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TÓM TẮT LUẬN VĂN 

Năm 2018 vừa qua, một trong các sự kiện chính trị nổi bật thu hút dư luận là dự luật đặc 

khu. Đây là chủ trương của Đảng trong việc phát triển kinh tế, trong bối cảnh nhiều quốc 

gia trên thế giới đã và đang thử nghiệm các mô hình đặc khu kinh tế cho sự phát triển kinh 

tế của riêng họ, trong đó có Trung Quốc và Hàn Quốc. 

Mô hình đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt theo dự luật đặc khu của Việt Nam, theo một 

báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, là sự kết hợp giữa mô hình đặc khu kinh tế của Trung 

Quốc (đặc biệt là Thâm Quyến) và đặc khu hành chính – kinh tế của Hàn Quốc (cụ thể là 

Jeju), trong đó, Thâm Quyến là một ví dụ điển hình về đặc khu kinh tế thành công, còn 

Jeju có vẻ chưa đạt được thành tựu nổi bật. 

Bên cạnh các lo lắng trước nguy cơ về an ninh, quốc phòng, điều dư luận quan tâm là liệu 

đặc khu có thực sự cần thiết cho sự phát triển kinh tế?  

Người viết thì đặt ra thêm các câu hỏi như: Mô hình đặc khu tại Việt Nam có thực sự giống 

với mô hình đặc khu của Trung Quốc và Hàn Quốc hay không? Đâu là các yếu tố thành 

công cho các đặc khu của Trung Quốc và Hàn Quốc? Việt Nam có sẵn các mô hình khu, 

như khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, vậy chúng giống mô 

hình đặc khu hay không và hiệu quả như thế nào? Các yếu tố thành công của các khu tại 

Việt Nam là gì? Trả lời được các câu hỏi này sẽ giúp dự báo hiệu quả của các đặc khu tại 

Việt Nam trong tương lai, nếu có. 

Nghiên cứu cho thấy các đặc khu tại Việt Nam theo dự luật đặc khu có nhiều điểm giống 

với các đặc khu của Trung Quốc và Hàn Quốc về các chính sách ưu đãi, song khác biệt lớn 

ở bộ máy hành chính khi thiếu tính tự trị. Các đặc khu tại Việt Nam nhìn chung là một cải 

tiến nhỏ về các chính sách ưu đãi và bộ máy hành chính so với các khu sẵn có tại Việt 

Nam, và do đó không có các điểm vượt trội thực sự. 

Khi xem xét các đặc khu kinh tế tại Trung Quốc, có thể thấy rằng Thâm Quyến là thành 

công nổi bật, trong khi đó, Chu Hải, Hạ Môn thành công song kém hơn, Sán Đầu không 

thành công, và nhìn chung 3 đặc khu này có một số bất cập cản trở hiệu quả của chúng. 

Đặc khu hành chính – kinh tế Jeju tại Hàn Quốc thì chỉ thực sự thành công về mặt du lịch, 

trong khi các lĩnh vực còn lại không thực sự thành công. Từ kinh nghiệm của 2 quốc gia 
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này, các yếu tố thành công chính của các đặc khu được đúc kết bao gồm 5 yếu tố đầu trong 

6 yếu tố thành công được liệt dưới đây cho trường hợp Việt Nam. 

Từ kinh nghiệm của các khu tại Việt Nam, các yếu tố thành công chính cũng là 5 yếu tố 

trong 6 yếu tố bên dưới (không bao gồm yếu tố 2). Các khu tại Việt Nam nhìn chung là 

không thành công, và có nhiều vấn đề, chẳng hạn chất lượng quy hoạch thấp, khả năng 

quản trị thấp và tính liên kết vùng thấp. Chu Lai là một trường hợp nghiên cứu cụ thể về 

khu kinh tế mà các yếu tố thành công là không mạnh, nếu không muốn nói là trung bình. 

Các yếu tố thành công chính cho các đặc khu tại Việt Nam trong tương lai (nếu có) được 

rút ra bao gồm: (1) vị trí địa lý thuận lợi (khả năng liên kết tốt với các khu vực lân cận cho 

sản xuất và tiêu thụ, thông qua hệ thống cơ sở hạ tầng thích hợp giúp giảm chi phí vận 

chuyển), (2) tính tự trị địa phương cao thể hiện qua khả năng ra quyết định trực tiếp trong 

việc lập chính sách và thi hành chúng, (3) năng lực và quyết tâm của lãnh đạo cao – thể 

hiện ở tầm nhìn, chủ trương và quyết định đúng đắn về các vấn đề của địa phương và mức 

độ cam kết, theo đuổi cao đối với tầm nhìn, chủ trương, (4) các chính sách ưu đãi vượt trội 

so với các nơi khác trong nước cũng như so với các quốc gia khác, (5) môi trường kinh 

doanh lành mạnh đòi hỏi có hệ thống pháp luật liên quan rõ ràng, đồng bộ, khả thi và sự 

thông suốt, hiệu quả trong thực thi chính sách của các cơ quan chức năng, vắng bóng hoặc 

hãn hữu các tiêu cực, mang lại niềm tin cho các nhà đầu tư, (6) có các nhà đầu tư chiến 

lược với quy mô vốn đầu tư lớn, và thời gian đầu tư lâu dài, mang lại các lợi ích dài hạn 

cho các vùng và địa phương. Đây là các yếu tố mà các vùng và địa phương tại Việt Nam 

còn thiếu. 

Vì vậy, có thể dự báo rằng nếu các đặc khu được mở ra tại Việt Nam, chúng sẽ không 

thành công, và cùng lắm chỉ đạt được những thành tựu cục bộ và ở mức như các khu kinh 

tế hiện nay hoặc khá hơn một chút. Do đó, điều cần thiết không phải là mở ra các đặc khu, 

mà là cải thiện 6 yếu tố cần thiết cho sự thành công. Khi đó, chỉ cần phát triển các khu kinh 

tế nói riêng và các khu nói chung sao cho thật tốt, thì đã đạt được thành công mong đợi./.  
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CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU 

1.1. Đặt vấn đề 

1.1.1. Bối cảnh nghiên cứu  

Trong những ngày tháng 5 cho đến tháng 7 năm 2018, truyền thông đại chúng được dịp sôi 

nổi khi đưa tin và bàn luận về Dự thảo Luật Đơn vị Hành chính – Kinh tế Đặc biệt, gọi tắt 

là dự luật đặc khu. Dự luật này quy định về quy hoạch, cơ chế, chính sách đặc biệt về phát 

triển kinh tế – xã hội, tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương và cơ quan khác 

của Nhà nước tại các đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Bắc 

Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa), và Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).  

Dự luật nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều, phần lớn là các ý kiến phản đối. Nổi lên 

trong các ý kiến ủng hộ là các lập luận như cần đặc khu để phát triển kinh tế, cần học hỏi 

cái hay của nước khác (ví dụ Trung Quốc với Thâm Quyến, đặc khu kinh tế thành công), 

người dân Quảng Ninh mong chờ đặc khu (PV, 2017), v.v. Trong khi đó, các lập luận phản 

đối tập trung vào thời gian cho thuê đất tối đa, các yếu tố thành công của các đặc khu trên 

thế giới và soi chiếu vào hiện trạng Việt Nam để thấy rằng Việt Nam thiếu các yếu tố này, 

cùng với đó là mối hiểm họa về an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia.  

Chiều ý kiến phản đối, bao gồm nhiều ý kiến của nhiều chuyên gia, đã tác động đến chính 

phủ. Thời gian cho thuê đất tối đa tại các đặc khu theo dự luật ban đầu là 99 năm, về sau, 

được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố sẽ giảm xuống còn 70 năm (Thắng Quang và 

Hiếu Công, 2018).  

Trong một động thái có phần bất ngờ, ngày 11/6/2018, một ngày sau cuộc biểu tình phản 

đối dự luật đặc khu trên nhiều tỉnh, thành của cả nước, đặc biệt là ở TP. Hồ Chí Minh, 

Quốc hội đã quyết định lùi thông qua dự luật đặc khu sang kỳ họp thứ 6. Tiếp đến, ngày 

25/8/2018, truyền thông đưa tin Quốc hội chưa xem xét dự luật đặc khu tại kỳ họp thứ 6. 

Gần đây nhất, tháng 4 năm 2019, báo chí cho hay Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội xây dựng phương án chỉnh 

lý, hoàn thiện dự luật theo hướng xây dựng một luật chung, và Ban Cán sự Đảng Chính 

phủ đã báo cáo Bộ Chính trị xin ý kiến chỉ đạo về việc này (P. Thảo, 2019). 
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Thảo luận về dự luật đặc khu tại Quốc hội trong khoảng thời gian nêu trên và sự chuyển 

hướng xây dựng một luật chung là biểu hiện của sự hiện thực hóa chủ trương của Đảng về 

việc xây dựng và phát triển đặc khu kinh tế tại Việt Nam. Chủ trương này đã được thông 

qua tại các kỳ Đại hội VIII, X, XI, XII của Đảng. Đặc biệt, qua Nghị quyết 11-NQ/TW 

ngày 3/6/2017 về ‘hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa’, Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII (2017) đã xác định một trong các nhiệm vụ chủ 

yếu của nhà nước là “xây dựng một số đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt với thể chế vượt 

trội để tạo cực tăng trưởng và thử nghiệm đổi mới.” 

Đặt trong bối cảnh quốc tế, chủ trương này ra đời khi nhiều quốc gia trên thế giới – cả các 

quốc gia đã phát triển và đang phát triển – đã và đang thử nghiệm các mô hình đặc khu 

kinh tế, trong đó có nhiều quốc gia châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, 

Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, v.v. Trung Quốc đã thử nghiệm sớm 

nhất, bắt đầu vào thập niên 80 của thế kỷ 20, còn một số quốc gia như Thái Lan và 

Myanmar mới thử nghiệm gần đây, bắt đầu vào năm 2014. 

1.1.2. Về khái niệm đặc khu 

Thuật ngữ “đặc khu” được sử dụng trong nghiên cứu này chỉ chung đặc khu kinh tế 

(ĐKKT) và đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, hoặc ngắn gọn hơn là đặc khu hành chính 

– kinh tế (ĐKHC-KT). 

ĐKKT là khái niệm được dùng với các nội hàm khác nhau, tùy theo quốc gia. Có quốc gia 

xem ĐKKT với nghĩa rộng, bao gồm cả các khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN), 

khu chế xuất (KCX), khu công nghệ cao (KCNC), v.v (sau đây gọi chung là khu), với ít 

nhiều ưu đãi/lợi thế hơn so với các vùng còn lại của quốc gia. Có quốc gia, như Việt Nam, 

xem ĐKKT với nghĩa hẹp hơn, chỉ bao gồm các khu có các ưu đãi/lợi thế nổi bật hơn hẳn 

so với các vùng khác cộng thêm một số đặc thù (như về vị trí địa lý, diện tích), và do vậy, 

có thể không bao gồm KKT, KCN, KCX, KCNC. Dù vậy, sự phân định ĐKKT theo nghĩa 

rộng và nghĩa hẹp là không rõ ràng. 

Nội hàm cơ bản của ĐKKT theo nghĩa rộng bao gồm một số đặc điểm xác định: (1) có 

ranh giới địa lý rõ ràng, thường xuyên được bảo vệ, (2) có cơ chế hành chính hoặc quản lý 

riêng biệt, (3) có các lợi ích vật chất cho nhà đầu tư, (4) có một khu vực thuế quan riêng 
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biệt (với các lợi ích về miễn thuế) và các thủ tục hợp lý (World Bank, 2008; Farole, 2011, 

trích trong Zeng, 2015). Thêm vào đó, ĐKKT thường (5) hoạt động dưới hệ thống pháp 

luật về kinh tế tự do hơn thông thường (Zeng, 2015).  

Mô hình đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt trong dự luật đặc khu theo Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư (2017), là sự kết hợp giữa ĐKKT tại Trung Quốc và ĐKHC-KT tại Hàn Quốc, với 

các đặc điểm (1) có ranh giới địa lý xác định, cách biệt với lãnh thổ bên ngoài, (2) có vị trí 

địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi cho giao thương, (3) có cơ chế, chính sách đặc biệt 

ưu đãi cạnh tranh quốc tế; (4) có môi trường đầu tư và kinh doanh đặc biệt thuận lợi, (5) có 

cơ chế quản lý và hành chính riêng biệt và hiện đại.  

1.1.3. Lý do lựa chọn đề tài 

Việt Nam có nên xây dựng và phát triển các đặc khu hay không? Theo Đảng, ít nhất về mặt 

chủ trương (như đã cho thấy ở phần 1.1.1), câu trả lời là ‘Có’ với lý do để phát triển kinh 

tế. Tuy nhiên, đối với đa số dư luận, câu trả lời là ‘Không’ vì nhiều lý do, và một trong các 

lý do là các đặc khu sẽ không giúp phát triển kinh tế. 

Trong khi dự luật đặc khu còn gây tranh cãi, có thể thấy rằng Việt Nam đã có các mô hình 

từa tựa đặc khu. Đó là các mô hình khu, như KCN, KCX, KKT, KCNC. Các mô hình này 

cũng được xây dựng và phát triển với cùng mục tiêu phát triển kinh tế. Các câu hỏi được 

đặt ra là: Hiệu quả của của các khu này đến đâu? Nếu chúng hiệu quả thực sự, liệu có cần 

xây dựng và phát triển thêm các đặc khu hay không? Ngược lại, nếu chúng không hiệu quả 

thực sự, liệu xây dựng và phát triển thêm các đặc khu sẽ cho hiệu quả như mong muốn hay 

không? Ngay cả nếu mô hình đặc khu tại Việt Nam thực sự là sự kết hợp giữa mô hình 

ĐKKT tại Trung Quốc và ĐKHC-KT của Hàn Quốc, các đặc khu tại Việt Nam có khả 

năng thành công đến đâu? 

Xuất phát từ các câu hỏi đó, đề tài này được thực hiện nhằm góp phần cung cấp thêm góc 

nhìn cho cuộc thảo luận về dự luật đặc khu. Việc lựa chọn đề tài còn xuất phát từ một lý do 

thực tiễn là hiện chưa có nghiên cứu tương tự nào được thực hiện cho các đặc khu tại Việt 

Nam. Một phần nội dung của đề tài đi vào nghiên cứu các khu tại Việt Nam, nên cũng góp 

phần làm sáng tỏ thêm một chủ đề đã từng được nghiên cứu. 
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1.2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu   

1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu này nhằm dự báo hiệu quả của các đặc khu tương lai tại Việt Nam, qua tìm 

hiểu mối quan hệ giữa các chính sách, điều kiện liên quan và hiệu quả của các đặc khu tại 

Trung Quốc và Hàn Quốc cùng các khu tại Việt Nam. 

Cùng với từ ‘hiệu quả’, một từ khác được người viết dùng thay thế với hàm ý tương tự là 

từ ‘thành công’. Nói cách khác, trong nghiên cứu này, một đặc khu thành công là một đặc 

khu hiệu quả, và ngược lại. 

1.2.2. Câu hỏi nghiên cứu 

1. Các chính sách, điều kiện liên quan của các đặc khu tại Trung Quốc, Hàn Quốc và 

Việt Nam là gì và tương đồng như thế nào với nhau? 

2. Các chính sách, điều kiện liên quan của các đặc khu tại Trung Quốc và Hàn Quốc 

có mối liên hệ như thế nào với hiệu quả của các đặc khu này? 

3. Các chính sách, điều kiện liên quan của các khu1 tại Việt Nam là gì và tương đồng 

như thế nào với các đặc khu tại Việt Nam? 

4. Các chính sách, điều kiện liên quan của các khu tại Việt Nam có mối liên hệ như 

thế nào với hiệu quả của các khu này? 

5. Có thể dự báo gì về hiệu quả của các đặc khu tại Việt Nam trong tương lai, nếu có? 

Các tiêu chí được dùng để đánh giá hiệu quả của các đặc khu và các khu bao gồm các tiêu 

chí thông thường của các đặc khu và các khu, như GDP, GDP bình quân đầu người, khả 

năng thu hút đầu tư (trong đó có FDI) kim ngạch xuất nhập khẩu, khả năng tạo việc làm, 

đóng góp vào ngân sách nhà nước, v.v. kết hợp với các tiêu chí nằm trong các mục tiêu mà 

các đặc khu và các khu đặt ra ban đầu. 

                                                 
1 Các khu, như đã giải thích ở phần 1.1.2, là gọi chung các khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN), khu 

chế xuất (KCX), khu công nghệ cao (KCNC), v.v 
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1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là (1) các đặc khu tại Trung Quốc (Thâm Quyến, Chu Hải, Sán Đầu, 

Hạ Môn, tập trung vào Thâm Quyến), Hàn Quốc (Jeju), và Việt Nam, và (2) các khu hiện 

có tại Việt Nam. 

Phạm vi nghiên cứu là (1) các chính sách, điều kiện liên quan và hiệu quả của các đặc khu 

tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam, và (2) của các khu hiện có tại Việt Nam, trong 

khoảng thời gian tối đa là 20 năm kể từ khi chúng ra đời – một khoảng thời gian đủ dài để 

chúng cho thấy hiệu quả. 

1.4. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu này là phương pháp định tính, cụ thể là 

phương pháp phân tích tình huống, bao gồm mô tả, phân tích (trong đó có so sánh) và dự 

báo. 

1.5. Cấu trúc luận văn 

Luận văn này được tổ chức thành 7 chương, trong đó Chương 1, tức chương này, giới 

thiệu về đề tài; Chương 2 giới thiệu về khung phân tích; Chương 3, ‘Các chính sách, điều 

kiện liên quan của các đặc khu tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam’, trả lời cho câu 

hỏi 1; Chương 4, ‘Đánh giá hiệu quả của các đặc khu tại Trung Quốc, Hàn Quốc’ – trả 

lời cho câu hỏi 2; Chương 5, ‘Các chính sách, điều kiện liên quan của các khu tại Việt 

Nam’, trả lời cho câu hỏi 3; Chương 6, ‘Đánh giá hiệu quả của các khu tại Việt Nam’, trả 

lời cho câu hỏi 4; và cuối cùng, Chương 7, ‘Dự báo hiệu quả của các đặc khu tại Việt 

Nam’, trả lời cho câu hỏi 5.  
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CHƯƠNG 2. KHUNG PHÂN TÍCH 

Để phân tích hiệu quả của các đặc khu và các khu, luận văn sử dụng các lý thuyết về sự kết 

tụ về mặt kinh tế và mô hình trung tâm-ngoại vi, đồng thời sử dụng các yếu tố cho các đặc 

khu, khu thành công từ các nghiên cứu trước về các đặc khu tại Trung Quốc, Hàn Quốc, và 

các khu tại Việt Nam. 

2.1. Sự kết tụ về mặt kinh tế2 

Nhà kinh tế đầu tiên đưa ra lý thuyết và mô hình kết tụ là Alfred Marshall vào năm 1920. 

Ông giải thích nguyên nhân của sự kết tụ (hay tập trung lại với nhau) của các doanh nghiệp 

vào một khu vực địa lý là động cơ giảm chi phí vận chuyển. Ông định nghĩa 3 loại chi phí 

vận chuyển, bao gồm vận chuyển hàng hóa, vận chuyển lao động và vận chuyển (hay 

truyền tải) ý tưởng. (World Bank, 2017) 

Marshall lập luận rằng các doanh nghiệp sẽ cân nhắc khoảng cách giữa khách hàng và nhà 

cung cấp dựa trên chi phí vận chuyển đầu vào thô và thành phẩm. Họ cũng sẽ tận dụng lợi 

thế kinh tế nhờ quy mô liên quan đến thị trường lao động lớn. Ngoài ra, các công nhân học 

hỏi lẫn nhau các kỹ năng một cách nhanh chóng và nhờ vậy mà thúc đẩy các ý tưởng. 

