trừ đi lượng 

rác thải của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh, 

dịch vụ đã thu gom, xử lý. 

5. Chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh 

Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020 (quy định tại Nghị quyết số 151/2015/NQ-

HĐND ngày 11/12/2015, bãi bỏ một số nội dung tại Nghị quyết số 124/2018/NQ-

HĐND ngày 13/12/2018 và Nghị quyết số 191/2019/NQ-HĐND ngày 16/10/2019 

của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 

* Hỗ trợ phát triển sản xuất rau an toàn tập trung: 

+ Đối với sản xuất rau an toàn tập trung chuyên canh: hỗ trợ 1 lần 170 triệu 

đồng/ha đối với vùng đồng bằng, ven biển và 200 triệu đồng/ha đối với vùng miền 

núi để xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng của vùng sản xuất tập trung, nhà sơ chế, 

đóng gói sản phẩm rau an toàn để phù hợp với yêu cầu kỹ thuật VietGAP; hỗ trợ 

kinh phí thuê chứng nhận VietGAP cho rau an toàn 7 triệu đồng/ha; hỗ trợ kinh phí 

thuê kiểm soát chất lượng và dán tem 16 triệu đồng/ha/năm đối với vùng đồng 

bằng, ven biển và 18 triệu đồng/ha/năm đối với vùng miền núi. 

+ Đối với sản xuất rau an toàn trong nhà lưới: Hỗ trợ một lần kinh phí đầu tư, 

xây dựng nhà lưới phục vụ sản xuất rau an toàn 50.000 đồng/m2. 

+ Đối với tiêu thụ sản phẩm rau an toàn: Hỗ trợ kinh phí thuê hoặc xây mới 

cửa hàng kinh doanh rau an toàn 50 triệu đồng/cửa hàng đặt tại các phường thuộc 

thị xã, thành phố và 30 triệu đồng/cửa hàng đặt tại các xã, thị trấn còn lại. 

* Hỗ trợ mua máy thu hoạch mía và hệ thống tưới mía mặt ruộng: 

+ Hỗ trợ kinh phí mua máy thu hoạch mía: Quy mô sản xuất cứ 50 ha được hỗ 

trợ mua 01 máy thua hoạch mía (máy mới) có công suất thu hoạch 120 tấn/ngày trở 

lên, với mức hỗ trợ bằng 20% giá mua máy ghi trên hóa đơn bán hàng theo quy 

định, nhưng tối đa không quá 1.500 triệu đồng/máy. 

+ Hỗ trợ xây dựng hệ thống tưới mía mặt ruộng: Hỗ trợ 01 lần kinh phí xây 

dựng hệ thống tưới theo quy định, với mức hỗ trợ 15 triệu đồng/ha. 



 

* Hỗ trợ phát triển vùng luồn thâm canh: Hỗ trợ phân bón năm thứ nhất và 

năm thứ hai để thực hiện thâm canh rừng luồng, mức hỗ trợ 2 triệu đồng/ha/năm. 

6. Chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản 

xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa đến năm 2025 (quy định tại Nghị quyết số 192/2019/NQ-HĐND 

ngày 16/10/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 

* Đối tượng hỗ trợ: Các tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác), hộ gia 

đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất của 

hộ gia đình, cá nhân khác để tích tụ, tập trung đất đai, phát triển sản xuất nông 

nghiệp (trồng trọt và nuôi trồng thủy sản) quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

* Mức hỗ trợ: Tùy theo nhóm sản phẩm (gồm: (1) Nhóm: Cây rau, cây hoa, 

cây dưa và tôm he chân trắng; (2) Nhóm: Cây ăn quả, cây dược liệu sản xuất quy 

mô lớn, ứng dụng công nghệ cao hoặc theo hướng công nghệ cao; (3) Nhóm: Cây 

lúa, cây mía, cây thức ăn chăn nuôi sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao 

hoặc theo hướng công nghệ cao), nội dung và mức hỗ trợ quy định cụ thể tại Khoản 

4 Điều 1 Nghị quyết số 192/2019/NQ-HĐND ngày 16/10/2019 của Hội đồng Nhân 

dân tỉnh Thanh Hóa. 

7. Chính sách tín dụng, vốn cấp bù lãi suất và mức vốn sử dụng ngân sách 

tỉnh để thực hiện các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (quy định tại Nghị quyết số 

193/2019/NQ-HĐND ngày 16/10/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 

* Mức hỗ trợ tín dụng và thời gian hỗ trợ:  

- Đối với dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư và dự án của doanh nghiệp 

nông nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập: Mức hỗ trợ tối đa 3%/năm; tổng số tiền hỗ 

trợ tối đa 03 tỷ đồng/dự án. Thời gian hỗ trợ tối đa 08 năm. 

