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UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 #SoKyHieuVanBan - #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO TÓM TẮT
Đề án xây dựng Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

1. Sự cần thiết xây dựng đề án 

Trong thời gian qua các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh đã đóng 
góp vào tăng trưởng sản xuất công nghiệp, giải quyết vấn đề lao động, việc làm, 
cải thiện đời sống dân sinh, làm thay đổi bộ mặt nông thôn theo hướng công 
nghiệp hóa...đến nay các CCN đã thu hút được 275 dự án đăng ký đầu tư vào 55 
CCN với tổng diện tích đất thuê và đăng ký 709,2ha, tổng vốn đầu tư đăng ký 
theo dự án 113.222 tỷ đồng, tổng số lao động đăng ký theo dự án 62.667 người. 

Tuy nhiên, việc đầu tư phát triển CCN gặp rất nhiều khó khăn, các CCN 
được đầu tư hạ tầng chủ yếu từ nguồn vốn ngân sách, thực hiện đầu tư không 
đồng bộ, công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan sinh thái chung của CCN cũng 
còn nhiều bất cập, còn thiếu các nguồn lực tài chính cho công tác đầu tư, phát 
triển, công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng, vận hành hạ tầng chưa được quan tâm, 
khai thác; trên địa bàn toàn tỉnh duy nhất có CCN Thanh Hà thực hiện di dời các 
cơ sở gây ô nhiễm môi trường và 01 CCN làng nghề đi vào hoạt động với tỷ lệ 
lấp đầy rất thấp; có 4/39 CCN có tỷ lệ lắp đầy trên 50% có hệ thống xử lý nước 
thải tập trung - chiếm tỷ lệ 10,25%; đối với công tác chủ đầu tư chưa thu hút các 
doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật, chỉ có 4/55 CCN đi 
vào hoạt động có chủ đầu tư là doanh nghiệp. Các CCN phục vụ di dời, giải quyết 
ô nhiễm môi trường ở các làng nghề, khu dân cư, vùng nông thôn chưa được quan 
tâm đúng mức.

Những khó khăn trên có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do thiếu hỗ 
trợ từ ngân sách để hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật CCN. Hiện nay, việc 
phân bổ vốn đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh cho phát triển CCN còn rất khiêm 
tốn so với nhu cầu phát triển. Bên cạnh đó các căn cứ xây dựng Quyết định số 
06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý 
và ưu đãi đầu tư CCN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 15/2015/QĐ-
UBND ngày 04/6/2015 của UBND tỉnh sửa đổi bổ sung Quyết định số 
06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý 
và ưu đãi đầu tư CCN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã không còn phù hợp
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Vì vậy, Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN giai đoạn 2021-
2025 là hết sức cần thiết nhằm khắc phục bất cập của cơ chế cũ; nâng cao khả 
năng thu hút đầu tư vào các CCN tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó 
khăn, đặc biệt khó khăn hoặc địa bàn không có khả năng thu hút doanh nghiệp 
đầu tư hạ tầng kỹ thuật; đặc biệt hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác 
xã đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN là hết sức cần thiết để huy động các 
nguồn lực cho đầu tư hạ tầng CCN…đồng thời hoàn thiện quy định pháp lý về 
phạm vi, đối tượng, nội dung, định mức hỗ trợ đầu tư từ ngân sách tỉnh để các cơ 
quan quản lý về CCN trên địa bàn định kỳ hàng năm chủ động rà soát, xác định 
nhu cầu, mục tiêu để kịp thời đề xuất, tổ chức thực hiện có hiệu quả. 

2. Cơ sở pháp lý xây dựng đề án

Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2017/NĐ-CP 
ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN quy định: Quyền hạn, 
trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh “trình Hội đồng nhân dân cùng cấp 
về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN do ngân sách địa phương 
đảm bảo (ưu tiên bố trí vốn xây dựng, hoàn thiện công trình hạ tầng bảo vệ môi 
trường các CCN đã đi vào hoạt động)”.

Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22 nhiệm kỳ 2020-2025 xác 
định mục tiêu Tỷ trọng công nghiệp-xây dựng trong GRDP đến 2030 là 35,5%; 
kim ngạch xuất nhập khẩu bình quân 10%/năm; đến năm 2025 có 50% các cụm 
công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy trên 50% có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Căn cứ vào tình hình thực tế về nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
hiện tại và trong những năm tiếp theo.

3. Đánh giá thực trạng phát triển CCN và đánh giá cơ chế hỗ trợ CCN 
theo Quyết định 06/2012 ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế 
quản lý và ưu đãi đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

- Theo Quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 
2025, có xét đến năm 2035 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 
3924/QĐ-UBND ngày 28/12/2018, theo đó: trên địa bàn tỉnh gồm 92 CCN với 
tổng diện tích 2.280,47 ha đến năm 2025, 2.613,14 ha đến năm 2035.

- Từ khi Quy hoạch phát triển CCN được phê duyệt đến nay, đã mở rộng 
02 CCN (Quế Thọ - huyện Hiệp Đức và Mỹ An - huyện Đại Lộc) và  Bộ Công 
Thương đã thỏa thuận bổ sung 01 CCN (Nam Chu Lai 2 - huyện Núi Thành) với 
tổng diện tích 146,68ha. Như vậy, đến nay quy hoạch trên địa bàn tỉnh gồm 93 
CCN với tổng diện tích 2.759,82 ha.