(Marshall, 1920, trích trong Ellison và đ.t.g, 2010) 

Cũng theo Marshall, sự kết tụ được kỳ vọng tạo ra các ngoại tác thiết yếu, bao gồm (1) sản 

xuất hàng loạt (lợi thế kinh tế nhờ quy mô), (2) tính sẵn có của các dịch vụ đầu vào chuyên 

biệt, (3) sự hình thành lực lượng lao động chuyên môn và sự sản sinh các ý tưởng mới, cả 

hai dựa trên sự tích lũy vốn con người và sự giao tiếp trực tiếp, và (4) sự tồn tại của cơ sở 

hạ tầng hiện đại. (Marshall, 1920, trích trong Fujita và Thisse, 2002) 

2.2. Mô hình trung tâm-ngoại vi3 

Sự kết tụ về mặt kinh tế về sau được nhiều nhà kinh tế nghiên cứu và phát triển. Một trong 

số đó là John Paul Krugman. Ông mô tả hiện tượng ở đó các doanh nghiệp đặt cơ sở ở nơi 

nào mà họ chịu chi phí vận chuyển thấp hơn – đó là thị trường lớn hơn. Trong thị trường 

này, các công nhân sản xuất hàng hóa với giá thấp hơn và do đó hưởng tiền công thực cao 

                                                 
2 Thuật ngữ tiếng Anh ‘economic agglomeration’ 
3 Thuật ngữ tiếng Anh ‘core-periphery model’ 
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hơn. Cơ chế này dẫn đến sự di chuyển của công nhân từ vùng ngoại vi vào vùng trung tâm, 

và do đó thị trường của vùng trung tâm được mở rộng. Kết quả là, các doanh nghiệp quyết 

định đặt cơ sở gần thị trường trung tâm, và điều này cuối cùng dẫn đến sự kết tụ của tất cả 

hoạt động kinh tế trong vùng trung tâm. (Krugman, 1991, trích trong World Bank, 2017) 

2.3. Các yếu tố cho đặc khu, khu thành công 

2.3.1. Các đặc khu tại Trung Quốc, Hàn Quốc 

Nghiên cứu các ĐKKT tại Trung Quốc, Zeng (2015) chỉ ra nhiều yếu tố cho sự thành công 

của chúng, trong đó có 8 yếu tố chính sau đây: 

(1) Cam kết và hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ trong việc dẫn dắt các cải cách kinh tế định 

hướng thị trường: Các lãnh đạo hàng đầu đã quyết tâm thực hiện các thay đổi, dù ban đầu 

rất không chắc chắn về hiệu quả của các ĐKKT. Quyết tâm này bảo đảm một môi trường 

vĩ mô ổn định. Chính quyền trung ương giúp tạo ra môi trường pháp lý và chính sách hữu 

ích trong khi các chính quyền địa phương nỗ lực xây dựng môi trường kinh doanh lành 

mạnh. Không những thế, các chính quyền còn thiết lập cơ sở hạ tầng tốt cho các ĐKKT. 

(2) Cải cách đất đai: Kể từ năm 1981, chính phủ cho phép các ĐKKT cho nhà đầu tư thuê 

đất với thời hạn ban đầu 20 – 50 năm và có thể gia hạn, trong khi hệ thống đấu giá đất 

được thiết lập cho đất thương mại (2002) và đất công nghiệp (2007) để bảo đảm sử dụng 

tài nguyên đất hiệu quả (Shen và Xu, 2011, trích trong Zeng, 2015). Các cải cách này đã 

giúp tạo ra một thị trường đất đai hiện đại làm chuyển đổi toàn bộ quang cảnh đô thị của 

Trung Quốc. 

(3) Khuyến khích đầu tư và tự trị về mặt thể chế: Các ĐKKT đã đưa ra nhiều ưu đãi tài 

chính lẫn phi tài chính cùng các chính sách ưu đãi khác để thu hút đầu tư và lao động lành 

nghề. Thêm vào đó, các ĐKKT được trao cho quyền tự trị về chính trị và kinh tế lớn hơn 

các vùng khác. Các ĐKKT này có thẩm quyền lập pháp để xây dựng luật và quy định cho 

việc quản trị. Quyền quyết định tùy nghi này cho phép chúng tự do hơn trong việc theo 

đuổi các chính sách và biện pháp phát triển mới cần thiết để tiếp sinh lực cho nền kinh tế. 

(4) Đầu tư nước ngoài và người di cư gốc Hoa: FDI và người di cư gốc Hoa đã mang vốn, 

công nghệ và kỹ năng quản lý tới các ĐKKT, dẫn đến sự học hỏi, lan tỏa tri thức và cùng 
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với đó là nâng cao năng lực sản xuất. Lao động giá rẻ, cơ sở hạ tầng tốt và các chính sách 

mở cửa với nhiều ưu đãi tạo ra cơ hội cho FDI chảy vào Trung Quốc. 

(5) Học hỏi công nghệ, đổi mới, nâng cấp và liên kết mạnh mẽ với nền kinh tế địa phương: 

Các ĐKKT có lao động tay nghề cao, trong đó có nhiều chuyên viên nghiên cứu và phát 

triển – đã trở thành trung tâm sản sinh tri thức và công nghệ. Chính phủ cũng coi trọng 

việc học hỏi công nghệ, đổi mới và các ngành chuyên sâu về công nghệ. Thêm vào đó, các 

ĐKKT được liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp nội địa và các cụm ngành thông qua 

các chuỗi cung ứng và các chuỗi giá trị, giúp đạt được lợi thế kinh tế nhờ quy mô và hiệu 

quả kinh doanh. 

(6) Văn hóa đổi mới: Dân cư đa thành phần đã nuôi dưỡng sự đổi mới và tinh thần doanh 

nhân. Hầu hết ĐKKT được xây dựng ở nơi mới hoặc các vùng ngoại ô và mở ra cho tất cả 

lao động đủ khả năng, đã thu hút lượng lớn dân di cư từ khắp đất nước và sau đó, những 

người từ nước ngoài hi vọng vào công việc tốt hơn cùng cơ hội mới. 

(7) Các mục tiêu, tiêu chuẩn rõ ràng và sự cạnh tranh: Hầu hết ĐKKT có mục tiêu rõ ràng 

về tăng trưởng GDP, xuất khẩu, việc làm, doanh thu, FDI và các tiêu chí khác. Các kỳ 

vọng đó đã đặt áp lực và trách nhiệm lớn lên những người quản lý. Cùng với đó, các 

ĐKKT có sự cạnh tranh lẫn nhau cao độ. 

(8) Các lợi thế về vị trí: Hầu hết ĐKKT có vị trí ở vùng ven biển hoặc gần các thành phố 

lớn với lịch sử hoặc truyền thống ngoại thương hoặc kinh doanh nên đã liên kết tốt hơn với 

thị trường quốc tế. Chúng cũng có thể tiếp cận thuận lợi với cơ sở hạ tầng chính, như cảng, 

sân bay, đường xe lửa. 

Theo African Development Bank (2016), sự thành công của các ĐKKT tại Trung Quốc là 

nhờ 6 yếu tố chính: (1) môi trường chính sách tương đối mở, (2) cơ sở hạ tầng có chất 

lượng, đặc biệt là cảng, sân bay, đường xá, các mạng viễn thông và các tiện ích, (3) môi 

trường tài chính thỏa đáng, đa dạng, sẵn có, được định vị hiệu quả, thị trường tương đối 

mở và cạnh tranh, (4) chính quyến địa phương hiệu quả, có thể cải cách và nâng cấp liên 

tục năng lực quản trị dựa trên các nhu cầu của đặc khu, (5) dân số đa dạng, nuôi dưỡng tư 

tưởng sáng tạo và có thể kết hợp kinh nghiệm, (6) vị trí địa lý thuận lợi, dễ dàng thu hút 

đầu tư nước ngoài và phát triển các kết nối với phần còn lại của thế giới. 
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Vũ Thành Tự Anh (2012) chỉ ra rằng những thử nghiệm thành công ở Trung Quốc4 (bên 

cạnh những thử nghiệm tương đối không thành công ở Ấn Độ và Nga) cho thấy các trường 

hợp thành công ở nông thôn thường có: (1) vị trí địa lý thuận lợi, (2) sự tham gia của các 

nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, (3) quyền hạn có thực để thử nghiệm với các cấu trúc 

pháp lý; (4) phân cấp tài khóa đáng kể. 

Feng (2017) thì cho rằng nguyên nhân quan trọng nhất cho sự cất cánh của các ĐKKT ở 

Trung Quốc là việc ban hành một loạt các chính sách ưu đãi, tạo ra môi trường thuận lợi 

cho đầu tư nước ngoài và kinh tế thị trường, trong đó, chính sách có ảnh hưởng sâu rộng 

nhất có lẽ là sự ủy quyền lập pháp về các vấn đề kinh tế của chính quyền trung ương, bởi 

trong khi hầu hết các chính sách ưu đãi của các ĐKKT trở nên mờ nhạt sau khi Trung 

Quốc gia nhập WTO và cải thiện hệ thống thị trường vào những năm 2000, quyền lập pháp 

dường như là di sản thể chế duy nhất của hệ thống ĐKKT. 

Đối với các KKT tại Hàn Quốc – các KKT này có thể được xem là các ĐKKT theo nghĩa 

rộng, Huỳnh Thế Du và đ.t.g (2014) cho rằng các yếu tố thành công của các KKT này bao 

gồm: (1) những quyết sách đúng đắn và quyết tâm cao độ của người Hàn Quốc, (2) gắn với 

sự hình thành và phát triển của các cụm ngành được định hướng bởi nhà nước nhưng khu 

vực tư nhân đóng vai trò chủ đạo, (3) theo mô hình cụm ngành, (4) tận dụng được các yếu 

tố về thiên thời, địa lợi và nhân hòa. 

2.3.2. Các khu tại Việt Nam 

Từ kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam, theo Huỳnh Thế Du và đ.t.g (2014), để 

phát triển KKT thành công cần có đủ 4 yếu tố như sau: (1) vị trí gần các trung tâm kinh tế 

hoặc thị trường lớn, (2) quyết tâm chính trị của lãnh đạo cao cấp trong một liên minh ủng 

hộ mạnh, (3) các đối tác có lợi ích dài hạn từ thành công của KKT, và (4) môi trường nuôi 

dưỡng sự sáng tạo và tìm tòi cái mới để tạo ra các doanh nhân công (những người làm ở 

khu vực công nhưng có tinh thần khởi nghiệp, dám nghĩ, dám làm và chấp nhận rủi ro).   

                                                 
4 Mà cụ thể là những ĐKKT thành công ở Trung Quốc, như Thâm Quyến 
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CHƯƠNG 3.  

CÁC CHÍNH SÁCH, ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN CỦA CÁC ĐẶC KHU  

TẠI TRUNG QUỐC, HÀN QUỐC VÀ VIỆT NAM 

3.1. Các ĐKKT tại Trung Quốc 

Trung Quốc trước khi bắt đầu cải cách vào cuối năm 1978 là một nền kinh tế kế hoạch hóa 

tập trung. Một phần di sản mà Mao Trạch Đông để lại sau khi chết vào năm 1976 là một 

Trung Quốc đói nghèo với hệ thống pháp luật gần như trống rỗng. Đặng Tiểu Bình, khi đó 

là người cầm quyền trên thực tế của Trung Quốc, đã quyết tâm mở ra một kỷ nguyên mới 

cho đất nước hướng đến một nền kinh tế thị trường phát triển.  

Tháng 12 năm 1978, hội nghị lần thứ 3 của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 11 

đã thông qua chính sách mở cửa. Tháng 7 năm 1979, Trung ương Đảng đã quyết định rằng 

các tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến sẽ đi đầu trong việc trao đổi kinh tế với các quốc gia 

khác và thực hiện các chính sách đặc biệt cùng các biện pháp linh hoạt. Dự phần quan 

trọng vào quyết định ấy là Đặng Tiểu Bình. Tháng 8 năm 1980, Thâm Quyến, Chu Hải và 

Sán Đầu ở tỉnh Quảng Đông được chỉ định là ĐKKT, tiếp theo là Hạ Môn ở tỉnh Phúc 

Kiến vào tháng 10 năm 1980 (CCPR, 1987; Su, 2001, trích trong Yeung và đ.t.g, 2009). 

Hai tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến được chọn một phần vì chúng có vai trò tài chính 

tương đối thấp với chính quyền trung ương (Ma, 2002). 

Các ĐKKT được thành lập chủ yếu để thu hút FDI, công nghệ và kỹ thuật quản lý tiên tiến 

của nước ngoài và mở rộng xuất khẩu (Ma, 2002; Yeung và đ.t.g, 2009). Theo kế hoạch 

của nhà nước, các ĐKKT sẽ là nơi hình thành một hệ thống quản lý theo cơ chế thị trường 

(Ma, 2002). Chúng được khuyến khích theo đuổi cách chính sách kinh tế thực tế, cởi mở, 

đóng vai trò là nơi thử nghiệm các chính sách đổi mới, sẽ được triển khai rộng rãi trên toàn 

quốc, nếu được chứng minh là có hiệu quả (Yeung và đ.t.g, 2009). Riêng Thâm Quyến còn 

nhắm đến mục tiêu trở thành một “thành phố quốc tế”, đóng vai trò như một “cực tăng 

trưởng” và “trung tâm công nghiệp lớn” (Chiu, 1986). 

Khung pháp lý đầu tiên được đưa ra để áp dụng cho các ĐKKT ở Quảng Đông là ‘Bộ quy 

định về các đặc khu kinh tế tỉnh Quảng Đông’ (‘Regulation on special economic zones in 

Guangdong Province’) (sau đây gọi tắt là Bộ Quy định), được thông qua vào tháng 8 năm 
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1980 với 6 chương và 26 điều, với đa số quy định mang tính khái quát, trong đó có một số 

quy định về các ưu đãi đầu tiên (xem phụ lục 9). Theo thời gian, khi các ĐKKT cho thấy 

hiệu quả của chúng, các ưu đãi mới nói riêng và các chính sách thúc đẩy mới nói chung 

được đưa ra và áp dụng. 

3.1.1. ĐKKT Thâm Quyến 

Thâm Quyến đầu thập niên 80 là một vùng có tài nguyên đất, biển phong phú và dân số 

của cả thành phố vào năm 1980 là khoảng 310.000 người (xem bảng 4.4) (Tính riêng dân 

số trong phạm vi của ĐKKT ban đầu thì là khoảng 94.000 người (Shen, 2008)). ĐKKT 

Thâm Quyến khi đó có diện tích 327 km2 (Gao và Long, 1996, trích trong Đặng Xuân 

Giang, 2012), với đường bờ biển hẹp, dài với cảng và lối vào vịnh nước sâu, nên có lợi thế 

về vận chuyển trên biển.  

Cách chỉ 35 km từ Hồng Kông, vốn là một trung tâm tài chính của thế giới và trung tâm 

thương mại của khu vực, Thâm Quyến được chọn làm cửa sổ của Trung Quốc ra thế giới 

và làm nơi thử nghiệm các cải cách kinh tế (Zeng, 2010). Ngoài ra, một lý do khác mà 

Thâm Quyến được chọn là nơi này ít có khả năng chống lại bất kỳ thay đổi thể chế nào 

(Zeng, 2010). 

Sau gần 40 năm phát triển, Thâm Quyến giờ đây là một trong 4 cảng container lớn nhất thế 

giới, trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và cơ sở sản xuất quan trọng nhất 

thế giới, và cũng là một trong các nơi thu hút nhiều khách du lịch nhất thế giới (Zeng, 

2010). 

Quá trình cải cách của Thâm Quyến được Zeng (2010) chia làm 4 giai đoạn: Giai đoạn 1 

(1980 – 1985): Giai đoạn với các cải cách cục bộ trong một số lĩnh vực giới hạn; Giai đoạn 

2 (1986 – 1991): Thâm Quyến điều chỉnh các chính sách đầu tư và công nghệ công nghiệp, 

với một loạt biện pháp trong các lĩnh vực; Giai đoạn 3: (1992 – 1997): Chính quyền thúc 

đẩy một loạt cải cách thể chế khác và Giai đoạn 4 (1997 – nay): Giai đoạn cải cách toàn 

diện với sự tái cấu trúc thể chế (xem phụ lục 2). Nghiên cứu này sử dụng cách phân chia 

này và xem xét chủ yếu 3 giai đoạn đầu tiên.  
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Bộ máy hành chính: 

Là bộ máy quản lý cấp trên của Thâm Quyến, từ đầu, chính quyền Quảng Đông được 

chính quyền trung ương cho phép thực hiện các chính sách đặc biệt và linh hoạt cho quá 

trình cải cách và mở cửa, với thẩm quyền quản lý mọi lĩnh vực, trừ đường sắt, bưu chính 

viễn thông, ngân hàng, hàng không dân dụng và quốc phòng. Thêm vào đó, chính quyền 

Quảng Đông và chính quyền Thâm Quyến được chính quyền trung ương mở rộng thẩm 

quyền trong các lĩnh vực như lập kế hoạch, giá cả, tiền công lao động, quản lý kinh doanh, 

và các hoạt động kinh tế với nước ngoài (Zeng, 2010). 

Năm 1981, Thâm Quyến được Đảng ủy Quảng Đông trao vị thế chính trị như Quảng Châu, 

thủ phủ của Quảng Đông (CCPR, 1987, trích trong Yeung và đ.t.g, 2009), và năm 1988, 

cùng với Hạ Môn, được chính quyền trung ương trao thẩm quyền quản lý kinh tế ngang 

với cấp tỉnh (Feng, 2017). Ngoài ra, Thâm Quyến được miễn yêu cầu nộp các khoản thu 

thuế cho chính quyền trung ương và tỉnh trong 10 năm đầu, cho phép thử nghiệm bất kỳ 

chính sách và thực tiễn nào được coi là phù hợp để tăng trưởng kinh tế (Zhu, 1996, trích 

trong Yeung và đ.t.g, 2009).  

Năm 1992, chính quyền trung ương đã trao quyền lập pháp cho Thâm Quyến và cấp cho 

Hội đồng Nhân dân Thành phố và Ủy ban Thường vụ của nó5 quyền đưa ra các quy tắc 

phù hợp với tình huống cụ thể và nhu cầu thực tế, theo quy định của Hiến pháp, các luật và 

quy định hành chính cơ bản (Zeng, 2010). Vào thời điểm đó, ngoài Quốc hội và Ủy ban 

Thường vụ của nó,6 chỉ các chính quyền cấp tỉnh mới có quyền này. Ngay cả các chính 

quyền cấp tỉnh chỉ được trao một phần quyền lập pháp (Zeng, 2010). 

Như vậy, từ chỗ là một chính quyền cấp huyện, Thâm Quyến được mở rộng dần thẩm 

quyền, vị thế, để đến chỗ là một chính quyền tương đương cấp tỉnh.  

Các chính sách ưu đãi: 

Bảng 3.1. Các chính sách ưu đãi của các ĐKKT tại Trung Quốc 

Ưu đãi thuế TNCN n.a. 

                                                 
5 Tức Ủy ban Thường vụ của Hội đồng Nhân dân Thành phố 
6 Tức Ủy ban Thường vụ của Quốc hội 
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Ưu đãi thuế TNDN Thuế suất thuế TNDN là 15%7 (thuế suất này thấp hơn nhiều so với 

thuế suất TNDN thông thường 33% (Ma, 2002), ngoài ra doanh 

nghiệp được miễn thuế TNDN địa phương 3% (Zeng, 2010)). 

Có thể miễn hoặc giảm thuế TNDN đối với phần lợi nhuận được 

dùng để tái đầu tư trong thời gian từ 5 năm trở lên.8 

Các doanh nghiệp liên doanh cổ phần với thời gian hoạt động hơn 

10 năm được miễn thuế TNDN trong 1 năm và giảm 50% trong 2 

năm tiếp theo (Ma, 2002). 

Khi hết thời hạn miễn, giảm thuế, các doanh nghiệp định hướng 

xuất khẩu được hưởng thuế suất giảm là 10% đối với thuế TNDN, 

với điều kiện khối lượng xuất khẩu của họ chiếm 70% hoặc hơn 

tổng sản lượng công nghiệp (Zeng, 2010). 

Khi hết thời hạn miễn, giảm thuế, các doanh nghiệp sản xuất sử 

dụng các công nghệ tiên tiến được hưởng thuế suất giảm là 10% 

trong thời gian gia hạn ba năm (Zeng, 2010). 

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia vào lĩnh vực 

dịch vụ với mức đầu tư hơn 5 triệu USD và thời gian hoạt động hơn 

10 năm được miễn thuế một năm đối với thuế TNDN bắt đầu từ 

năm đầu tiên có lãi và được giảm 50% trong 2 năm tiếp theo (Zeng, 

2010). 

Đối với các ngành công nghệ cao, thuế TNDN được miễn trong 

một số năm đầu, được giảm 50% trong một số năm tiếp theo (tùy 

trường hợp). 

Ưu đãi thuế XNK Miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc thiết bị, phụ tùng thay thế, 

nguyên liệu thô và sơ chế, phương tiện vận chuyển và hàng hóa vốn 

khác cần thiết cho sản xuất được nhập khẩu bởi các doanh nghiệp.9 

Ưu đãi thuế GTGT Miễn thuế GTGT cho các doanh nghiệp nước ngoài (Yee, 1992). 