- Đối với dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư: Mức hỗ trợ tối đa 2,5%/năm; tổng 

số tiền hỗ trợ tối đa 02 tỷ đồng/dự án. Thời gian hỗ trợ tối đa 06 năm. 

- Đối với dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư: Mức hỗ trợ tối đa 2%/năm; 

tổng số tiền hỗ trợ tối đa 01 tỷ đồng/dự án. Thời gian hỗ trợ tối đa 05 năm. 

- Dự án mà doanh nghiệp tham gia liên kết chuỗi giá trị: Mức hỗ trợ tối đa đối 

với từng dự án cụ thể không vượt các mức hỗ trợ nêu trên. Thời gian hỗ trợ lãi suất 

theo chu kỳ sản xuất của sản phẩm. 



 

* Hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất: Tối đa không quá 70% tổng mức đầu 

tư của dự án. 

* Phương thức hỗ trợ đầu tư: Hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp sau khi dự án 

hoàn thành đầu tư. 

8. Chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container đi 

quốc tế qua Cảng Nghi Sơn, Thanh Hóa (quy định tại Nghị quyết số 

166/2019/NQ-HĐND ngày 04/4/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 

* Đối tượng và điều kiện hỗ trợ: Các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển 

container đi quốc tế lần đầu qua cảng Nghi Sơn có đủ các điều kiện sau: 

+ Hãng tàu biển được cấp phép hoạt động kinh doanh vận chuyển container 

theo quy định. 

+ Hãng tàu biển phải trả hàng hoặc bốc hàng tại cảng Nghi Sơn. 

* Mức hỗ trợ: 200 triệu đồng/chuyến qua cảng Nghi Sơn. 

* Thời gian hỗ trợ: Mỗi hãng tàu biển được hỗ trợ trong thời gian 12 tháng kể từ 

ngày đầu tiên tàu biển container đi quốc tế trả hàng hoặc bốc hàng tại cảng Nghi Sơn. 

9. Chính sách ưu đãi, đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa 

Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được hưởng ưu đãi và hỗ 

trợ đầu tư cao nhất theo quy định đối với địa bàn đầu tư có điều kiện kinh tế - xã hội 

khó khăn theo Khoản 2 Điều 16 Luật Đầu tư năm 2014. 

a) Ưu đãi về tiền thuê đất, thuê mặt nước (không áp dụng đối với các khu 

công nghiệp thuộc địa bàn thành phố Thanh Hóa và dự án thuê lại đất của nhà 

đầu tư hạ tầng) 

-  Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản nhưng tối 

đa không quá 03 năm; miễn từ 07 - 15 năm kể từ khi dự án đi vào hoạt động tuỳ 

theo lĩnh vực ngành nghề dự án. 

- Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong suốt thời gian thực hiện dự án đối 

với dự án thuộc một số lĩnh vực theo quy định của Chính phủ. 

b) Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 

Tùy theo ngành nghề và lĩnh vực, dự án đầu tư vào các khu công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại các văn bản 

pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 



 

10. Chính sách ưu đãi, đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn 

Khu kinh tế Nghi Sơn được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư cao nhất quy định 

đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Khoản 2 Điều 

16 Luật Đầu tư năm 2014. 

a) Ưu đãi về tiền thuê đất, thuê mặt nước 

- Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản; miễn từ 

11 năm đến 15 năm kể từ khi dự án đi vào hoạt động tuỳ theo lĩnh vực ngành nghề 

dự án.   

- Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong suốt thời gian thực hiện dự án đối 

với dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định của Chính phủ. 

b) Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp 

- Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng 10% trong 15 năm, 

kể từ khi dự án đầu tư bắt đầu hoạt động kinh doanh; được miễn thuế thu nhập 

doanh nghiệp 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải 

nộp cho 09 năm tiếp theo. 

- Dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao; dự án có quy mô lớn và có ý nghĩa 

quan trọng đối với phát triển ngành, lĩnh vực hoặc phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh, khu vực thì thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi có thể kéo dài tối đa 30 năm.  

c) Ưu đãi về thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu 

- Miễn thuế nhập khẩu hàng hoá để tạo tài sản cố định, phương tiện vận tải 

chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ phục vụ dự án đầu tư, phương tiện 

đưa đón công nhân,... 

- Miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm, kể từ khi dự án đi vào sản xuất 

đối với nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện và bán thành phẩm mà Việt Nam 

chưa sản xuất được hoặc sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng. 

d) Ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân 

Giảm 50% thuế thu nhập đối với người có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu 

nhập, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại khu kinh tế. 

 

 

 

 



 

PHẦN 5: Một số hình ảnh tại Hội nghị Tọa đàm về Phát triển kinh tế vùng ven 

biển tỉnh Thanh Hóa theo hướng hiện đại 
 

 

 

 