Ưu đãi thuế BĐS Các bất động sản mới mua để sản xuất và vận hành các doanh 

                                                 
7 Điều 14 Bộ Quy định 1980 
8 Điều 16 Bộ Quy định 1980 
9 Điều 13 Bộ Quy định 1980 
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nghiệp và các dự án công nghệ cao được miễn thuế trong 5 năm kể 

từ ngày hoàn tất việc mua bất động sản (Zeng, 2010). 

Ưu đãi tiền thuê đất, 

mặt nước 

Các doanh nghiệp định hướng xuất khẩu và công nghệ cao được 

giảm 50% phí sử dụng đất công nghiệp cho 5 năm đầu (Zeng, 

2010). 

Các doanh nghiệp công nghệ cao, các dự án nghiên cứu và các khu 

vực sản xuất được miễn phí giao dịch chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất, phí đăng ký, phí liên quan đến sản xuất và các phương 

tiện vận hành, bất động sản (Zeng, 2010). 

Thời gian thuê đất Nhà nước giao cho mọi cá nhân, tổ chức trong thời hạn không quá 

70 năm cho đất ở, 50 năm cho đất dùng trong công nghiệp, giáo 

dục, văn hóa, y tế, thể thao hoặc hỗn hợp, và 40 năm cho đất dùng 

trong thương mại, giải trí và du lịch (Zhang, 1997, trích trong 

Wang và đ.t.g, 2018), khi hết hạn được tiếp tục gia hạn (Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, 2017). 

Các chính sách khác Miễn thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài cho các doanh nghiệp 

nước ngoài (kể từ năm 1984, theo (Yee, 1992)). 

Có nhiều chính sách trợ cấp cho nghiên cứu, phát triển và đào tạo 

lao động trình độ cao (Zeng, 2010). 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp) 

Bên cạnh các ưu đãi trên đây, có một điểm đáng lưu ý là Thâm Quyến không chịu ràng 

buộc về tài sản nước ngoài tối thiểu (Bộ Quy định không có điều khoản về vấn đề này), 

trong khi đây là ràng buộc phải có đối với tất cả liên doanh ở các nơi khác tại Trung Quốc. 

Điều này phản ánh mức độ tự chủ bất thường của ĐKKT Thâm Quyến (Fenwick, 1984).  

Ngoài ra, theo Zeng (2010), Thâm Quyến đã dẫn đến các cải cách quan trọng dưới đây 

theo thời gian: 

(1) Cải cách quyền sử dụng đất: Thâm Quyến là thành phố đầu tiên ở Trung Quốc mở thị 

trường đất và thương mại hóa đất ở. Nhà ở thương mại hóa cho người lao động, được giới 
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thiệu tại KCN Shekou, một KCN tại Thâm Quyến, là nỗ lực đầu tiên của cải cách nhà ở tại 

Trung Quốc.  

(2) Cải cách hệ thống giá cả: Năm 1980, Thâm Quyến bắt đầu nới lỏng kiểm soát giá đối 

với hàng hóa vốn để giảm nhẹ các giới hạn về giá và phí của một số hàng hóa. Chủ đích 

của việc này là thiết lập cơ chế thị trường qua đó cung và cầu quyết định giá cả hàng hóa. 

Năm 1984, Thâm Quyến bãi bỏ hạn ngạch tem phiếu (voucher quota) để mua thực phẩm, 

quần áo và do đó bãi bỏ hệ thống phân phối hành chính.  

(3) Cải cách thị trường lao động: Thâm Quyến thực hiện cải cách tiền lương, hợp đồng lao 

động, v.v. Năm 1984, Thâm Quyến bắt đầu cải cách các thủ tục quyết định lương cho 

người lao động, theo đó, lương tùy thuộc vào đóng góp của người lao động, được chia làm 

phần cố định (post wage, lương trước) và phần linh hoạt (efficiency wage, lương hiệu quả). 

Vào năm 1992, chính sách lương tối thiểu được thực hiện để bảo vệ người thu nhập thấp. 

(4) Cải cách hệ thống tài chính: Thâm Quyến là thành phố đầu tiên tại Trung Quốc cho 

phép ngân hàng nước ngoài hoạt động. Năm 1982, Ngân hàng Thương mại Nan Yang đã 

đặt chi nhánh đầu tiên tại Thâm Quyến. Năm 1987, Ngân hàng Phát triển Thâm Quyến 

được thành lập như là ngân hàng thương mại cổ phần khu vực đầu tiên thuộc sở hữu chung 

của chính phủ, doanh nghiệp và cá nhân. Cũng tại thành phố này, công ty chứng khoán đầu 

tiên của Trung Quốc và sàn chứng khoán đầu tiên của Trung Quốc được thành lập lần lượt 

vào các năm 1987, 1990. 

(5) Cải cách doanh nghiệp nhà nước: Tháng 10 năm 1986, chính quyền thành phố đã chọn 

một vài DNNN để chuyển đổi thành các công ty cổ phần. Vào năm sau, Tập đoàn Quản lý 

Đầu tư được thành lập để quản lý và điều hành tài sản sở hữu nhà nước. Tháng 7 năm 

1988, kế hoạch tổng thể về quản lý tài sản sở hữu nhà nước được phê chuẩn, và quản lý tài 

sản sở hữu nhà nước định hướng thị trường được thử nghiệm. Năm 1990, Thâm Quyến 

thực hiện sáng kiến và cho phép các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào các DNNN 

cũ. Từ đó, tư cách pháp lý của công ty cổ phần được chính thức xác nhận. 

3.1.2. Các ĐKKT Chu Hải, Sán Đầu, Hạ Môn 

Các ĐKKT thế hệ đầu tiên được chọn để thử nghiệm cải cách dựa trên vị trí địa lý 

(Yiming, 2017). Điều này đúng với Chu Hải và Hạ Môn cũng như với Thâm Quyến. Chu 
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Hải gần Ma Cao, Hạ Môn đối diện với Đài Loan. Trong khi đó, Sán Đầu có phần ngoại lệ 

do không gần với các thị trường nào như vậy và do đó không thực sự thuận lợi cho giao 

thương.  

Bộ máy hành chính: 

Ban đầu, Chu Hải và Sán Đầu – cũng như Thâm Quyến – nằm dưới sự quản lý của chính 

quyền tỉnh Quảng Đông, trong khi Hạ Môn nằm dưới sự quản lý của chính quyền tỉnh 

Phúc Kiến. Tương tự Quảng Đông, Phúc Kiến cũng có thẩm quyền ban hành các quy định 

riêng về kinh tế đối với các ĐKKT (Feng, 2017). 

Các ĐKKT được quản lý trực tiếp bởi các Ủy ban Quản lý ĐKKT do hai tỉnh lập ra (Thâm 

Quyến là ngoại lệ) và quyền lực, trách nhiệm cũng như quan hệ giữa chúng với chính 

quyền tỉnh có nhiều điểm khác nhau (Wong, 1987).  

Vào năm 1988, Hạ Môn được chính quyền trung ương trao thẩm quyền quản lý kinh tế 

ngang với cấp tỉnh (như đã nêu ở phần 3.1.1).  

Sau Thâm Quyến, Chu Hải, Sán Đầu và Hạ Môn cũng được chính quyền trung ương trao 

quyền lập pháp. Hạ Môn được trao quyền lập pháp vào năm 1994, còn Chu Hải và Sán 

Đầu được trao quyền lập pháp vào năm 1996 (Feng, 2017). 

Các chính sách ưu đãi: 

Các ưu đãi ban đầu được áp dụng đối với Chu Hải, Sán Đầu và Hạ Môn được quy định tại 

Bộ Quy định về các đặc khu kinh tế tỉnh Quảng Đông, cũng như đối với Thâm Quyến, bao 

gồm thuế suất thuế TNDN thấp (15%), miễn thuế nhập khẩu đối với nhiều hàng hóa vốn, 

miễn hoặc giảm thuế đối với phần lợi nhuận được tái đầu tư, thủ tục xuất nhập cảnh thuận 

tiện, v.v. Ngoài ra, các ưu đãi mới, chính sách mới đối với Chu Hải, Sán Đầu và Hạ Môn 

được đưa ra theo thời gian, song nhìn chung không đa dạng, linh hoạt và hấp dẫn như đối 

với Thâm Quyến. 

3.2. ĐKHC-KT Jeju tại Hàn Quốc 

Jeju là một trong chín tỉnh và là hòn đảo lớn nhất của Hàn Quốc. Nỗ lực phát triển Jeju bắt 

đầu từ năm 1964 với “Đại kế hoạch phát triển Jeju”, bao gồm các kế hoạch xây dựng cơ sở 
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hạ tầng cơ bản: sân bay, cảng, đường và các khu du lịch. Tuy nhiên, nỗ lực này đã không 

thực sự thành công. Từ đó, trọng tâm phát triển Jeju chuyển dịch sang việc biến Jeju thành 

trung tâm thương mại của Bắc Á, tận dụng lợi thế sẵn có về môi trường tự nhiên và cơ sở 

hạ tầng.  

Năm 1988, khi Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố chính sách phát triển mới về Thành phố 

Quốc tế Tự do Jeju (Jeju Free International City, JFIC) trong tỉnh Jeju, Bộ Xây dựng và 

Vận tải đã chỉ đạo dự án nghiên cứu khả thi, dẫn đến sự ra đời của Đại kế hoạch JFIC 

(Kang, 2004). 

Tháng 12 năm 2001, đạo luật đặc biệt về JFIC (Special Act on Jeju Free International City) 

được ban hành làm cơ sở pháp lý cho sự phát triển của JFIC. Đạo luật này nhắm tới các 

mục tiêu (1) biến Jeju thành một thành phố du lịch và nghỉ dưỡng thân thiện với môi 

trưởng, (2) thúc đẩy Jeju thành một thành phố đa chức năng cho kinh doanh, tài chính, 

logistics và công nghiệp dựa trên tri thức, và (3) tăng thu nhập của người dân địa phương 

(Kang, 2004). 

Tháng 7 năm 2006, đạo luật đặc biệt về việc thành lập tỉnh tự trị đặc biệt Jeju và sự phát 

triển của thành phố quốc tế tự do (Special Act on The Establishment of Jeju Special Self-

Governing Province and The Development of Free International City) ra đời, với trọng tâm 

là các quy định về cơ chế tự trị của Jeju và các chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích đầu 

tư vào JFIC, với các khu vực khuyến khích đầu tư Jeju – Jeju Investment Promotion Zones, 

JIPZ, làm đòn bẩy cho sự phát triển của Jeju nói chung và JFIC nói riêng.  

Jeju có vị trí chiến lược ở trung tâm của các trung tâm thương mại của Bắc Á, cách Seoul 

464 km về phía Nam, cách Tokyo 1.580 km về phía Bắc và cách Thượng Hải 700 km về 

phía Đông. Trong vòng 2 giờ bay, có 5 thành phố với dân số trên 10 triệu và 13 thành phố 

khác với dân số trên 5 triệu. Ngày nay, Jeju là thành phố du lịch và nghỉ dưỡng nhộn nhịp 

nhất Hàn Quốc, và được biết đến như là “hòn đảo thơ mộng” nhờ cảnh quan thiên phú 

(Kang, 2004). 

Bộ máy hành chính: 

Kể từ khi trở thành tỉnh tự trị, Jeju được trao quyền tự quyết ở mức cao trong mọi lĩnh vực, 

trừ ngoại giao, quốc phòng và tư pháp (Invest Korea, 2019). Quản lý tỉnh tự trị là một hội 
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đồng gồm 43 thành viên, trong đó có 31 đại diện tại 31 khu vực bầu cử, 7 đại diện theo tỷ 

lệ, 5 thành viên Hội đồng Giao dục). Đứng đầu hội đồng là 1 Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch, 

trong đó 1 Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban thường vụ gồm 7 người và 1 Phó Chủ tịch phụ 

trách Ủy ban đặc biệt được tổ chức và xác định một cách có mục đích khi cần thiết. (Jeju 

Special Self-Governing Provincial Council, 2019) 

Hình 3.1. Hội đồng quản lý của tỉnh tự trị Jeju 

 

(Nguồn: Lấy từ Jeju Special Self-Governing Provincial Council, 2019) 

Các chính sách ưu đãi: 

Bảng 3.2. Các chính sách ưu đãi của các JIPZ tại Jeju, Hàn Quốc 

Ưu đãi thuế TNCN Miễn thuế TNCN trong 3 năm đầu đối với doanh nghiệp trong 

nước, 5 năm đầu đối với doanh nghiệp nước ngoài, giảm 50% trong 

2 năm tiếp theo. 

Ưu đãi thuế TNDN Miễn thuế TNDN trong 3 năm đầu đối với doanh nghiệp trong 

nước, 5 năm đầu đối với doanh nghiệp nước ngoài, giảm 50% trong 

2 năm tiếp theo. 

Ưu đãi thuế XNK Miễn thuế nhập khẩu trong 3 năm, 5 năm hoặc vĩnh viễn, tùy 

trường hợp. 

Ưu đãi thuế GTGT Miễn thuế GTGT trong 5 năm cho doanh nghiệp chuyển vào vùng 
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và đầu tư ít nhất 20 triệu USD hoặc vĩnh viễn cho người điều hành 

dự án đầu tư ít nhất 10 triệu USD hoặc tổng chi phí ít nhất 100 triệu 

USD. 

Ưu đãi thuế BĐS Miễn thuế BĐS trong 10-15 năm, tùy trường hợp. 

Ưu đãi tiền thuê đất, 

mặt nước 

Miễn, giảm 50%, hoặc trợ cấp 50% tiền thuê đất. 

Thời gian thuê đất Các dự án được thuê đất trong 50 năm (có thể gia hạn). 

Các chính sách khác Cho phép kinh doanh sòng bạc đối với người nước ngoài khi đầu tư 

500 triệu USD trở lên. 

Miễn thuế TTĐB trong 5 năm cho doanh nghiệp chuyển vào vùng 

và đầu tư ít nhất 20 triệu USD hoặc vĩnh viễn cho người điều hành 

dự án đầu tư ít nhất 10 triệu USD hoặc tổng chi phí ít nhất 100 triệu 

USD. 

Miễn thuế mua lại trong 15 năm hoặc vĩnh viễn, tùy trường hợp. 

Hỗ trợ tài chính cho các dự án phát triển, trợ cấp giáo dục, đào tạo. 

Trợ cấp 10% chi phí nhà xưởng cho các doanh nghiệp đầu tư vào 

các lĩnh vực văn hóa, công nghệ thông tin, công nghệ cao, công 

nghiệp tri thức. 

Miễn visa trong tối đa 30 ngày cho khách du lịch với mục đích 

tham quan, du lịch. 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ (Visit Korea, 2019) và (Invest Korea, 2019)) 

So với 8 KKT tự do còn lại của Hàn Quốc (Incheon, Busan-Jinhae, Gwangyang Bay Area, 

Yellow Sea, Daegu-Gyeongbuk, East Coast, Chungbuk và Saemangeum-Gunsan), các 

chính sách ưu đãi của Jeju không thực sự nổi bật, thậm chí có phần kém hơn, ví dụ, không 

có các chính sách như trợ cấp việc làm, hỗ trợ đầu tư 5% trong vòng 5 tỷ won cho các công 

ty đầu tư hơn 10 triệu USD, miễn thuế trước bạ (JIPZ, 2013, trích trong Shin, 2013). 
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3.3. Các đặc khu tương lai tại Việt Nam 

Bộ máy hành chính: 

Như mọi chính quyền địa phương, chính quyền địa phương ở các đặc khu bao gồm HĐND 

và UBND. Chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa 

phương ở thành phố thuộc tỉnh và ở phường theo quy định của pháp luật có liên quan và 

theo dự luật đặc khu. Nguyên tắc tổ chức, phương thức hoạt động của HĐND, UBND ở 

đặc khu được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và dự luật 

đặc khu.10 

HĐND do cử tri ở đặc khu bầu ra, với số đại biểu không quá 15, với đa số là đại biểu 

chuyên trách.11 UBND đặc khu gồm Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch. Chủ tịch UBND do 

HĐND bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo giới thiệu của Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Kết quả 

bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch UBND phải được Thủ tướng phê chuẩn. Phó Chủ tịch 

UBND do HĐND bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo giới thiệu của Chủ tịch UBND đặc 

khu. Kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm phải được Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê chuẩn.12 

Khác với các địa phương thông thường, các đặc khu có Trưởng khu và các Phó Trưởng 

khu hành chính. Trưởng khu hành chính thực hiện quản lý hành chính theo phân cấp, ủy 

quyền của Chủ tịch UBND đặc khu, còn Phó Trưởng khu hành chính giúp việc cho Trưởng 

khu hành chính. Trưởng khu hành chính và các Phó Trưởng khu hành chính do Chủ tịch 

UBND đặc khu bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức, khen thưởng, kỷ luật.13 

Các chính sách ưu đãi: 

Bảng 3.3. Các chính sách ưu đãi của các đặc khu tương lai tại Việt Nam 

Ưu đãi thuế TNCN Giảm 50% thuế TNCN (riêng nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên 

gia làm việc tại đặc khu có thêm ưu đãi là được miễn thuế TNCN 

trong 5 năm đầu). 

Ưu đãi thuế TNDN TNDN từ dự án đầu tư mới được áp dụng thuế suất 10% trong 15 

                                                 
10 Điều 59 Dự luật đặc khu 
11 Khoản 1, Điều 60 Dự luật đặc khu 
12 Điều 61 Dự luật đặc khu 
13 Điều 64 Dự luật đặc khu 
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năm kể từ khi có doanh thu, được miễn thuế trong 4 năm và giảm 

50% thuế trong 9 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế. 

Một số trường hợp cụ thể được hưởng ưu đãi lớn hơn (ví dụ, được 

áp dụng thuế suất 10% trong 30 năm hoặc suốt thời gian hoạt 

động). 

Ưu đãi thuế XNK Khách du lịch (người Việt Nam, người nước ngoài) được mua hàng 

miễn thuế theo định mức. 

Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa vốn và một số hàng hóa 

khác 

Miễn thuế xuất khẩu đối với vật liệu xây dựng có điều kiện. 

Ưu đãi thuế GTGT Một số hàng hóa miễn thuế nhập khẩu được miễn thuế GTGT. 

Ưu đãi thuế TTĐB Một số hàng hóa miễn thuế nhập khẩu được miễn thuế TTĐB. 

Hoàn thuế TTĐB đối với một số hàng hóa nhập khẩu. 

Thuế suất 15% kể từ khi có doanh thu đối với một số dịch vụ (sòng 

bạc, đặt cược, trò chơi điện tử, v.v.). 

Ưu đãi thuế BĐS n.a. 

Ưu đãi tiền thuê đất, 

mặt nước 

Miễn tiền thuê đất, mặt nước tối đa cho cả thời hạn thuê, hoặc tối 

đa 30 năm, hoặc tối đa 20 năm/15 năm nhưng không quá một nửa 

thời hạn sử dụng đất, tùy loại dự án. 

Miễn tiền thuê đất, mặt nước cho thời gian xây dựng cơ bản, tối đa 

3 năm. 

Thời gian thuê đất 70 năm, có thể lên đến 99 năm trong trường hợp đặc biệt. 

Các chính sách khác Dự án đầu tư mới được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề. 

Hỗ trợ xây dựng nhà ở, công trình phúc lợi cho người có thu nhập 

thấp, v.v. 

(Nguồn: Dự thảo Online, 2018) 
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3.4. So sánh các đặc khu tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam 

Xét về bộ máy hành chính, bộ máy hành chính của các đặc khu tại Việt Nam thiên về 

giống với bộ máy hành chính thông thường của chính quyền cấp huyện của Việt Nam, và 

không có quyền tự trị như các bộ máy hành chính của các đặc khu của Trung Quốc – vốn 

tương đương với chính quyền cấp tỉnh, với quyền tự trị cao – và đặc khu Jeju của Hàn 

Quốc, với quyền tự trị thậm chí còn cao hơn, với một số rất ít giới hạn.  

Xét về các chính sách ưu đãi, các đặc khu tại Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với các 

đặc khu tại Trung Quốc và Hàn Quốc, ở chỗ đều có các ưu đãi tài chính về các loại thuế, 

tiền thuê đất cùng với các chính sách hỗ trợ của nhà nước, và nhìn chung là rộng rãi hơn, ví 

dụ ưu đãi tiền thuê đất, mặt nước lớn hơn, và thời gian thuê đất dài hơn (xem phụ lục 10). 

Nếu các đặc khu tại Trung Quốc ra đời vào thập niên 80, với các chính sách vượt trội so 

với các vùng khác – mà các vùng này về cơ bản vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của nền kinh 

tế kế hoạch hóa tập trung, thì đặc khu Jeju tại Hàn Quốc và các đặc khu tại Việt Nam 

không có cùng điều kiện đó.  

Khi đặt các chính sách vào bối cảnh với yếu tố thời gian, các đặc khu Việt Nam giống đặc 

khu Jeju của Hàn Quốc hơn là các đặc khu của Trung Quốc, và ngay cả khi các ưu đãi của 

các đặc khu tại Việt Nam rộng rãi hơn so với các ưu đãi của các đặc khu tại Trung Quốc và 

Hàn Quốc, thì sự rộng rãi hơn này chỉ có ý nghĩa khi so sánh với Hàn Quốc, và hầu như 

không có ý nghĩa khi so sánh với Trung Quốc .   
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CHƯƠNG 4.  

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÁC ĐẶC KHU  

TẠI TRUNG QUỐC, HÀN QUỐC 

4.1. Các ĐKKT tại Trung Quốc 

4.1.1. ĐKKT Thâm Quyến  

Ngay từ đầu, sự kết hợp của các chính sách thuận lợi và sự pha trộn của các yếu tố sản xuất 

của các ĐKKT đã dẫn đến tốc độ tăng trưởng cao chưa từng thấy ở Trung Quốc (Yeung và 

đ.t.g, 2009). Giai đoạn 1, 1980 – 1985, GDP của Thâm Quyến tăng trưởng rất nhanh, với 

tốc độ trung bình là 65,3%. Các giai đoạn 2 và 3, 1986 – 1991 và 1992 – 1997, tăng trưởng 

GDP chậm lại, với các tốc độ lần lượt là 36% và 32%. Trong cả ba giai đoạn, tốc độ tăng 

trưởng trung bình là 44,8%. Kể từ khi cải cách cho đến gần đây, 1980 – 2017, tăng trưởng 

GDP trung bình của Thâm Quyến là 29,3%, gấp 3 lần so với tăng trưởng GDP trung bình 

9,6%14 của cả nước. 

Hình 4.1. GDP của Thâm Quyến (triệu RMB) 

 

(Nguồn: CEIC, 2018a) 

                                                 
14 Tác giả tính toán theo dữ liệu của World Bank 
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GDP bình quân đầu người cũng tăng nhanh tương ứng. Năm 1980, GDP bình quân của 

Thâm Quyến là 835 RMB. Cuối giai đoạn 1, con số này là 4809 RMB, gấp 5,76 lần so với 

đầu giai đoạn. Tỷ lệ này của các giai đoạn 2 và 3 (GDP bình quân đầu người cuối giai đoạn 

so với đầu giai đoạn) lần lượt là 2,62 và 2. 

Bảng 4.1. GDP bình quân đầu người của Thâm Quyến (RMB) 

Giai đoạn GDP bq đầu kỳ GDP bq cuối kỳ Cuối kỳ/Đầu kỳ 

Giai đoạn 1 (1980 – 1985) 835 4809 5,76 

Giai đoạn 2 (1986 – 1991) 4584 11997 2,62 

Giai đoạn 3 (1992 – 1997) 12827 25675 2 

(Nguồn: CEIC, 2018b) 

Các chính sách ưu đãi linh hoạt của Thâm Quyến đã thu hút nhiều đầu tư từ Hồng Kông và 

nước ngoài; vốn trong nước cũng được nhanh chóng đổ vào Thâm Quyến để tận dụng mối 

quan hệ kinh tế và thương mại gần gũi giữa Hồng Kông và thị trường nước ngoài (Shen, 

2008). Tính đến cuối tháng 12 năm 1981, Thâm Quyến đã thu hút được lượng FDI chiếm 

tới 50,6% tổng FDI của cả nước (Stepanek, 1982, trích trong Wong, 1987). Trong những 

năm 1978 – 1986, hầu hết FDI đến từ Hồng Kông (với tỷ trọng vốn thực hiện là 88,39%), 

còn lại là đến từ Mỹ (6,63%), và Nhật (3,89%) (Yee, 1992). Sau một thập kỷ, năm 1996, 

cơ cấu FDI có phần thay đổi song Hồng Kông vẫn là nguồn FDI chính (51,2%), sau đó đến 

Singapore (3,5%), Mỹ (2,2%), Nhật Bản (1,4%) (Shen, 2008). 

Bảng 4.2. Tổng đầu tư và đầu tư nước ngoài vào Thâm Quyến 

 Năm 
Tổng vốn đầu 

tư (tỷ RMB) 

Tổng vốn đầu 

tư (tỷ USD) 

FDI 

(tỷ USD) 

FDI/tổng vốn 

đầu tư (%) 

1981 0,3 0,17 0,09 49,61 

1985 3,33 1,13 0,18 15,85 

1986 2,49 0,72 0,36 50,64 

1990 6,23 1,3 0,39 29,92 

1995 27,58 3,3 1,31 39,66 

1996 32,75 3,94 2,05 52,06 

1997 39,31 4,74 1,66 35,03 
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(Nguồn: Lấy từ Shen, 2008, Bảng 2, trang 73) 

Kể từ thập niên 1990, tăng trưởng công nghiệp của Thâm Quyến là động lực quan trọng 

nhất trong phát triển kinh tế (Zeng, 2010). Năm 1980, đóng góp của ngành vào GDP là 

13,8%, và vào tăng trưởng GDP chỉ là 6,46%. Năm 1985, các tỷ trọng này lần lượt là 

26,2% và 61,92%. Riêng tỷ trọng đóng góp của ngành vào GDP còn cao hơn nữa trong 

những năm về sau. 

Xuất nhập khẩu của Thâm Quyến tăng theo thời gian và nhanh nhất trong giai đoạn 1. 

Trong 5 năm từ 1980 đến 1985, kim ngạch xuất khẩu tăng lên hơn 50 lần. Trong khi đó, 

trong 5 năm từ 1985 đến 1990 và 10 năm từ 1990 đến 2000, tốc độ tăng lần lượt là hơn 14 

lần và hơn 4 lần. Kim ngạch nhập khẩu thậm chí tăng lên hơn 70 lần trong giai đoạn 1. 

Xuất khẩu ròng của Thâm Quyến âm trong những năm 1983 – 1985. 

Bảng 4.3. Kim ngạch xuất nhập khẩu của Thâm Quyến (triệu USD) 

Năm Xuất khẩu Nhập khẩu Tổng Xuất siêu 

1979 9,3 7,46 16,76 1,84 

1980 11,24 6,27 17,51 4,97 

1981 17,45 10,62 28,07 6,83 

1982 15,97 9,37 25,34 6,6 

1983 62,3 724,12 786,42 -661,82 

1984 265,39 807,08 1072,47 -541,69 

1985 563,4 742,92 1306,32 -179,52 

1990 8152 n.a. n.a. n.a. 

2000 34564 n.a. n.a. n.a. 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ (Tao, 2012) và (Yeung và đ.t.g, 2009)) 

Tăng trưởng và đầu tư tại Thâm Quyến đã tạo ra một lượng cơ hội việc làm và thu hút 

nhiều người nhập cư từ nhiều vùng khác nhau ở Trung Quốc (Shen, 2008). Nếu dân số của 

Thâm Quyến vào năm 1979 là 0,31 triệu người thì đến năm 1997, con số này là 5,28 triệu, 

tức gấp 17 lần. Tỷ lệ dân có hộ khẩu tại Thâm Quyến trong 2 mốc thời gian lần lượt là 

99,52% (năm 1979) và 20,74% (năm 1997).  
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Bảng 4.4. Tăng trưởng dân số của Thâm Quyến 

Năm 

Tổng 

dân số 

(triệu) 

Tổng 

dân số 

có hộ 

khẩu 

(triệu) 

Dân số có 

hộ khẩu 

/Tổng dân 

số 

Dân số 

tạm trú 

(%) 

Dân số 

tạm trú 

/Tổng 

dân số 

(%) 

Tăng 

trưởng 

dân số 

theo 

năm 

(triệu) 

Di 

cư/Tăng 

trưởng 

dân số 

(%) 

1979 0,31 0,31 99,52 0 0,48 n.a. n.a. 

1980 0,33 0,32 99,4 0,01 3,6 0,02 73,39 

1981 0,37 0,33 91,01 0,03 8,99 0,03 82,91 

1985 0,88 0,48 54,29 0,4 45,71 0,14 97,09 

1986 0,94 0,51 54,99 0,42 45,01 0,05 91,96 

1990 1,68 0,69 40,92 0,99 59,08 0,26 96,6 

1991 2,27 0,73 32,29 1,54 67,71 0,59 98,34 

1995 4,49 0,99 22,08 3,5 77,92 0,36 96,97 

1997 5,28 1,09 20,74 4,18 79,26 0,45 97,51 

(Nguồn: Lấy từ Shen, 2008, Bảng 3, trang 74) 

Sự thay đổi trong hệ thống lương và sau đó là việc sử dụng lao động hợp đồng đã dẫn đến 

sự cải thiện đáng kể năng suất và kỷ luật lao động. Hệ thống lao động hợp đồng được xem 

là giải pháp cho nhiều khuyết tật trong việc quản lý doanh nghiệp không hiệu quả ở Trung 

Quốc (Wong, 1987). 

Các dữ liệu trên đây đã cho thấy hiệu quả rất cao hay thành công vượt bậc của Thâm 

Quyến. Lý giải cho điều này, Zeng (2010) cho rằng Thâm Quyến hội tụ đầy đủ các yếu tố 

sau đây: 

(1) Tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh: Chính quyền trung ương và chính quyền 

thành phố Thâm Quyến đã tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh để bảo đảm phát triển 

kinh tế và đô thị, xây dựng niềm tin đối với nhà đầu tư. Môi trường này bao gồm hệ thống 

pháp lý tốt, hỗ trợ chính sách, cơ sở hạ tầng, và thiết chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. 

(2) Tập trung vào cải cách thể chế: Thâm Quyến đã tập trung vào các cải cách thể chế để 

xây dựng hệ thống kinh tế định hướng thị trường. Các thử nghiệm cải cách bắt đầu tại thời 
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điểm cả nước vẫn là một nền kinh tế kế hoạch, và Thâm Quyến đã thử tất cả biện pháp có 

thể, bao gồm học hỏi kinh nghiệm nước ngoài, thiết lập môi trường pháp lý và quy định 

tốt, v.v. 

(3) Cấp đủ tự do cho chính quyền địa phương: Thâm Quyến được trao quyền lập pháp từ 

chính quyền trung ương, do đó, có thẩm quyền thử tất cả thử nghiệm cải cách kinh tế. Bên 

cạnh đó, ĐKKT được cấp đặc quyền quyết định các chiến lược phát triển kinh tế riêng. Sự 

tự trị của Thâm Quyến là rất quan trọng cho sự thành công của ĐKKT. 

(4) Có các chính sách ưu đãi đúng đắn: Thâm Quyến linh hoạt trong việc thu hút đầu tư 

nước ngoài, giới thiệu công nghệ nước ngoài, và hợp tác kinh tế quốc tế. Đó là các chính 

sách ưu đãi về thuế, hải quan, nhân sự, sử dụng đất, v.v. 

Cũng theo Zeng (2010), chính quyền trung ương không chỉ khuyến khích các đổi mới 

chính sách mà còn công nhận đầy đủ các chính sách hiệu quả, trong khi chính quyền địa 

phương đã đóng vai trò chính trong việc thực hiện các cải cách và thể hiện sự can đảm lớn 

trong việc phá vỡ các thể chế truyền thống. 

Ngoài ra, có thể thấy rằng vị trí địa lý là một yếu tố quan trọng cho thành công của Thâm 

Quyến. Đây là yếu tố tiền đề cho sự kết tụ về mặt kinh tế. Nhờ gần với thị trường Hồng 

Kông, Thâm Quyến đã thu hút các nhà đầu tư do động cơ tiết kiệm chi phí vận chuyển của 

họ (về hàng hóa, lao động, và ý tưởng). Khi ngày càng phát triển, Thâm Quyến, như một 

vùng trung tâm, ngày càng trở thành nơi thu hút lao động từ vùng ngoại vi, và dẫn đến các 

ngoại tác kỳ vọng như lợi thế kinh tế nhờ quy mô, sự sẵn có của các dịch vụ đầu vào, lực 

lương lao động chuyên môn đông đảo, và cơ sở hạ tầng hiện đại. 

Bên cạnh sự thành công rõ rệt, sự phát triển kinh tế của Thâm Quyến cũng có các mặt trái. 

Theo Zeng (2010), Thâm Quyến đối diện với nhiều thách thức cho sự phát triển trong 

tương lai, bao gồm:  

(1) Hạn chế về tài nguyên: Sự khan hiếm tài nguyên tại Thâm Quyến ngày càng đáng báo 

động, không giải quyết được trên diện rộng, và khoảng cách giữa cung và cầu về đất, nước, 

điện và các tài nguyên khác ngày càng rõ rệt. 
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(2) Chậm phát triển về mặt xã hội: Thâm Quyến đã hi sinh sự cải thiện về mặt xã hội và 

chất lượng môi trường để đổi lấy phát triển kinh tế, dẫn tới hệ quả là giáo dục, văn hóa, 

chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, giao thông đô thị và một số phương 

diện xã hội khác đã tụt lại phía sau. 

(3) Môi trường xuống cấp: Chất lượng môi trường giảm nhanh chóng, cùng với sự khan 

hiếm tài nguyên thiên nhiên, và do đó phụ thuộc các tài nguyên thiên nhiên từ bên ngoài. 

(4) Xung đột văn hóa: Dòng người từ các nơi khác nhau với nền tảng văn hóa khác nhau có 

thể dẫn đến các xung đột văn hóa mà để giải quyết cần nhiều thời gian và nỗ lực. 

Ngoài ra là mộ số thách thức khác về thay đổi chính sách sau khi Trung Quốc gia nhập 

WTO, hiệu ứng giảm dần của cải cách thể chế, tăng trưởng vốn không bền vững, v.v. 

4.1.2. Các ĐKKT Chu Hải, Sán Đầu, Hạ Môn 

Từ năm 1980 đến 1984, tốc độ tăng trưởng trung bình của Chu Hải, Sán Đầu và Hạ Môn 

lần lượt là 32%, 9% và 13% (Zeng, 2010). Trong cùng thời kỳ, quy mô kinh tế của Chu 

Hải, Sán Đầu và Hạ Môn tăng lên tương ứng là 3 lần, 1,4 lần và 1,6 lần (so với 1,5 lần của 

toàn Trung Quốc và 6 lần của Thâm Quyến) (Xu và Chen, 2008, trích trong Yeung và 

đ.t.g, 2009).  

Sau khoảng 20 năm, GDP của Chu Hải, Sán Đầu và Hạ Môn tăng gấp 159 lần, 41 lần, 104 

lần một cách tương ứng, thấp hơn nhiều so với 1116 lần của Thâm Quyến.15  

Bảng 4.5. GDP và GDP bình quân đầu người của các ĐKKT 

(a: ranh giới của các ĐKKT thay đổi theo thời gian, b: 1979, c: 1980, d: phản ánh 2 số liệu: 

theo hộ khẩu/theo thực tế) 

GDP, tỷ RMB hiện hànha 

Năm Chu Hải Sán Đầu Hạ Môn Thâm Quyến 

1978 0,209b 1,079c 0,48 0,196b 

1990 4,143 7,245 5,709 17,167 

                                                 
15 GDP năm 2000 so với năm 1979 của Chu Hải, GDP năm 2000 so với năm 1980 của Sán Đầu, GDP năm 

2000 so với năm 1978 của Hạ Môn, và GDP năm 2000 so với năm 1979 của Thâm Quyến, tính toán theo 

bảng 4.5 
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2000 33,143 45,016 50,187 218,745 

GDP bình quân đầu người, RMBd 

Năm Chu Hải Sán Đầu Hạ Môn Thâm Quyến 

1978 579b 366c 528/n.a. 606b 

1990 6.678 2.029 5.103/n.a. 8.724 

2000 27.693 9.741 38.233/24.481 32.800 

(Nguồn: Lấy từ Yeung và đ.t.g, 2009, Bảng 2, trang 228) 

Tuy Chu Hải, Sán Đầu và Hạ Môn có sự khác biệt lớn so với Thâm Quyến về thay đổi 

trong GDP, song sự khác biệt về thay đổi trong GDP bình quân đầu người không lớn tương 

ứng. GDP bình quân đầu người của Chu Hải và Hạ Môn tăng nhanh và thấp hơn Thâm 

Quyến không nhiều xét theo các mốc 1990 và 2000. Riêng Sán Đầu bị bỏ xa về chỉ tiêu 

này, và chỉ bằng khoảng ¼ Thâm Quyến. 

Trong 59,8% tổng FDI của cả nước đổ vào 4 ĐKKT tính đến cuối tháng 12 năm 1981, 

trong khi Thâm Quyến thu hút được 50,6% (như đã nêu ở phần 4.1.1), thì Chu Hải, Sán 

Đầu và Hạ Môn chỉ thu hút được lần lượt 2,9%, 3,7% và 2,6%. Điều này có thể được giải 

thích một phần là do 3 ĐKKT này có quy mô diện tích nhỏ hơn nhiều so với Thâm Quyến 

(xem phụ lục 5).  

Sự mở rộng của Chu Hải vào tháng 7 năm 1983 và Hạ Môn vào tháng 3 năm 1984 đã 

khiến thu hút FDI gấp hơn 4 lần ở Chu Hải (Statistical Yearbook of Guangdong Province, 

1985, trích trong Wong, 1987) và gần 3 lần ở Hạ Môn vào năm 1984 (Almanac of Fujian's 

Economy, 1985, trích trong Wong, 1987). 

Riêng ở Hạ Môn, từ năm 1980 đến năm 1984, 61,8% FDI đến từ Hồng Kông, Ma Cao, còn 

lại đến từ Philippines (9,6%), Nhật Bản (8,2%), Mỹ (7,8%), v.v. (Almanac of Fujian's 

Economy, 1985, trích trong Wong, 1987). 

Theo thời gian, khoảng cách về FDI của Chu Hải và Hạ Môn so với Thâm Quyến ngày 

càng được rút ngắn. Nếu năm 1990, FDI của Chu Hải và Hạ Môn so với Thâm Quyến lần 

lượt là 1/5,6 và 1/5,4, thì năm 2000, các tỷ lệ này lần lượt là 1/2,4 và 1/1,9. 
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Bảng 4.6. FDI thực dùng của các ĐKKT (triệu USD) 

(a: 1979, b: 1980) 

Năm Chu Hải Sán Đầu Hạ Môn Thâm Quyến 

1978 n.a. 1,61b n.a. 5,48a 

1990 69,1 98,09 72,37 389,94 

2000 815,18 165,61 1031,5 1961,45 

(Nguồn: Lấy từ Yeung và đ.t.g, 2009, Bảng 3, trang 231) 

Sau 20 năm, giá trị xuất khẩu của Chu Hải, Sán Đầu và Hạ Môn lần lượt tăng gấp khoảng 

400 lần, 10 lần và 72 lần so với hơn 3.800 lần của Thâm Quyến, phần nào tương ứng với 

sự khác biệt về FDI mà các đặc khu thu hút được.  

Bảng 4.7. Xuất khẩu của các ĐKKT (tỷ USD) 

(a: 1979, b: 1980) 

Năm Chu Hải Sán Đầu Hạ Môn Thâm Quyến 

1978 0,009a 0,251b 0,082 0,009a 

1990 0,489 0,84 0,781 8,152 

2000 3,646 2,595 5,88 34,564 

(Nguồn: Lấy từ Yeung và đ.t.g, 2009, Bảng 3, trang 231) 

Như vậy, mặc dù ra đời không lâu sau Thâm Quyến, 3 ĐKKT Chu Hải, Sản Đầu và Hạ 

Môn kém hơn hẳn Thâm Quyến xét về các chỉ số kinh tế, trừ GDP bình quân đầu người 

trong trường hợp của Chu Hải và Hạ Môn. Sự khác biệt này có thể được giải thích bởi một 

số nguyên nhân sau đây:  

Thứ nhất là do vị trí địa lý kém thuận lợi hơn. Tuy Chu Hải gần Ma Cao, Hạ Môn đối diện 

với Đài Loan nhưng xét về lợi ích tiềm năng từ giao thương thì Mao Cao đối với Chu Hải 

và Đài Loan đối với Hạ Môn không tương tự như Hồng Kông đối với Thâm Quyến. Hồng 

Kông là trung tâm tài chính và thương mại trong khi Ma Cao phụ thuộc chủ yếu vào đánh 

bạc và du lịch. Còn Đài Loan tuy khả quan hơn Ma Cao song vào thập niên 1980 còn cách 

biệt lớn so với Hồng Kông về phát triển kinh tế. Sán Đầu thì thua thiệt nhất về yếu tố này. 
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Vị trí địa lý kém thuận lợi cũng lý giải cho sự kém kết tụ hơn về mặt kinh tế (so với Thâm 

Quyến) của Chu Hải, Sán Đầu và Hạ Môn. 

Thứ hai, Chu Hải đã xây quá nhiều cơ sở hạ tầng vượt quá nhu cầu bền vững, và mối quan 

hệ mang tính biểu tượng với Ma Cao chưa ra hoa kết trái (Yeung và đ.t.g, 2009), chẳng 

hạn, sân bay quá cỡ của nó đã tiêu tốn nguồn vốn ban đầu và trở thành vật cản đường cho 

kinh tế (Zhong và đ.t.g, 2009, trích trong Zeng, 2010); còn Sán Đầu và Hạ Môn đã đạt tới 

tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình, nhưng tại nhiều thời điểm khác nhau, tăng trưởng 

chững lại bởi các scandal về tham nhũng, hải quan, v.v (Yeung và đ.t.g, 2009), đồng thời 

thiệt hại từ tín dụng cùng niềm tin xã hội thấp và thêm vào đó, quản trị vùng và thành thị 

không được lập kế hoạch tốt, và luôn có các xung đột về thể chế (Zhong và đ.t.g, 2009, 

trích trong Zeng, 2010). 

Thứ ba, theo Zeng (2010), mặc dù 4 ĐKKT đều có môi trường chính sách linh hoạt, Thâm 

Quyến dường như sáng tạo hơn trong việc thiết kế các chính sách và thể chế, có thể vì văn 

hóa nhập cư, nơi các nhà đầu tư cảm thấy được chấp nhận và có cảm thức về sở hữu. 

Trong khi đó, Chu Hải và Sán Đầu là các thành phố lịch sử với truyền thống địa phương và 

văn hóa mạnh mẽ. Môi trường như vậy đôi khi ngăn cản các nhà đầu tư nước ngoài và các 

tiếp cận sáng tạo. 

Thứ tư, cũng theo Zeng (2010), Thâm Quyến phát triển nhanh hơn nhiều và sáng tạo hơn 

nhiều 2 ĐKKT còn lại tại Quảng Đông, một phần là do khả năng của Thâm Quyến trong 

việc nhận diện chính xác các lợi thế so sánh cùng các nút thắt và thực hiện chiến lược đúng 

để giải quyết các vấn đề cũng như để xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi.  

Thứ năm, Thâm Quyến có lợi thế của người đi đầu (Yeung và đ.t.g, 2009), được nhắm đến 

trở thành thành phố quốc tế, trung tâm công nghiệp, và quy mô diện tích của Thâm Quyến 

ngay từ điểm xuất phát đã lớn hơn nhiều so với 3 ĐKKT còn lại. Yếu tố này phát huy tầm 

quan trọng rõ rệt nhất trong những năm đầu tiên. 

Riêng về Sán Đầu, sự phát triển chững lại của ĐKKT này kể từ năm 1990 còn được giải 

thích bởi sự chia tách thành phố này thành 3 thành phố nhỏ hơn là Sán Đầu, Triều Châu, và 

Yết Dương vào cuối năm 1991 khiến Sán Đầu trở nên phụ thuộc chủ yếu vào các dịch vụ 

và đầu tư nước ngoài (Cai, 2017). 
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4.2. ĐKHC-KT Jeju tại Hàn Quốc 

Các chính sách thúc đẩy đối với JFIC không thực sự mang lại thành công. Theo Bank of 

Korea (2013), tuy nền kinh tế của Jeju phát triển và thu nhập của người dân địa phương 

tăng lên rất nhiều, nhưng tăng trưởng của Jeju không cải thiện nhiều so với các khu vực 

khác. Tăng trưởng GDP thực của Jeju so với cả nước đã giảm từ 0,96% năm 2001 xuống 

0,86% năm 2010 và thu nhập của người dân địa phương thấp hơn mức trung bình của quốc 

gia, tính đến năm 2010. 

Về thu hút du khách nước ngoài, cũng theo Bank of Korea (2013), kể từ khi dự án xúc tiến 

JFIC được thực hiện, số lượng du khách đến thăm Jeju đã tăng nhanh. Trong những năm 

2006 – 2011, tăng trưởng lượng du khách trung bình hàng năm là 9,7%, riêng lượng du 

khách Hàn Quốc có tốc độ tăng trưởng trung bình là 8,8%, tương ứng với khoảng 4,3 triệu 

người. 

Hình 4.2. Tốc độ tăng trưởng của các ngành 

của Jeju 2002 – 2010 

 

Hình 4.3. Đóng góp của các ngành vào tốc 

độ tăng trưởng của Jeju 2002 – 2010 

 

 (Nguồn: Lấy từ Bank of Korea, 2013, trang vi) 

Lượng du khách nước ngoài vào năm 2002 chỉ là 290.000. Con số này vào năm 2011 lên 

tới 1.050.000, trong đó có 570.000 là người Trung Quốc (chiếm 54%). Tỷ lệ du khách 

Trung Quốc cao hơn trong các năm kế tiếp cho đến cách đây 2 năm. Kể từ tháng 3 năm 

2017, sau lệnh cấm của chính phủ Trung Quốc đối với các tour du lịch đến Hàn Quốc vì lý 

do chính trị, lượng du khách đã giảm mạnh, gây ảnh hưởng lớn đối với công việc làm ăn 
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của người dân trên đảo (Gibson, 2017). Từ năm 2002 đến năm 2010, ngành du lịch có tốc 

độ tăng trưởng trung bình là 4,2%, cao nhất trong mọi ngành. Đóng góp của ngành du lịch 

vào GDP vùng và tăng trưởnng GDP vùng trong khoảng thời gian này lần lượt là 28,8%, 

và 0,9%, vượt mức trung bình của quốc gia (10,2% và 0,5%).  

Là một điểm đến hấp dẫn đối với du khách nhưng không phải là một điểm đến hấp dẫn đối 

với nhà đầu tư nước ngoài, Jeju thu hút được lượng FDI khiêm tốn, và có khác biệt lớn 

giữa số vốn dự kiến mà các nhà đầu tư thông báo với chính quyền tỉnh, với số vốn thực tế 

mà các nhà đầu tư đổ vào. 

Hình 4.4. Số vốn FDI dự kiến và số vốn FDI thực tế (100.000 USD) 

 

(Nguồn: Lấy từ KOTRA trích trong Bank of Korea, 2013, trang 23) 

Ngoài du lịch, các ngành chính khác tại Jeju không phát triển. Nông ngư nghiệp, công 

nghiệp công nghệ cao, giáo dục và y tế có tác động không đáng kể đối với tăng trưởng kinh 

tế. Nông ngư nghiệp có tốc độ tăng trưởng hàng năm thấp hơn mức trung bình của quốc 

gia (0,5% so với 1,1%) và đóng góp cho tăng trưởng của vùng chỉ là 0,1%. Các ngành 

công nghệ cao có giá trị gia tăng thấp. Ngành giáo dục không thu hút được sinh viên nước 

ngoài do không có cơ sở giáo dục đại học của nước ngoài, trong khi việc mở trường quốc 

tế thu hút nhu cầu du học sớm ở nước ngoài. Về y tế, bệnh nhân nước ngoài gia tăng từ 

năm 2009 nhưng quy mô rất nhỏ. 
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Như vậy, ĐKHC-KT Jeju của Hàn Quốc, xét một cách toàn diện, không thực sự thành 

công. Jeju chỉ thực sự thành công ở du lịch, song ngay cả trong lĩnh vực này, hiệu quả đang 

giảm đi sau lệnh cấm nói trên của chính phủ Trung Quốc. Vì không có đường bộ từ các 

vùng lân cận (trong lẫn ngoài nước) tới Jeju, vị trí địa lý không thực sự là một lợi thế của 

Jeju, nhất là cho sản xuất – một ngành trọng tâm của nhiều ĐKKT nói chung (và thực tế là 

Jeju không xem đây là một ngành trọng tâm trong kế hoạch phát triển của nó). Chính sách 

ưu đãi của Jeju mặc dù khá ấn tượng, song không thực sự vượt trội khi so với các KKT tự 

do ở các nơi khác của Hàn Quốc. Cùng với vị trí địa lý, sự thiếu vượt trội này là hai yếu tố 

cho sự không thành công của Jeju. 

4.3. Đánh giá chung 

Như đã cho thấy, trong các ĐKKT tại Trung Quốc, Thâm Quyến thành công nhất với các 

chỉ tiêu kinh tế nổi bật hơn hẳn so với 3 ĐKKT còn lại. Tiếp đến là Chu Hải, Hạ Môn, và 

cuối cùng, kém nhất, là Sán Đầu.  

Các yếu tố về đặc khu thành công nhìn từ kinh nghiệm của Trung Quốc nói chung trong 

phần 2.3.1 có thể giải thích cho sự thành công của Thâm Quyến trong phần 4.1, và sự 

thành công có phần kém hơn của Chu Hải và Hạ Môn trong phần 4.2. Phần nhiều các yếu 

tố này hiện diện trong các yếu tố về sự thành công của Thâm Quyến nói riêng trong phần 

4.1.  

Một cách ngắn gọn và cô đọng hơn, các yếu tố chính cho sự thành công của các ĐKKT tại 

Trung Quốc có thể được rút ra từ các phần 2.3.1 và 4.1 là: (1) vị trí địa lý thuận lợi, (2) 

mức độ tự trị địa phương cao, (3) năng lực và quyết tâm của lãnh đạo cao, (4) chính sách 

ưu đãi vượt trội, (5) môi trường kinh doanh lành mạnh.  

Thâm Quyến đều có 4 yếu tố nêu trên. Chu Hải và Hạ Môn cũng có 4 yếu tố này song kém 

rõ rệt hơn (nhất là ở các yếu tố (1) và (3)) và do vậy, tuy có thể được xem là thành công, 

song kém hơn Thâm Quyến. Ngoài ra, mỗi ĐKKT có các đặc thù khiến có thêm các yếu tố 

khác cho sự thành công của nó, chẳng hạn lợi thế đi đầu và sự đa dạng về thành phần dân 

cư của Thâm Quyến. 

Trường hợp không thành công của Jeju, như đã giải thích, do vị trí địa lý không thực sự 

thuận lợi và chính sách ưu đãi không thực sự vượt trội. Hai yếu tố này dường như giải 
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thích sự không thành công của Jeju tốt hơn các yếu tố về đặc khu thành công nhìn từ kinh 

nghiệm của Hàn Quốc nói chung trong phần 2.3.1. 

Tổng quát, sự thành công của các đặc khu nói chung nhìn từ kinh nghiệm của Trung Quốc 

và Hàn Quốc đòi hỏi 5 yếu tố chính nêu trên, và cũng là 5 yếu tố trong hình dưới đây: 

Hình 4.5. Các yếu tố chính cho sự thành công của các đặc khu, nhìn từ kinh nghiệm của 

Trung Quốc và Hàn Quốc 

 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp và kết luận) 
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Vị trí địa lý 
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Tự trị địa 
phương cao



-36- 

CHƯƠNG 5.  

CÁC CHÍNH SÁCH, ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN CỦA CÁC KHU  

TẠI VIỆT NAM 

5.1. Lược sử các khu tại Việt Nam 

Kể từ khi Đổi Mới vào năm 1986, Việt Nam đã tìm kiếm các biện pháp để phát triển kinh 

tế. Trong quá trình tìm kiếm đó, các mô hình kinh tế mới ra đời. Xuất hiện sớm nhất là mô 

hình Khu chế xuất (KCX) trong giai đoạn 1991 – 1994, khi KCX hình thành để thu hút đầu 

tư nước ngoài, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, tạo tiền đề để hội nhập kinh tế với thế giới. 

Tiếp theo là mô hình Khu công nghiệp (KCN) trong giai đoạn 1994 – 1997, khi KCN được 

hình thành, trong đó một số được chuyển đổi từ KCX để đẩy mạnh thu hút đầu tư, đa dạng 

hóa ngành công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp nhẹ, hướng xuất khẩu. Kế đến, giai đoạn 

1997 – 2007, KCN phát triển và có thêm sự xuất hiện của Khu công nghệ cao (KCNC) và 

Khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK). Cuối cùng, gần đây nhất, giai đoạn 2003 đến nay, Khu 

kinh tế mở (KKT mở) và Khu kinh tế ven biển (KKTVB) ra đời để tạo điều kiện phát triển 

công nghiệp nặng, đồng thời Khu công nghệ thông tin tập trung (KCNUDCNC) và Khu 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (KNNUDCNC) ra đời với mục tiêu phát triển công 

nghệ thông tin và nông nghiệp hiện đại. (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2017) 

Có thể thấy giai đoạn 1 của cải cách gần với thời kỳ mở cửa, khi nền kinh tế còn đậm dấu 

ấn kế hoạch hóa tập trung, trong khi giai đoạn 4 gần với sự hội nhập rõ rệt của Việt Nam 

vào nền kinh tế thế giới. 

5.2. Bộ máy hành chính 

KCN, KCX và KKT (kể cả KKTCK và KKTVB) có cùng mô hình bộ máy hành chính, 

theo đó, chính phủ thống nhất quản lý khu trong phạm vi cả nước,16 Thủ tướng có một số 

quyền hạn và trách nhiệm bao gồm chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương, phê duyệt và điều 

chỉnh quy hoạch tổng thể về phát triển khu, quyết định chủ trương đầu tư đối với những dự 

án đầu tư thuộc thẩm quyền, v.v.17 Các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh quản lý về ngành, lĩnh 

vực hành chính, đối với KCN, KKT, hướng dẫn hoặc ủy quyền cho BQL thực hiện một số 

                                                 
16 Khoản 1, Điều 23 Nghị định 29/2008 
17 Khoản 2, Điều 23 Nghị định 29/2008 
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nhiệm vụ quản lý nhà nước.18 UBND cấp tỉnh có một loạt các quyền hạn và trách nhiệm về 

xây dựng quy hoạch, tổ chức lập quy hoạch, phê duyệt quy hoạch, thực hiện thủ tục đầu tư, 

ban hành các chính sách ưu đãi, quy hoạch đất xây dựng khu tái định cư, chỉ đạo thực hiện 

việc thu hồi đất, cấp kinh phí hoạt động hành chính, sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển cho 

BQL, v.v.19 BQL khu do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và chịu sự chỉ đạo và 

quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của 

UBND cấp tỉnh.20  

KCNC (kể cả KNNUDCNC và KCNTTTT) có mô hình bộ máy hành chính đơn giản hơn. 

Bộ Khoa học và Công nghệ và BQL khu là 2 cơ quan quản lý có nhiệm vụ và quyền hạn rõ 

rệt nhất. Bộ này có vai trò chủ trì xây dựng chiến lược, quy hoạch tổng thể và tổ chức 

thanh tra, kiểm tra việc phát triển khu,21 trong khi BQL khu quản lý quy hoạch, kế hoạch, 

vận động đầu tư, quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý đất đai, tổ chức và quản lý các dịch 

vụ trong khu, v.v.22 UBND cấp tỉnh thực hiện việc quản lý hành chính, dân cư, an ninh, trật 

tự công cộng với sự phối hợp của BQL khu. Giống như BQL của KCN, KCX và KKT, 

BQL của KCNC cũng được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, song khác ở chỗ 

có tổ chức và biên chế trực thuộc cơ quan chủ quản KCNC mà không trực thuộc UBND 

cấp tỉnh.23 

5.3. Các chính sách ưu đãi 

5.3.1. Đối với KCN, KCX 

Bảng 5.1. Các chính sách ưu đãi của các KCN, KCX tại Việt Nam 

Ưu đãi thuế TNCN Giảm 50% thuế TNCN.24 

Ưu đãi thuế TNDN Miễn thuế 2 năm đầu và giảm thuế 50% trong 4 năm tiếp theo.25 

Ưu đãi thuế XNK Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố 

                                                 
18 Khoản 3, Điều 23 Nghị định 29/2008 
19 Điều 35 Nghị định 29/2008 
20 Khoản 2, Điều 36 Nghị định 29/2008 
21 Khoản 1, Điều 33 Nghị định 99/2003 
22 Điều 35 Nghị định 99/2003 
23 Điều 34 Nghị định 99/2003 
24 Khoản 5, Điều 16 Nghị định 29/2008 
25 Khoản 3, Điều 16 Nghị định 218/2013 
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định,26 miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện 

trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất trong 5 

năm,27 đối với KCX và các khu phi thuế quan trong KCN (nếu có). 

Ưu đãi thuế GTGT n.a. 

Ưu đãi tiền thuê đất, 

mặt nước 

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng được miễn 

tiền thuê đất theo địa bàn cấp huyện.28 Riêng đối với phần diện tích 

đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung được miễn tiền thuê 

đất cho cả thời hạn thuê.29 

Thời gian thuê đất Không quá 50 năm hoặc 70 năm, tùy trường hợp (có thể gia hạn).30 

Các chính sách khác Ngân sách nhà nước hỗ trợ một số hạng mục như hệ thống xử lý 

nước thải tập trung, hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào KCN, đường 

gom, đường vào khu.31 (v.v.) 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp) 

5.3.2. Đối với KKT (kể cả KKTCK và KKTVB) 

Bảng 5.2. Các chính sách ưu đãi của các KKT tại Việt Nam 

Ưu đãi thuế TNCN Giảm 50% thuế TNCN.32 

Ưu đãi thuế TNDN Dụ án đầu tư mới trong nhiều lĩnh vực được hưởng thuế suất 10% 

trong 15 năm,33 miễn thuế trong một số năm (nhiều nhất là 4) năm 

và giảm 50% trong một số năm tiếp theo (nhiều nhất là 9), tùy 

trường hợp.34 

                                                 
26 Điều 14 Nghị định 134/2016 
27 Điều 15 Nghị định 134/2016 
28 Khoản 6, Điều 3 Nghị định 135/2016 
29 Điểm k, Khoản 1, Điều 19 Nghi định 46/2014 
30 Khoản 3, Điều 126 Luật Đất đai 2013 
31 VI.2(7)b, Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, Quyết định 40/2015/QĐ-TTg 
32 Khoản 5, Điều 16 Nghị định 29/2008 
33 Khoản 1, Điều 15, Nghị định 218/2013 
34 Điều 16 Nghị định 218/2013 
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Ưu đãi thuế XNK Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố 

định,35 miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện 

trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất trong 5 

năm,36 đối với KKTCK và các khu phi thuế quan trong KKT (nếu 

có). 

Ưu đãi thuế GTGT Miễn thuế GTGT tại khu phi thuế quan trong KKTCK.37 

Ưu đãi tiền thuê đất, 

mặt nước 

Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản, tối đa 3 năm. 

Miễn tiền thuê đất sau thời gian này 11 năm đến toàn bộ thời hạn 

thuê tùy lĩnh vực và/hoặc địa bàn của dự án.38 Miễn tiền thuê đất, 

thuê mặt nước cho toàn bộ thời hạn thuê đối với dự án thuộc lĩnh 

vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và một số dự án khác.39 

Thời gian thuê đất Không quá 70 năm.40 

Các chính sách khác Ngân sách trung ương hỗ trợ các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế – xã 

hội quan trọng.41 

Người nhập cảnh được miễn thị thực nhập cảnh và được lưu trú 

không quá 15 ngày, đối với KKTCK.42 (v.v.) 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp) 

  

                                                 
35 Khoản 1, Điều 12 Quyết định 72/2013/QĐ-TTG (cho KKTCK) và Điều 14 Nghị định 134/2016 
36 Khoản 5, Điều 12 Quyết định 72/2013/QĐ-TTG (cho KKTCK) và Điều 15 Nghị định 134/2016 
37 Khoản 3, Điều 19 Nghị định 29/2008 
38 Điểm b, d Khoản 6, Điều 8 Nghị định 35/2017 
39 Điểm c, Khoản 6, Điều 8 Nghị định 35/2017 
40 Khoản 3, Điều 151 Luật Đất đai 2013 và Điều 43 Luật Đầu tư 2014 
41 VI.2(7)b, Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, Quyết định 40/2015/QĐ-TTg 
42 Điểm b, Khoản 2, Điều 18 Nghị định 29/2008 
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5.3.3. Đối với các KCNC (kể cả KNNUDCNC và KCNTTTT) 

Bảng 5.3. Các chính sách ưu đãi của các KCNC tại Việt Nam 

Ưu đãi thuế TNCN n.a. 

Ưu đãi thuế TNDN Dự án đầu tư mới trong nhiều lĩnh vực được hưởng thuế suất 10% 

trong 15 năm,43 miễn thuế trong một số năm (nhiều nhất là 4) năm 

và giảm 50% trong một số năm tiếp theo (nhiều nhất là 9), tùy 

trường hợp.44 Riêng KCNTTTT có thể hưởng thuế suất 10% trong 

tối đa 30 năm.45 

Ưu đãi thuế XNK Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố 

định,46 miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện 

trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất trong 5 

năm,47 đối với các khu phi thuế quan trong KCNC (nếu có). Riêng 

KCNTTTT được miễn trong thời gian không giới hạn.48 

Ưu đãi thuế GTGT n.a. 

Ưu đãi tiền thuê đất, 

mặt nước 

Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản, tối đa 3 năm. 

Miễn tiền thuê đất sau thời gian nay 15 năm đến 19 năm tùy lĩnh 

vực của dự án.49 Miễn tiền thuê đất trong toàn bộ thời hạn thuê đối 

với dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và một số dự án 

khác.50 Riêng KCNTTTT được giảm 50% tiền thuê đất.51 

Thời gian thuê đất Không quá 50 năm hoặc 70 năm, tùy trường hợp (có thể gia hạn).52 

Các chính sách khác Đối với KNNUDCNC, nhà đầu tư có dự án đầu tư ứng dụng nông 

nghiệp công nghệ cao được hỗ trợ 70% kinh khí đào tạo nghề trong 

                                                 
43 Khoản 1, Điều 15, Nghị định 218/2013 
44 Điều 16 Nghị định 218/2013 
45 Khoản 2, Điều 22 Nghị định 154/2013 
46 Điều 14 Nghị định 134/2016 
47 Điều 15 Nghị định 134/2016 
48 Khoản 3, Điều 22 Nghị định 154/2013 
49 Khoản 2, Điều 14 Nghị định 35/2017 
50 Khoản 3, Điều 14 Nghị định 35/2017 
51 Khoản 4, Điều 21 Nghị định 154/2013 
52 Khoản 3, Điều 126 Luật Đất đai 2013 
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nước, 50% chi phí quảng cáo doanh nghiệp và sản phẩm, tham gia 

triển lãm hội chợ trong nước, tiếp cận thị trường, 70% kinh phí 

thực hiện đề tài nghiên cứu.53 (v.v.) 

Đối với KCNTTTT, được nhà nước hỗ trợ đầu tư cung cấp hạ tầng 

kỹ thuật trong và ngoài khu, tổ chức hệ thống giao thông vận 

chuyển hành khách công cộng đến KCNTTTT, hỗ trợ công tác giải 

phóng mặt bằng để xây dựng KCNTTTT, được huy động vốn dưới 

dạng trái phiếu dự án hoặc từ quỹ đất.54 (v.v.) 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp) 

5.4. So sánh các đặc khu và các khu tại Việt Nam 

Xét về bộ máy hành chính, các đặc khu có bộ máy hành chính về cơ bản giống bộ máy 

hành chính cấp huyện thông thường nói chung và bộ máy hành chính cấp huyện ở các khu 

nói riêng, ở chỗ chịu sự quản lý của UBND tỉnh theo pháp luật hiện có, với khác biệt là 

UBND đặc khu có nhiều quyền hạn hơn UBND cấp huyện thông thường cũng như UBND 

cấp huyện ở các khu. 

Xét về chính sách ưu đãi, các đặc khu có các ưu đãi không thực sự vượt trội so với các ưu 

đãi của các khu. So với các KKT – mô hình khu được ưu đãi nhất – các đặc khu gần như 

không có nhiều khác biệt (xem phụ lục 10). Khác biệt dường như rõ rệt nhất là số năm thuê 

đất lên đến 99 năm của các đặc khu có thể không còn tồn tại nếu Quốc hội sửa đổi dự luật 

đặc khu theo hướng thời hạn thuê đất tối đa là 70 năm – vốn là thời hạn thuê đất cao nhất 

theo pháp luật hiện hành của các KKT nói riêng và các khu nói chung. 

Bên cạnh đó, xét về lợi thế của các ưu đãi so với các vùng còn lại của quốc gia, các đặc 

khu tương lai sẽ giống với các khu ra đời gần đây – trong giai đoạn 4 – và sau này hơn là 

các khu ra đời trong các giai đoạn sớm hơn, do lợi thế này giảm dần theo thời gian, khi các 

vùng còn lại của quốc gia càng ngày càng mở theo tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của 

Việt Nam.  

  

                                                 
53 Khoản 1, Điều 9 Nghị định 210/2013 
54 Điều 21 Nghị định 154/2013 
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CHƯƠNG 6.  

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÁC KHU TẠI VIỆT NAM 

6.1. Đánh giá chung 

Trong báo cáo tổng kết hoạt động các mô hình khu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2017) chỉ ra 

rằng các mô hình khu tuy đã dạt được những thành tựu nhất định song hiệu quả còn hạn 

chế, do có một số vấn đề như sau: 

Các KCN, KCX 

(1) Chất lượng công tác quy hoạch và triển khai quy hoạch chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát 

triển, chưa tính đến yếu tố liên kết vùng và ngành, tiềm năng, lợi thế của địa phương và 

của vùng. Việc triển khai chưa căn cứ trên khả năng thu hút đầu tư thực tế do tư duy quy 

hoạch còn cục bộ, địa phương. (2) Các khu chủ yếu thu hút các nhà đầu tư thứ cấp để đẩy 

nhanh việc lấp đầy diện tích đất cho thuê nhưng chưa thực sự quan tâm đến các vấn đề môi 

trường, xã hội nảy sinh và nâng cao hiệu quả kinh tế qua việc hợp tác, liên kết. (3) Cơ chế 

hành chính “một cửa tại chỗ” để tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư chưa được phát huy. Việc 

ủy quyền cho BQL khu chưa được triệt để, thống nhất do pháp luật liên quan thường xuyên 

thay đổi. 

Các KKT (kể cả KKTCK và KKTVB) 

(1) Chất lượng công tác quy hoạch chưa cao, việc lập quy hoạch còn chậm. Có hiện tượng 

đầu tư dàn trải, thiếu sự đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. (2) Quy mô nguồn 

vốn còn nhỏ nên cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. 

(3) Các khu thường nằm ở các địa phương có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc 

biệt khó khăn nên chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách trung ương để xây dựng hạ tầng. (4) 

Thu hút đầu tư sản xuất, kinh doanh còn khó khăn, cơ chế chính sách phát triển khu còn 

bất cập, vướng mắc. (5) Phần lớn khu gặp khó khăn trong thu hút doanh nghiệp đầu tư sản 

xuất kinh doanh do vị trí địa lý không thuận lợi. Chưa có chính sách ưu đãi đột phá và 

thiếu sự ổn định trong các cơ chế, chính sách tài chính.  

Riêng các KKTVB có các hạn chế như sau: (1) Quy hoạch của một số khu chưa đáp ứng 

yêu cầu phát triển, còn mang tính cục bộ, địa phương. (2) Các khu chủ yếu dựa vào ngân 
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sách trung ương để đầu tư xây dựng hạ tầng, nhiều khu gặp khó khăn trong việc triển khai 

xây dựng hạ tầng, tiến độ đầu tư chưa đạt yêu cầu do các địa phương chưa chủ động trong 

việc tìm kiếm các nguồn lực ngoài ngân sách trung ương. (3) Các khu đều có chung định 

hướng đầu tư (như xây dựng cảng nước sâu, sân bay và thu hút đầu tư vào các lĩnh vực 

đóng tàu, dịch vụ cảng biển, du lịch biển, chế biến hải sản, v.v.), nên chưa phát huy được 

lợi thế so sánh. (4) Việc phân cấp, ủy quyền cho BQL khu trong một số lĩnh vực chưa được 

thực hiện đầy đủ, nhất quán trên cả nước do có sự bất nhất với các quy định của pháp luật 

chuyên ngành, v.v. 

Các KCNC (kể cả KNNUDCNC và KCNTTTT) 

(1) Cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật chưa hoàn thiện, ưu đãi đầu tư chưa thực sự hấp dẫn đối 

với các nhà đầu tư có tiềm năng nên thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài hạn chế. (2) 

Các khu chưa tìm được hướng đi riêng, chưa có sự phối hợp trong việc xác định các lĩnh 

vực phát triển chiến lược. (3) Sự hỗ trợ của trung ương cho đầu tư, xây dựng các khu chưa 

thống nhất và phụ thuộc vào khả năng ngân sách của từng địa phương. (4) Các lĩnh vực 

đào tạo nhân lực, phát triển thị trường cho các sản phẩm công nghệ chưa có sự phối hợp 

trong triển khai hỗ trợ. 

Riêng các KNNUDCNC có các hạn chế như sau: (1) Quy hoạch phát triển các khu có tình 

trạng phát triển tràn lan, làm phân tán các nguồn lực. (2) Việc tổ chức, xây dựng các khu 

chức năng chưa được xây dựng phù hợp với thực tế phát triển thị trường địa phương và 

tiềm năng lợi thế về sản xuất nông nghiệp. (3) Việc triển khai xây dựng dự án gặp nhiều 

khó khăn, đặc biệt liên quan đến giải phóng mặt bằng và phân công, phân cấp trách nhiệm 

và phối hợp thực hiện giữa các cơ quan liên quan. (4) Chính sách ưu đãi chưa đủ hấp dẫn 

các nhà đầu tư. 

Còn lại, các KCNTTTT chưa có vấn đề đáng kể do mô hình khu này có thời gian hoạt 

động chưa lâu (kể từ 2013 đến nay). 

Qua đánh giá trên đây của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có thể thấy ngoài các vấn đề riêng của 

mỗi khu, các khu có một số vấn đề chung bao gồm chất lượng quy hoạch thấp, khả năng 

thu hút đầu tư thấp, khả năng quản trị thấp, tính cục bộ địa phương cao và tính liên kết 

vùng thấp, và tổng quan là không hiệu quả.  
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Huỳnh Thế Du và đ.t.g (2014) qua một nghiên cứu về các KKT, KCN, KCX cũng cho thấy 

các mô hình này không hiệu quả, cụ thể như sau:  

(1) Mô hình KCN và KCX đã “gặt hái được những thành công ở cả hai góc độ lợi ích trực 

tiếp và lợi ích gián tiếp tuy nhiên sự phát triển đại trà mang tính phong trào của các KCN 

sau đó đang gây ra nhiều hệ lụy.” 

(2) Mô hình KKT ven biển chưa đạt được kết quả như kỳ vọng trên bình diện quốc gia; 

dường như không có sự khác biệt nhiều về chính sách giữa bên trong và bên ngoài KKT. 

Thêm vào đó, hầu hết KKT rất giống nhau nên chúng đã tạo ra cuộc đua xuống đáy. 

(3) Mô hình quản lý và hành chính của các KKT đã bị hệ thống hiện tại đồng hóa. Quyết 

tâm nửa vời và sự chèo kéo của các địa phương dẫn đến trình trạng đầu tư theo “mô hình 

quả mít” (có nhiều gai nhưng không có mũi nhọn nào). 

Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng vị trí địa lý không thuận lợi của một số KKT cộng với tư 

duy địa phương khiến các KKT không tạo ra được sự liên kết với các vùng lân cận. 

Đánh giá riêng các KCN, Vũ Thành Tự Anh (2012) cho rằng kết quả của các KCN nhìn 

chung là đáng kể về lượng đầu tư, tăng trưởng, số lượng việc làm được tạo ra, giảm nghèo 

và cải cách thể chế, tuy nhiên có khác biệt lớn giữa ở đô thị và ở nông thôn: 

(1) Các KCN ở đô thị đạt được kết quả khả quan nhất, đặc biệt là Hà Nội và TP. Hồ Chí 

Minh. Khởi đầu những cải cách chính sách và thể chế, KCN Tân Thuận ở TP. Hồ Chí 

Minh, KCN đầu tiên và được xem là thành công, sau vài năm thực nghiệm, đã thu hút đầu 

tư nước ngoài từ Đài Loan, Nhật Bản và các nước Đông Á khác. Một số KCN thế hệ đầu 

tiên khác cũng thu được thành công nhất định, và cùng với Tân Thuận – nơi có sự hiện 

diện của nhà đầu tư chiến lược,55 trở thành những nơi thí nghiệm quan trọng về thị trường 

và hội nhập quốc tế. 

(2) Ở các vùng nông thôn xa xôi và một số vùng gần các thành phố chính, kết quả của các 

KCN chưa khả quan. Hầu hết KCN mới chỉ hoạt động được dưới 50% công suất, và nhìn 

chung không thu hút được đầu tư nước ngoài. Điều này có thể được giải thích là vị trí của 

                                                 
55 Liên doanh với Ban Quản lý các KCN, KCX TP. Hồ Chí Minh, Nhóm Phát triển và Thương mại Trung 

ương của Đài Loan (Taiwan’s Central Trading and Development Group) đã trở thành nhà đầu tư chiến lược 

của Tân Thuận 
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các KCN ở nông thôn không thuận lợi (xa thị trường chính), và môi trường pháp lý kém, 

trong đó thiếu những khuyến khích và quyền hạn dành cho lãnh đạo địa phương để thí 

nghiệm các chính sách cải cách, như các nhà hoạch định chính sách và các nhà phân tích 

đã chỉ ra. 

Như vậy, các khu nhìn chung là không hiệu quả, trừ các KCN trong thời kỳ đầu tiên. Có 

thể thấy rằng các nguyên nhân chính cho sự không hiệu quả của các khu bao gồm: (1) vị trí 

địa lý không thuận lợi, (2) quyết tâm của lãnh đạo thấp, (3) năng lực quản trị thấp, (4) 

chính sách ưu đãi không thực sự hấp dẫn, (5) môi trường kinh doanh không lành mạnh. 

Các yếu tố (1), (2) và (5) đều đi ngược lại với các yếu tố tương ứng cho sự thành công 

được nêu trong phần 2.3.2. 

Từ nhận định trên đây kết hợp với phần 2.3.2, có thể rút ra 5 yếu tố chính cần có cho hiệu 

quả của các khu tại Việt Nam như hình dưới đây: 

Hình 6.1. Các yếu tố chính cho sự thành công của các khu, nhìn từ kinh nghiệm của Việt 

Nam 

 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ (Huỳnh Thế Du và đ.t.g, 2014) và các đánh giá về hiệu quả 

của các khu) 

Các yếu tố 
của khu 

thành công

Năng lực và 
quyết tâm 

của lãnh đạo 
cao

Chính 
sách ưu 
đãi hấp 

dẫn

Môi trường 
kinh doanh 
lành mạnh

Có các nhà 
đầu tư chiến 

lược

Vị trí địa lý 
thuận lợi
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6.2. Đánh giá khu điển hình: trường hợp KKT mở Chu Lai 

KKT mở Chu Lai có tổng diện tích tự nhiên 27,04 ha, gồm 16 xã, phường, thị trấn vùng 

Đông ven biển của huyện Núi Thành và thành phố Tam Kỳ, được Thủ tướng Chính phủ 

thành lập theo Quyết định 108/2003/QĐ-TTg và phê quyệt quy hoạch theo Quyết định 

43/2004/QĐ-TTg (Nam Phong, 2018). Quy mô dân số hiện tại của Chu Lai là hơn 128 

ngàn người (T. Công, 2018). 

Mục tiêu của KKT mở Chu Lai là áp dụng các thể chế, cơ chế chính sách mới, tạo môi 

trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng; áp dụng các mô hình, động lực mới cho phát triển 

kinh tế; phát triển sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu; tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực; thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Nam.56  

Là một KKT, Chu Lai có bộ máy hành chính như được trình bày trong phần 5.2, theo đó, 

chính phủ thống nhất quản lý Chu Lai trên cả nước. UBND tỉnh Quảng Nam có một loạt 

quyền hạn và trách nhiệm cụ thể, trong khi BQL được thành lập bởi Thủ tướng Chính phủ, 

chịu sự chỉ đạo và quản lý của UBND tỉnh Quảng Nam và không có nhiều quyền hạn lẫn 

trách nhiệm đối với KKT. 

Các ưu đãi đối với Chu Lai bao gồm các ưu đãi được liệt kê trong phần 5.3.2. Ngoài ra, 

theo Quyết định 108/2003/QĐ-TTg, KKT Chu Lai được áp dụng những thủ tục hải quan 

thuận lợi (Điều 11); các dự án đầu tư trong nước được xem xét, phê duyệt theo quy định 

hiện hành với các thủ tục đơn giản nhất (Khoản 1, Điều 14); tất cả dự án đầu tư được 

hưởng các ưu đãi tối đa của KKT áp dụng đối với địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc 

biệt khó khăn (Khoản 2, Điều 14). 

Sau 10 năm, tính đến năm 2013, Chu Lai đã thu hút đầu tư từ 89 doanh nghiệp trong và 

ngoài nước, với tổng số vốn đăng ký là 1,5 tỷ USD, với số vốn trong nước là 27,980 tỷ 

đồng và số vốn FDI là 187 triệu USD (Huỳnh Thế Du và đ.t.g, 2014). Tính đến thời gian 

này, Chu Lai đã tạo ra 14 ngàn lao động trực tiếp và 43 ngàn lao động gián tiếp (Trương 

Tâm Thư, 2013). 

                                                 
56 Điều 3 Quy chế hoạt động của KKT mở Chu Lai (ban hành kèm theo Quyết định 108/2003/QĐ-TTg) 
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Sau 15 năm, tính đến gần cuối năm 2018, KKT Chu Lai có 158 dự án được cấp phép với 

tổng vốn đăng ký hơn 4,52 tỷ USD, trong đó có 115 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 

đăng ký hơn 66.200 tỷ đồng, 43 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 1,3 tỷ USD. Số dự án 

đã đi vào hoạt động là 111 với tổng vốn thực hiện là 68.000 tỷ đồng, trong đó có 78 dự án 

đầu tư trong nước và 33 dự án FDI (Ngọc Phúc, 2018). Phần lớn dự án thuộc ngành công 

nghiệp, tiếp đến là ngành du lịch, thương mại, và xây dựng cơ sở hạ tầng.57 

Số lao động tính đến ngày 12/11/2018 là hơn 25 ngàn người trong đó tổ hợp ô tô Trường 

Hải có 9.730 người, Khu công nghiệp Tam Thăng có 7.718 người, Khu công nghiệp Bắc 

Chu Lai có 6.089 người, KCN Tam Hiệp có 728 người, các dự án ngoài Khu công nghiệp 

có 1.152 người.58 

Hàng năm, KKT đã đóng góp bình quân 65% tổng thu ngân sách tỉnh, giúp tăng thu ngân 

sách cho tỉnh và đưa Quảng Nam trở thành địa phương tự cân đối trên 50% tổng nhu cầu 

chi (Thu Hồng và Vĩnh Nhân, 2018a). Trong 2 năm 2016 và 2017, tỷ trọng trong tổng thu 

ngân sách tỉnh mà KKT đã đóng góp lần lượt là 75% và 70%.59 

Hiện nay, trên địa bàn KKT Chu Lai quy hoạch 8 KCN trong đó, 5 KCN đã đi vào hoạt 

động, cụ thể tính đến đầu năm 2018. 

Bảng 6.1. Các KCN đang hoạt động tại KKT Chu Lai 

Tên KCN Diện tích (km2) Tỷ lệ lấp đầy (%) 

KCN Bắc Chu Lai 3,614 62,56 

KCN hậu cần cảng Tam Hiệp 4,17 46,43 

KCN cơ khí ô tô Chu Lai – Trường Hải 2,43 68,77 

KCN cảng và hậu cần cảng Chu Lai – Trường Hải 1,73 24,33 

KCN Tam Thăng 1,971 68,03 

(Nguồn: Lấy từ BQL KKT mở Chu Lai, 2018 (cung cấp cho tác giả luận văn)) 

                                                 
57 Tính đến năm 2016, tỷ lệ các dự án thuộc ngành công nghiệp, ngành du lịch, ngành thương mại và ngành 

xây dựng cơ sở hạ tầng lần lượt là 72,9%, 11,9%, 5,1% và 10,2% (xem phụ lục 8) 
58 Số liệu do BQL khu kinh tế mở Chu Lai cung cấp 
59 Số liệu do BQL khu kinh tế mở Chu Lai cung cấp 
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Chủ lực của KKT Chu Lai là tổ hợp ô tô Trường Hải. Ngoài sản xuất ô tô, Trường Hải còn 

phát triển công nghiệp hỗ trợ. Việc Trường Hải đặt chi nhánh tại Quảng Nam vào năm 

2003 là kết quả của nỗ lực trong gần 2 năm (2002 – 2003) của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng 

Nam lúc đó là ông Nguyễn Xuân Phúc trong việc thuyết phục ông Trần Bá Dương, chủ 

tịch hội đồng quản trị của Trường Hải (Thu Hồng và Vĩnh Nhân, 2018b). Đây chính là 

hành động tạo dựng niềm tin, thể hiện sự cầu thị cũng như quyết tâm của người lãnh đạo 

cao nhất của tỉnh trong việc thu hút người tài cho sự phát triển kinh tế của Quảng Nam. 

Đánh giá hiệu quả của KKT Chu Lai, Huỳnh Thế Du và đ.t.g (2014) cho rằng kết quả cho 

đến thời điểm nghiên cứu được thực hiện (năm 2014) là rất hạn chế. Vũ Ngọc Hoàng 

(2018), nguyên Bí thư tỉnh Quảng Nam, thì cho rằng sau 15 năm hoạt động, KKT chưa 

thành công nếu so với các ý định và yêu cầu được đặt ra ban đầu khi xây dựng đề án về 

KKT. Lợi thế lớn nhất của KKT, như ông nhận định, là tiềm năng phát triển du lịch, song 

chỉ có một vài dự án cho đến nay, còn lại hầu hết vẫn là “tiềm năng”; công nghiệp tuy khá 

hơn song chỉ có một vài tập đoàn xuất hiện. Còn theo Huỳnh Minh Thảo (2017), kết quả 

của KKT còn khiêm tốn và chưa với tới mục tiêu mà Bộ Chính trị và Thủ tướng đã đề ra, 

chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn, nhất là nhà đầu tư nước ngoài. 

Nguyên nhân của sự chưa thành công của Chu Lai, theo Vũ Ngọc Hoàng (2018), là sự 

thiếu quyết tâm chiến lược và sự chỉ đạo của Chính phủ đã không quyết liệt. Có thể kể đến 

một số nguyên nhân khác nằm ở thực tiễn quản lý KKT Chu Lai được rút ra từ nghiên cứu 

của Vũ Thành Tự Anh (2012), bao gồm: (1) nhiều quyết định chính sách về quy hoạch, 

phát triển cơ sở hạ tầng, cấp giấy phép đầu tư và tài chính bị chi phối bởi các lợi ích riêng, 

(2) quyền hạn quyết định các vấn đề về ngân sách của BQL rất hạn chế, (3) BQL và chính 

quyền địa phương không có quyền hạn thực tế để tham gia thực nghiệm chính sách, (4) 

quy trình ra quyết định dựa trên sự đồng thuận tập thể; (5) năng lực và sự cam kết của các 

cán bộ thực hiện hạn chế; (6) vị trí địa lý là rào cản đối với nhà đầu tư nước ngoài. Theo 

Huỳnh Thế Du và đ.t.g (2014), một trong các vấn đề của Chu Lai là không có sự khác biệt 

đáng kể về chính sách giữa các dự án trong và ngoài KKT, do tất cả chính sách quan trọng 

ở Chu Lai đều do chính quyền Quảng Nam quyết định. Huỳnh Minh Thảo (2017) thì chỉ ra 

một số vấn đề, bao gồm cơ chế đầu tư vốn từ ngân sách trung ương không ổn định và yếu, 

và kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư. 
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Dựa trên 5 yếu tố thành công chính cho các khu tại Việt Nam được rút ra từ phần 6.1, có 

thể thấy rằng Chu Lai không thực sự mạnh yếu tố nào. Một là vị trí của Chu Lai có chút 

lợi thế, đó là ở gần ven biển và gần Đà Nẵng, tuy nhiên yếu tố này không phát huy nhiều 

tác dụng khi đặt vào các ngành trọng tâm tại Chu Lai (sản xuất lắp ráp ô tô và du lịch), và 

thêm vào đó là không tạo ra nhiều sự kết tụ về mặt kinh tế cũng như không thực sự trở 

thành một vùng trung tâm (dù là trung tâm công nghiệp hay trung tâm về một lĩnh vực 

khác). Hai là, năng lực của lãnh đạo không cao, trong khi quyết tâm của lãnh đạo mang 

tính thời điểm hơn là chiến lược, khi ngoài Chủ tịch tỉnh năm 2002, ông Nguyễn Xuân 

Phúc, không ai khác thể hiện quyết tâm tương tự ông trong việc thu hút được một nhà đầu 

tư như Trường Hài. Ba là, các chính sách ưu đãi tuy đã hơn hết các KKT khác, song không 

thực sự nổi bật, nên không thực sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, nhất khi đặt bên cạnh 

các yếu tố kém hoàn thiện khác. Bốn, môi trường kinh doanh nhìn từ năng lực cạnh tranh 

của tỉnh Quảng Nam là khá ổn (tỉnh Quảng Nam có chỉ số năng lực cạnh tranh từ khá cao 

đến cao, đặc biệt là luôn trong top 10 từ 2015 đến 2018 (PCI Việt Nam, 2019)) song có bất 

cập trong thủ tục hành chính về đất đai, tiếp cận mặt bằng mở rộng kinh doanh, thuế và 

vốn vay, đồng thời, chủ trương, chính sách, sáng kiến của tỉnh không được thực hiện đúng 

ở cấp cơ sở (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, 2013). Và năm, cho đến nay, Chu 

Lai chỉ có Trường Hải là nhà đầu tư chiến lược duy nhất. Ngoài ra, Chu Lai cần yếu tố thứ 

sáu cho thành công là quyền tự trị cao, để có thể tự quyết các chính sách quan trọng một 

cách nhanh chóng và hiệu quả. 
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CHƯƠNG 7.  

DỰ BÁO HIỆU QUẢ CỦA CÁC ĐẶC KHU TẠI VIỆT NAM 

Từ khung phân tích ở chương 2, cùng đánh giá hiệu quả của các đặc khu, khu ở chương 4 

và chương 6, qua nghiên cứu kinh nghiệm của các đặc khu của Trung Quốc, Hàn Quốc và 

các khu tại Việt Nam, có thể kết luận rằng các yếu tố chính cần có cho hiệu quả thực sự 

của các đặc khu tại Việt Nam trong tương lai là tổng hợp của các yếu tố thành công nhìn từ 

kinh nghiệm này, bao gồm: (1) Vị trí địa lý thuận lợi; (2) Tự trị địa phương cao; (3) Năng 

lực và quyết tâm của lãnh đạo (trung ương và địa phương) cao; (4) Chính sách ưu đãi vượt 

trội (so với các nơi khác); (5) Môi trường kinh doanh lành mạnh; (6) Có các nhà đầu tư 

chiến lược. 

Hình 7.1. Các yếu tố chính cho sự thành công của các đặc khu tại Việt Nam trong tương 

lai (nếu có) 

 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp và kết luận từ nghiên cứu) 

Về yếu tố (1): Vị trí địa lý thuận lợi được thể hiện qua khả năng liên kết tốt với các khu 

vực lân cận cho sản xuất và tiêu thụ, thông qua hệ thống cơ sở hạ tầng thích hợp và giúp 

giảm chi phí vận chuyển (động cơ của sự kết tụ về mặt kinh tế). Các KKT tại Việt Nam 

nhìn chung không có yếu tố này. Một số KKT ven biển có thể xem là phần nào có lợi thế 
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vị trí, song thiếu các yếu tố khác cộng hưởng như (a) có cơ sở hạ tầng thuận lợi như sân 

bay, cảng biển, (b) gần các thị trường lớn, (c) có nguồn cung lao động dồi dào, đặc biệt là 

lao động trình độ cao. 

Về yếu tố (2): Tính tự trị địa phương cao được thể hiện qua khả năng ra quyết định trực 

tiếp trong việc lập chính sách và thi hành chúng. Pháp luật Việt Nam nói chung và ngay cả 

dự luật đặc khu nói riêng chưa cấp cho địa phương quyền tự trị cao để các địa phương có 

đủ tự do để thử nghiệm các chính sách đổi mới, sáng tạo một cách nhất quán và nhanh 

chóng. Điều này có lẽ xuất phát từ thực tiễn rằng năng lực của các chính địa phương nói 

chung chưa đủ để chính quyền trung ương đặt sự tin tưởng và trao cho quyền tự trị lớn. 

Về yếu tố (3): Năng lực của lãnh đạo được thể hiện ở tầm nhìn, chủ trương và quyết định 

đúng đắn của chính quyền trung ương lẫn địa phương cho các vấn đề của địa phương, 

trong khi quyết tâm cho thấy mức độ cam kết và theo đuổi cao đối với tầm nhìn, chủ 

trương đó. Xét về cả hai phương diện năng lực và quyết tâm, các lãnh đạo từ trung ương 

đến địa phương tại Việt Nam còn thiếu.  

Về yếu tố (4): Các chính sách ưu đãi vượt trội so với các nơi khác trong nước cũng như so 

với các quốc gia khác là một trong các điều kiện cần để một địa phương thu hút đầu tư 

trong và ngoài nước. Khác với thập niên 80 của thế kỷ 20 ở Trung Quốc, Việt Nam đang ở 

thế kỷ 21, khi các chính sách ưu đãi không còn là đặc quyền của một vài địa phương hay 

khu vực nào, mà hầu như đã mở rộng cho toàn quốc. Cho nên, các đặc khu không thực sự 

có các chính sách ưu đãi vượt trội.  

Về yếu tố (5): Môi trường kinh doanh lành mạnh đòi hỏi có hệ thống pháp luật liên quan rõ 

ràng, đồng bộ, khả thi, và cùng với đó là sự thông suốt và hiệu quả trong thực thi chính 

sách của các cơ quan chức năng, vắng bóng hoặc hãn hữu các tiêu cực như tham nhũng, 

mang lại niềm tin cho các nhà đầu tư. Đây là yếu tố mà Việt Nam cần cải thiện nhiều, nhất 

là trong bối cảnh tụt hậu hơn nhiều nước trên thế giới và một số nước trong khu vực Đông 

Nam Á. 

Về yếu tố (6): Có các nhà đầu tư chiến lược với quy mô vốn đầu tư lớn, và thời gian đầu tư 

lâu dài, mang lại các lợi ích dài hạn địa phương là cần thiết để có thể phát triển nhanh 

chóng và quy mô. Yếu tố này phụ thuộc khá nhiều vào các yếu tố trên. Trong các KKT 
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hiện có, Việt Nam không có nhiều nhà đầu tư chiến lược, và không có gì bảo đảm rằng 

Việt Nam sẽ có các nhà đầu tư chiến lược khi mở ra các đặc khu. 

Như vậy, xét cả 6 yếu tố trên, Việt Nam thiếu cả 6 yếu tố cho sự thành công của các đặc 

khu. Vì vậy, có thể dự báo rằng nếu các đặc khu được mở ra tại Việt Nam, chúng sẽ không 

thành công, và cùng lắm chỉ đạt được những thành tựu cục bộ và ở mức như các KKT hiện 

nay hoặc khá hơn một chút. Do đó, điều cần thiết không phải là mở ra các đặc khu, mà là 

cải thiện 6 yếu tố này. Khi đó, chỉ cần phát triển các KKT nói riêng và các khu nói chung 

sao cho thật tốt, thì đã đạt được thành công mong đợi./. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1. Giải thích từ ngữ về các loại khu 

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

sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu. (Khoản 10, Điều 3 Luật Đầu tư 2014) 

Khu công nghiệp là khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất hàng công 

nghiệp và thực hiện dịch vụ cho sản xuất công nghiệp. (Khoản 11, Điều 3 Luật Đầu tư 

2014) 

Khu kinh tế là khu vực có ranh giới địa lý xác định, gồm nhiều khu chức năng, được thành 

lập để thực hiện các mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ quốc 

phòng, an ninh. (Khoản 12, Điều 3 Luật Đầu tư 2014) 

Khu công nghệ cao là nơi tập trung, liên kết hoạt động nghiên cứu và phát triển, ứng dụng 

công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đào tạo 

nhân lực công nghệ cao; sản xuất và kinh doanh sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch 

vụ công nghệ cao. (Khoản 1, Điều 31 Luật Công nghệ cao 2008) 

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là khu công nghệ cao tập trung thực hiện hoạt 

động ứng dụng thành tựu nghiên cứu và phát triển công nghệ cao vào lĩnh vực nông nghiệp 

để thực hiện các nhiệm vụ luật định. (Khoản 1, Điều 32 Luật Công nghệ cao 2008) 

Khu công nghệ thông tin tập trung là loại hình khu công nghệ cao, tập trung hoặc liên kết 

cơ sở nghiên cứu – phát triển, sản xuất, kinh doanh, đào tạo về công nghệ thông tin. Tổ 

chức, cá nhân đầu tư và hoạt động trong khu công nghệ thông tin tập trung được hưởng các 

chính sách ưu đãi của Nhà nước áp dụng đối với khu công nghệ cao. (Khoản 1, Điều 51 

Luật Công nghệ thông tin 2006) 

Phụ lục 2. Bốn giai đoạn cải cách của Thâm Quyến 

(Nguồn: Zeng, 2010) 

Giai đoạn 1 (1980 – 1985): Giai đoạn với các cải cách cục bộ trong một số lĩnh vực giới 

hạn. Trong giai đoạn này, chính quyền thành phố tập trung chủ yếu vào cải cách quản lý cơ 

sở hạ tầng và giá cả, hai hệ thống bị ảnh hưởng nặng nề bởi nền kinh tế kế hoạch hóa. Các 
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cải cách chính bao gồm: (1) khuyến khích cạnh tranh trong thiết kế và xây dựng, (2) 

chuyển đổi quyền về đất sử dụng bồi thường và phí sử dụng đất, (3) giảm nhẹ hệ thống 

quản lý giá kế hoạch, (4) thực hiện hệ thống hợp đồng lao động mới và cải cách hợp đồng 

lao động, tiền lương và bảo hiểm hưu trí, (5) điều chỉnh hệ thống quản lý hành chính, (6) 

cải cách hệ thống tài chính và đầu tư. 

Giai đoạn 2 (1986 – 1991), ĐKKT Thâm Quyến điều chỉnh các chính sách đầu tư và công 

nghệ công nghiệp, vơi một loạt các biện pháp trong các lĩnh vực như hợp đồng doanh 

nghiệp, nắm giữ cổ phần, chuyển giao quyền sở hữu, phá sản, tài chính, ngân hàng, thuế, 

thương mại quốc tế, ngoại hối, quản lý tài sản sở hữu nhà nước, sử dụng đất, nhà ở: (1) cải 

cách sử dụng đất sở hữu nhà nước và thương mại hóa nhà ở, (2) cải cách thêm về giá cả, 

(3) cải cách hệ thống nhân sự (chính quyền) và thiết lập bảo hiểm hưu trí, (4) tổ chức hệ 

thống dịch vụ dân sự, (5) cải cách toàn diện quản hệ thống quản lý hành chính, (6) cổ vũ 

tinh thần kinh doanh, (7) tư nhân hóa DNNN, (8) thành lập thị trường chứng khoán, (9) mở 

trung tâm giao dịch ngoại hối. 

Giai đoạn 3 (1992 – 1997): Chính quyền thúc đẩy một loạt cải cách thể chế về đấu thầu dự 

án, lao động, tiền lương, an sinh, quản lý tiện ích công và tư nhân hóa thêm DNNN. 

Giai đoạn 4 (1997 – nay): Giai đoạn cải cách toàn diện với sự tái cấu trúc thể chế: (1) thiết 

lập thị trường thương mại đất, (2) cung cấp lương hưu cho công nhân trong hệ thóng hợp 

đồng lao động, (3) thiết lập thị trường cổ phần công nghệ cao và thị trường chứng khoán, 

(4) cải cách các bộ phận dịch vụ công, (5) tăng tính hiệu quả của hệ thống thẩm quyền của 

chính quyền, (6) đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm toán. 

Phụ lục 3. Đóng góp của ngành công nghiệp vào tăng trưởng GDP ở Thâm Quyến 

(Nguồn: Lấy từ Shenzhen Statistics Bureau 2008, 2009, trích trong Zeng, 2010, Bảng 2.2, 

trang 59) 

 Năm 

GTTT (triệu 

USD) 

Tốc độ tăng 

trưởng (%) 

Tỷ trọng trong 

GDP 

Tỷ trọng trong 

tăng trưởng GDP 

1979 3,37 32,45 11,8 - 

1980 5,43 34,9 13,8 6,46 

1985 149,71 41,39 26,2 61,92 
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1990 945,6 29,28 37,6 58,9 

1995 4,940,08 26,08 40,01 44,61 

2000 14,116,57 31,34 44,01 61,06 

2008 53,054,55 11,4 46,4 - 

Phụ lục 4. Ô nhiễm nước ở ĐKKT Thâm Quyến 1990 – 2005 

(Nguồn: Lấy từ Shen, 2008, Bảng 7, trang 77) 

Năm 

Nước thải 

(triệu tấn) 

Nước thải bq 

đầu người 

(tấn) 

Nước thải 

công nghiệp 

(triệu tấn) 

Nước thải 

công nghiệp 

bq đầu người 

(tấn) 

Tiêu chuẩn 

công nghiệp 

(%) 

1990 136,85 135,52 15,52 15,37 78,03 

1991 143,23 119,56 15,45 12,9 76,7 

1992 174,34 142,89 15,46 12,67 84,99 

1993 219,12 184,23 15,75 13,24 79,75 

1994 260,83 176,8 18,75 12,71 87,09 

1995 270,42 178,87 21,85 14,45 88,65 

2000 354,05 172,45 26,49 12,9 98,23 

Phụ lục 5. Quy mô diện tích của các ĐKKT tại Trung Quốc (km2) 

(Nguồn: Lấy từ Gao và Long, 1996, trích trong Đặng Xuân Giang, 2012, Bảng 2.1, trang 

9) 

 Năm Thâm Quyến Chu Hải Sán Đầu Hạ Môn 

1980 327,5 6,81 1,6 2,5 

1992 327,5 121 234 131 
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Phụ lục 6. Tốc độ tăng trưởng của các ngành chính theo vùng ở Hàn Quốc (%) 

(Nguồn: Lấy từ Bank of Korea, 2013, trang v) 

 

Phụ lục 7. Các tiêu chí đánh giá sự thành công của KKT 

(Nguồn: Huỳnh Thế Du và đ.t.g, 2014) 

1. Số dự án, số doanh nghiệp tham gia đầu tư; 

2. Tỷ lệ lấp đầy diện tích; 

3. Số vốn thu hút FDI và tỷ trọng trong tổng FDI của quốc gia; 

4. Tạo việc làm, bao gồm: số lượng lao động mới tạo ra; tỷ trọng lao động tạo ra trong 

tổng lượng lao động quốc gia; thu nhập của lao động so với mức trung bình của các 

doanh nghiệp ngoài KKT; tỷ trọng lao động trình độ cao và có kỹ năng; tỷ trọng lao 

động phổ thông; 

5. Kim ngạch xuất khẩu và gia tăng giá trị, bao gồm: tốc độ tăng trưởng kim ngạch 

xuất khẩu của các doanh nghiệp trong KKT; tỷ trọng trong tổng kim ngạch xuất 

khẩu của quốc gia; tỷ trọng xuất khẩu hàng cơ bản, hàng tài nguyên, công nghệ 

thấp, trung bình và cao; sự đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu; tỷ trọng xuất khẩu 

hàng công nghệ cao; số lượng bằng phát minh sáng chế của các doanh nghiệp trong 

KKT; 

6. Đóng góp vào ngân sách nhà nước;  
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7. Chi phí đầu tư xây dựng và quản lý; 

8. Mức độ áp dụng các công nghệ tiên tiến của các doanh nghiệp; 

9. Mức độ liên kết và phát triển vùng; 

10. Mức độ áp dụng các chính sách mới; 

11. Mức độ hỗ trợ cho các cải cách chính sách quốc gia; 

12. Chất lượng môi trường sống; 

13. Các hậu quả từ phát triển KKT (tái định cư, ô nhiễm môi trường, tội phạm, v.v). 

Phụ lục 8. Cơ cấu dự án đầu tư vào KKT mở Chu Lai theo lĩnh vực hoạt động 

(Nguồn: Lấy từ BQL KKT mở Chu Lai, 2016, trích trong Huỳnh Minh Thảo, 2017, Bảng 

2.2, trang 44) 

Lĩnh vực hoạt động Số dự án đầu tư 

Dự án đầu tư 

trong nước 

Dự án đầu tư 

nước ngoài 

Ngành công nghiệp 86 60 26 

Ngành du lịch 14 10 4 

Ngành thương mại dịch vụ 6 6 0 

Ngành xây dựng cơ sở hạ tầng 12 10 2 

Phụ lục 9. Bộ Quy định về các đặc khu kinh tế tỉnh Quảng Đông 

(Tác giả luận văn dịch từ bản tiếng Anh) 

Chương 1. Các điều khoản chung 

Điều 1.  

Để phát triển hợp tác kinh tế và trao đổi kỹ thuật với nước ngoài và thúc đẩy chương trình 

hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, một số khu vực nhất định sẽ được phân định lần lượt tại ba 

thành phố Thâm Quyến, Chu Hải và Sán Đầu ở tỉnh Quảng Đông để thành lập các đặc khu 

kinh tế (sau đây gọi là là “đặc khu”), các đặc khu sẽ khuyến khích công dân nước ngoài, 

người Hoa ở nước ngoài, đồng bào từ Hồng Kông và Macao và các công ty và doanh 

nghiệp của họ (sau đây gọi là “nhà đầu tư”) mở nhà máy và thành lập doanh nghiệp và các 

cơ sở khác đầu tư hoặc liên doanh với phía chúng tôi, và sẽ bảo vệ tài sản của họ, lợi nhuận 

của họ và các quyền và lợi ích hợp pháp khác của họ theo quy định của pháp luật.  
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Điều 2. 

Các doanh nghiệp và cá nhân trong các đặc khu phải tuân thủ pháp luật, nghị định và các 

điều khoản thích hợp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trong trường hợp có các quy 

định cụ thể trong Bộ Quy định này, chúng sẽ được tuân thủ theo. 

Điều 3. 

Một Ủy ban quản lý các đặc khu kinh tế tỉnh Quảng Đông sẽ được thành lập để thực hiện 

quản lý thống nhất các đặc khu thay mặt cho Chính quyền Nhân dân tỉnh Quảng Đông. 

Điều 4. 

Các đặc khu sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư một phạm vi hoạt động rộng, tạo điều kiện 

hoạt động thuận lợi và bảo đảm cho họ các vị trí kinh doanh ổn định. Các nhà đầu tư có thể 

thành lập, với sự đầu tư của chính họ hoặc liên doanh với phía chúng tôi, tất cả dự án có ý 

nghĩa tích cực đối với hợp tác kinh tế và trao đổi kỹ thuật quốc tế, bao gồm công nghiệp, 

nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, du lịch và xây dựng, và nghiên cứu và sản 

xuất liên quan đến công nghệ cao, cũng như các việc kinh doanh khác có lợi ích chung cho 

các nhà đầu tư và phía chúng tôi. 

Điều 5. 

Các dự án san lấp mặt bằng và các công trình công cộng khác nhau trong các đặc khu như 

cấp nước, thoát nước, cấp điện, đường bộ, cầu cảng, thông tin liên lạc và kho sẽ được thực 

hiện bởi Ủy ban quản lý các đặc khu kinh tế tỉnh Quảng Đông. Khi cần thiết, đầu tư nước 

ngoài có thể được sử dụng để xây dựng các dự án này. 

Điều 6.  

Mỗi đặc khu sẽ mời các chuyên gia Trung Quốc và nước ngoài và các nhân vật có liên 

quan, những người nhiệt tình với chương trình hiện đại hóa của Trung Quốc để thành lập 

một ủy ban tư vấn sẽ phục vụ như một cơ quan tư vấn cho đặc khu đó. 
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Chương 2. Đăng ký và hoạt động 

Điều 7. 

Các nhà đầu tư muốn mở nhà máy hoặc thiết lập các chủ trương kinh tế khác nhau trong 

các đặc khu bằng khoản đầu tư của riêng họ sẽ nộp đơn cho Ủy ban quản lý các đặc khu 

kinh tế tỉnh Quảng Đông, nơi sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký và giấy chứng nhận sử dụng 

đất sau khi kiểm tra và phê duyệt. 

Điều 8. 

Các nhà đầu tư có thể mở tài khoản và thực hiện các giao dịch ngoại hối của họ với Ngân 

hàng Trung Quốc được thành lập trong các đặc khu hoặc với các ngân hàng khác được 

thành lập ở đó với sự chấp thuận của phía Trung Quốc. 

Các nhà đầu tư có thể đưa ra các loại hợp đồng bảo hiểm khác nhau tại Công ty bảo hiểm 

Nhân dân Trung Quốc ở các đặc khu hoặc tại các công ty bảo hiểm khác được thành lập ở 

đó với sự chấp thuận của phía Trung Quốc. 

Điều 9. 

Sản phẩm của các doanh nghiệp trong các đặc khu sẽ được bán trên thị trường quốc tế. Nếu 

sản phẩm của họ được bán ở nội địa Trung Quốc, họ phải được sự chấp thuận của Ủy ban 

quản lý các đặc khu kinh tế tỉnh Quảng Đông và làm thủ tục nộp thuế hải quan 

Điều 10. 

Các nhà đầu tư có thể vận hành doanh nghiệp của họ một cách độc lập trong các đặc khu 

và sử dụng nhân viên nước ngoài cho công việc kỹ thuật và quản lý 

Điều 11. 

Nếu một doanh nghiệp được thành lập bởi một nhà đầu tư ở các đặc khu muốn chấm dứt 

hoạt động trước khi hết hạn theo lịch trình, nó sẽ báo cáo lý do cho Ủy ban quản lý các đặc 

khu kinh tế tỉnh Quảng Đông, làm thủ tục chấm dứt và giải quyết khiếu nại và nợ. Sau khi 

chấm dứt hoạt động, tài sản của nó có thể được chỉ định và tiền của nó có thể được chuyển 

ra khỏi Trung Quốc. 
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Chương 3. Ưu đãi 

Điều 12. 

Đất trong các đặc khu thuộc sở hữu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đất được sử dụng 

bởi các nhà đầu tư sẽ được cung cấp theo nhu cầu thực tế và ưu đãi sẽ được dành cho thời 

hạn sử dụng, mức phí sử dụng và phương thức thanh toán theo các loại hình kinh doanh và 

mục đích sử dụng khác nhau. Quy định cho các biện pháp cụ thể sẽ được thực hiện riêng 

biệt. 

Điều 13. 

Máy móc thiết bị, phụ tùng thay thế, nguyên liệu thô và sơ chế, phương tiện vận chuyển và 

hàng hóa vốn khác cần thiết cho sản xuất được nhập khẩu bởi các doanh nghiệp trong các 

đặc khu sẽ được miễn thuế nhập khẩu. Các mặt hàng tiêu dùng cần thiết có thể phải chịu 

thuế nhập khẩu hoặc được phép giảm hoặc miễn trừ từ đó, tùy thuộc vào tình hình cụ thể 

của từng trường hợp. Khi hàng hóa nói trên được nhập khẩu hoặc sản phẩm của các đặc 

khu được xuất khẩu, tờ khai hải quan phải được nộp. 

Điều 14. 

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong các đặc khu là 15 phần trăm. Ưu đãi đặc biệt 

sẽ được dành cho các doanh nghiệp được thành lập trong vòng hai năm kể từ khi ban hành 

Bộ Quy định, cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ 5 triệu USD trở lên và cho các doanh 

nghiệp có công nghệ cao hơn hoặc có thời gian quay vòng vốn dài hơn. 

Điều 15. 

Lợi nhuận hợp pháp mà một nhà đầu tư nhận được sau khi nộp thuế thu nhập doanh 

nghiệp, tiền công và tiền lương và các khoản thu nhập hợp pháp khác mà công nhân nước 

ngoài, Trung Quốc và Hồng Kông và nhân viên của một doanh nghiệp trong các đặc khu 

nhận được sau khi thanh toán thuế thu nhập cá nhân, có thể được nộp ở nước ngoài thông 

qua Ngân hàng Trung Quốc hoặc các ngân hàng khác trong các đặc khu, theo quy định về 

các biện pháp kiểm soát ngoại hối của các đặc khu. 
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Điều 16. 

Một nhà đầu tư tái đầu tư phần lợi nhuận của mình vào các đặc khu trong thời gian năm 

năm hoặc lâu hơn có thể xin giảm hoặc miễn thuế thu nhập đối với phần được tái đầu tư. 

Điều 17. 

Các doanh nghiệp ở đặc khu được khuyến khích sử dụng máy móc thiết bị, nguyên liệu thô 

và sơ chế và các nguyên liệu khác được sản xuất tại Trung Quốc, và giá ưu đãi sẽ được 

cung cấp trên cơ sở giá xuất khẩu hiện tại của Trung Quốc cho cùng loại hàng hóa, sử dụng 

ngoại hối để thanh toán. Những sản phẩm và vật liệu này có thể được vận chuyển trực tiếp 

đến các đặc khu với các chứng từ bán hàng của các đơn vị bán hàng. 

Điều 18.  

Thủ tục xuất nhập cảnh sẽ được đơn giản hóa và thuận lợi cho nhân viên nước ngoài, 

người Hoa ở nước ngoài và đồng bào từ Hồng Kông và Macao vào và ra khỏi các đặc khu. 

Chương 4. Quản lý lao động 

Điều 19. 

Một công ty dịch vụ lao động sẽ được thành lập ở mỗi đặc khu. Các nhân viên và công 

nhân Trung Quốc được thuê bởi các doanh nghiệp trong các đặc khu, cho dù họ được các 

công ty dịch vụ lao động địa phương giới thiệu hoặc tuyển dụng bởi chính các nhà đầu tư 

với sự đồng ý của Ủy ban quản lý các đặc khu kinh tế tỉnh Quảng Đông, tất cả sẽ được 

được kiểm tra bởi các doanh nghiệp trước khi làm việc và hợp đồng lao động sẽ được ký 

kết với các nhân viên và người lao động. 

Điều 20. 

Các nhân viên và công nhân làm việc tại các doanh nghiệp trong các đặc khu sẽ được quản 

lý bởi các doanh nghiệp theo yêu cầu kinh doanh của họ và, khi cần thiết, có thể bị sa thải, 

sau khi làm các thủ tục được cung cấp trong hợp đồng lao động. 

Nhân viên và công nhân của các doanh nghiệp trong các đặc khu có thể nộp đơn từ chức 

cho các doanh nghiệp theo quy định của hợp đồng lao động. 
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Điều 21. 

Mức tiền công, loại tiền công, biện pháp khen thưởng và bảo hiểm lao động và các khoản 

trợ cấp nhà nước khác nhau cho nhân viên Trung Quốc và công nhân của các doanh nghiệp 

trong các đặc khu sẽ được đưa vào hợp đồng được ký bởi các doanh nghiệp với nhân viên 

và công nhân theo quy định của Ủy ban quản lý các đặc khu kinh tế tỉnh Quảng Đông. 

Điều 22.  

Các doanh nghiệp ở đặc khu sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo hộ lao động để bảo 

đảm rằng các nhân viên và công nhân làm việc trong điều kiện an toàn và vệ sinh. 

Chương 5. Tổ chức thi hành 

Điều 23. 

Ủy ban quản lý các đặc khu kinh tế tỉnh Quảng Đông sẽ thực hiện các chức năng và quyền 

hạn sau đây: 

(1) lên kế hoạch phát triển cho các đặc khu và tổ chức thực hiện chúng; 

(2) kiểm tra và phê duyệt các dự án đầu tư của các nhà đầu tư trong các đặc khu; 

(3) xử lý đăng ký của các doanh nghiệp công nghiệp và thương mại và giao đất trong các 

đặc khu; 

(4) điều phối hợp quan hệ công việc giữa các ngân hàng, bảo hiểm, thuế, hải quan, kiểm tra 

biên giới, bưu chính viễn thông và các tổ chức khác trong các đặc khu; 

(5) cung cấp các công nhân viên mà các doanh nghiệp cần trong các đặc khu và bảo vệ các 

quyền và lợi ích hợp pháp của các công nhân viên; 

(6) thành lập các tổ chức giáo dục, văn hóa, y tế và các tổ chức phúc lợi công cộng khác 

nhau trong các đặc khu; và 

(7) duy trì pháp luật và trật tự trong các đặc khu và bảo vệ, theo luật pháp, người và tài sản 

trong các đặc khu chống lại sự xâm phạm. 
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Điều 24. 

Đặc khu Thâm Quyến sẽ chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của Ủy ban quản lý các đặc 

khu kinh tế tỉnh Quảng Đông. Các văn phòng cần thiết sẽ được thiết lập trong Khu đặc biệt 

Chu Hải và Sán Đầu. 

Điều 25. 

Một công ty phát triển đặc khu kinh tế tỉnh Quảng Đông sẽ được thành lập để phù hợp với 

các hoạt động kinh tế mở rộng trong các đặc khu. Phạm vi kinh doanh của nó bao gồm: 

cam kết gây quỹ và xử lý hoạt động đầu tư ủy thác; điều hành, hoặc liên kết với các nhà 

đầu tư trong điều hành, các doanh nghiệp có liên quan trong các đặc khu; làm đại lý cho 

các nhà đầu tư trong các đặc khu trong các giao dịch liên quan đến mua bán trong thương 

mại nội địa; và cung cấp dịch vụ cho các cuộc đàm phán kinh doanh. 

Chương 6. Các điều khoản bổ sung 

Điều 26. 

Các quy định này sẽ có hiệu lực sau khi được Quốc hội Nhân dân tỉnh Quảng Đông thông 

qua và đệ trình đến và phê chuẩn bởi Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nhân dân Cộng hòa 

Nhân dân Trung Hoa. 
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Phụ lục 10. Các chính sách ưu đãi của các đặc khu tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam và của các khu tại Việt Nam 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp) 

 ĐK Thâm Quyến ĐK Jeju ĐK ở Việt Nam KKT ở Việt Nam KCN, KCX ở Việt Nam KCNC ở Việt Nam 

Ưu đãi thuế TNCN n.a. 

miễn 3, 5 năm đầu lần lượt cho 

doanh nghiệp trong nước, nước 

ngoài. 

giảm 50% trong 2 năm tiếp theo. 

giảm 50%. 

miễn 5 năm đầu cho nhà quản lý, 

nhà khoa học, chuyên gia. 

giảm 50%. giảm 50%. n.a. 

Ưu đãi thuế TNDN 

thuế suất 15% (thuế suất thông 

thường là 33%). 

miễn, giảm tùy trường hợp. 

miễn 3, 5 năm đầu lần lượt cho 

doanh nghiệp trong nước, nước 

ngoài. 

giảm 50% trong 2 năm tiếp theo. 

thuế suất 10% 15 năm kể từ khi có 

doanh thu từ dự án đầu tư mới. 

miễn 4 năm, giảm 50% 9 năm tiếp 

theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế. 

một số trường hợp cụ thể được 

hưởng ưu đãi lớn hơn (ví dụ, được 

áp dụng thuế suất 10% trong 30 

năm hoặc suốt thời gian hoạt động). 

thuế suất 10% trong 15 năm cho 

nhiều lĩnh vực. 

miễn tối đa 4 năm, giảm 50% tối đa 

9 năm tùy trường hợp. 

miễn thuế 2 năm đầu và giảm thuế 

50% trong 4 năm tiếp theo. 

thuế suất 10% trong 15 năm cho nhiều 

lĩnh vực. 

miễn tối đa 4 năm, giảm 50% tối đa 9 

năm tùy trường hợp. 

riêng KCNTTTT được hưởng thuế suất 

10% trong tối đa 30 năm. 

Ưu đãi thuế XNK 
miễn thuế nhập khẩu cho nhiều 

hàng hóa vốn. 

miễn thuế nhập khẩu trong 3 năm, 5 

năm hoặc vĩnh viễn tùy trường hợp. 

khách du lịch được mua hàng miễn 

thuế theo định mức. 

miễn thuế nhập khẩu cho hàng hóa 

vốn và một số hàng hóa khác. 

miễn thuế xuất khẩu cho vật liệu 

xây dựng có điều kiện. 

miễn thuế nhập khẩu cho hàng hóa 

vốn. 

miền thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố 

định, miễn thuế nhập khẩu cho 

nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong 

nước chưa sản xuất được nhập khẩu 

để sản xuất trong 5 năm, cho KCX và 

các khu phi thuế quan trong KCN 

(nếu có). 

miền thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố 

định, miễn thuế nhập khẩu cho nguyên 

liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa 

sản xuất được nhập khẩu để sản xuất 

trong 5 năm, cho các khu phi thuế quan 

trong KCNC (nếu có). 

riêng KCNTTTT được miễn thuế trong 

thời gian không giới hạn. 

Ưu đãi thuế GTGT 
miễn cho doanh nghiệp nước 

ngoài. 

miễn 5 năm cho các trường hợp có 

chi phí đầu tư đủ lớn. 
miễn cho một số hàng hóa. miễn tại khu phi thuế quan. n.a. n.a. 

Ưu đãi thuế TTĐB n.a. 
miễn 5 năm cho các trường hợp có 

chi phí đầu tư đủ lớn. 

miễn cho một số hàng hóa. 

hoàn cho một số hàng hóa nhập 

khẩu. 

thuế suất 15% kể từ khi có doanh 

thu cho một số dịch vụ (sòng bạc, 

đặt cược, trò chơi điện tử, v.v.). 

n.a. n.a. n.a. 

Ưu đãi thuế BĐS miễn 5 năm cho một số loại BĐS. miễn 10-15 năm tùy trường hợp. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Ưu đãi tiền thuê đất, mặt 

nước 

giảm 50% 5 năm đầu cho doanh 

nghiệp định hướng xuất khẩu. 

miễn phí một số giao dịch. 

miễn, giảm 50% hoặc trợ cấp 50% 

tiền thuê đất. 

miễn tiền thuê đất, mặt nước trong 

thời gian xây dựng cơ bản tối đa 3 

năm. 

miễn cho cả thời hạn thuê, hoặc tối 

đa 30 năm, 20 năm/15 năm nhưng 

không quá một nửa thời hạn sử 

dụng đất tùy trường hợp. 

miễn tiền thuê đất trong thời gian 

xây dựng cơ bản tối đa 3 năm. 

miễn tiền thuê đất sau thời gian này 

11 năm đến toàn bộ thời hạn thuê 

tùy lĩnh vực và/hoặc địa bàn của dự 

án. 

miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 

trong toàn bộ thời gian thuê cho dự 

án thuộc lĩnh vực đặc biệt và khác. 

miễn tiền thuê đất theo địa bàn cấp 

huyện cho dự án đầu tư xây dựng và 

kinh doanh kết cấu hạ tầng. 

miễn tiền thuê đất cho cả thời hạn 

thuê riêng cho phần diện tích đất xây 

dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung. 

miễn tiền thuê đất trong thời gian xây 

dựng cơ bản tối đa 3 năm. 

miễn tiền thuê đất sau thời gian này 15 

năm đến 19 năm tùy lĩnh vực của dự án. 

miễn tiền thuê đất trong toàn bộ thời 

gian thuê cho dự án thuộc lĩnh vực đặc 

biệt và khác. 

riêng KCNTTTT được giảm 50% tiền 

thuê đất. 

Thời gian thuê đất 
tối đa 70 năm, 50 năm, 40 năm 

tùy mục đích sử dụng. 
đến 50 năm (có thể gia hạn). 

đến 70 năm (trường hợp thông 

thường). 

đến 99 năm (trường hợp đặc biệt). 

đến 70 năm. 
đến 50 năm hoặc 70 năm (có thể gia 

hạn). 

đến 50 năm hoặc 70 năm (có thể gia 

hạn). 

Các chính sách khác 

miễn thuế chuyển lợi nhuận cho 

doanh nghiệp nước ngoài. 

trợ cấp nghiên cứu, phát triển và 

đào tạo lao động. 

kinh doanh sòng bạc có điều kiện 

hỗ trợ tài chính. 

trợ cấp chi phí nhà xưởng. 

hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề 

hỗ trợ xây dựng nhà ở, công trình 

phúc lợi. 

hỗ trợ dự án kết cấu hạ tầng kinh tế-

xã hội quan trọng. 

miễn thị thực nhập cảnh và thời gian 

lưu trú không quá 15 ngày cho 

KKTCK. 

ngân sách nhà nước hỗ trợ một số 

hạng mục như hệ thống xử lý nước 

thải tập trung, hạ tầng kỹ thuật trong 

hàng rào KCN, đường gom, đường 

vào khu. 

hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề, chi phí 

quảng cáo, triển lãm, kinh phí thực hiện 

đề tài nghiên cứu, v.v cho 

KNNUDCNC. 

hỗ trợ đầu tư cung cấp hạ tầng kỹ thuật, 

công tác giải phóng mặt bằng, v.v. cho 

KCNTTTT. 

 

 