- Tính đến 31/12/2020 UBND tỉnh đã có quyết định thành lập (QĐTL) 57 
CCN với tổng diện tích 1.620,98 ha, diện tích đất công nghiệp 1.180,8 ha và 50 
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CCN đã Quy hoạch chi tiết (QHCT) với 1.467,76 ha, diện tích đất công nghiệp 
1.100,3 ha

- Lũy kế đến nay thu hút được 275 dự án đăng ký đầu tư vào 55 CCN với 
tổng diện tích đất thuê và đăng ký thuê 709,2ha, tổng vốn đầu tư đăng ký theo dự 
án 113.222 tỷ đồng, tổng số lao động đăng ký theo dự án 62.667 người; 

+ Tỷ lệ lấp đầy bình quân của 55 CCN đã đi vào hoạt động đạt 65,1%1. Tuy 
nhiên có 1 số doanh nghiệp thứ cấp chưa sử dụng hết đất, sử dụng đất không hiệu 
quả.

+ Có 39/55 CCN đi vào hoạt động có tỷ lệ lấp đầy từ 50% trở lên 
-  Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 57 CCN có QĐTL, có Chủ đầu tư, trong đó: 
+ Có 04 CCN do Ban quản lý cấp Huyện làm Chủ đầu tư;
+ Có 29 CCN do Trung tâm phát triển CCN cấp Huyện làm Chủ đầu tư; 
+ Có 20 CCN do UBND cấp Huyện làm Chủ đầu tư (đại diện các Phòng 

KT, KTHT); 
+ Có 04 CCN do Doanh nghiệp làm Chủ đầu tư 
- Tổng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và Tỉnh đến nay 410,820 

tỷ đồng. Trong đó, theo Quyết định 06 (2012-2020) hỗ trợ 322,378 tỷ đồng.
Các hạng mục được hỗ trợ chủ yếu theo Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND 

ngày 17/4/2012 và Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 04/6/2015 sửa đổi, 
bổ sung Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh ban 
hành Quy chế quản lý và ưu đãi đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam, gồm các nội dung: Bồi thường, giải phóng và san lấp mặt bằng; Đường 
giao thông nội bộ; hệ thống cấp, thoát nước nội bộ; Hệ thống các công trình xử 
lý nước thải, chất thải tập trung. 

Số CCN đã hỗ trợ đầu tư cao nhưng tỷ lệ lấp đầy thấp: CCN Tây An – Duy 
Xuyên (22,044 tỷ) tỷ lệ lấp đầy 56,32%; CCN Đại đồng 2- Đại Lộc (28,150 tỷ 
đồng) tỷ lệ lấp đầy 56,12%; CCN Chợ Lò- Phú Ninh (17,807 tỷ đồng) tỷ lệ lấp 
đầy 39,48% ;CCN Quế Cường – Quế Sơn (19,5 tỷ đồng) tỷ lệ lấp đầy 63,28% và 
CCN Đồi 30 (20 tỷ đồng) tỷ lệ lấp đầy 55%.

Số CCN đã hỗ trợ đầu tư nhưng chưa thu hút được dự án gồm: CCN Nông 
Sơn(13,4 tỷ đồng); CCN Tam Mỹ Tây (8 tỷ đồng); CCN Khâm Đức (1,2 tỷ đồng).

Hiện có 22/55 CCN đang hoạt động có hồ sơ về môi trường (chiếm tỷ lệ 
40,74%), 032 CCN chỉ lập hồ sơ về môi trường cho hạng mục xử lý nước thải 
(không đánh giá tác động môi trường cho toàn CCN), 043/39 CCN có tỷ lệ lắp  

1 Chỉ tính giao đất, chưa tính giảm trừ diện tích các doanh nghiệp ngưng hoạt động
2 CCN An Lưu – Điện Bàn, CCN Đại Đồng 2 – Đại Lộc, CCN Trường Xuân –Tam Kỳ
3 CCN An Lưu – Điện Bàn; CCN Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, CCN Khối 7 – Núi Thành



4

đầy trên 50% phát sinh nước thải có hệ thống xử lý nước thải tập trung - chiếm 
tỷ lệ 10,25% (hiện có hệ thống XLNT CCN An Lưu, CCN Trường Xuân đi vào 
hoạt động; hệ thống chưa hoàn thành là CCN Hà Lam – Chợ Được, huyện Thăng 
Bình chưa đầu tư hệ thống dẫn xả; XLNT CCN Khối 7 hoàn thành nhưng không 
đủ công suất xả thải để vận hành hoạt động). Hầu hết các cơ sở hoạt động trong 
CCN đều tự xử lý nước thải, nhiều cơ sở xử lý chưa đạt quy chuẩn, xả thải vượt 
quy chuẩn gây ô nhiễm môi trường. 

4. Đề xuất Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN giai đoạn 
2021 - 2025

4.1. Đối tượng áp dụng
a) Các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN;
b) Trung tâm phát triển cụm công nghiệp cấp huyện đã được thành lập theo 

Quy chế quản lý CCN ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 
19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;

c) Ban Quản lý CCN cấp huyện;
d) Các đơn vị sự nghiệp được UBND cấp huyện giao làm Chủ đầu tư xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật CCN; 
đ) Các cơ quan, tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến quản lý và 

hoạt động của CCN.
4.2. Điều kiện CCN được hỗ trợ
a) CCN nằm trong quy hoạch (Phương án) phát triển cụm công nghiệp trên 

địa bàn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc cho phép bổ sung trong 
từng thời kỳ;

b) CCN đã có quyết định thành lập;
c) CCN đã được phê duyệt chủ trương đầu tư (đối với các cụm công nghiệp 

thành lập theo Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ 
không phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư).

4.3. Nguyên tắc hỗ trợ
a) Hỗ trợ CCN có diện tích từ 5ha trở lên tại địa bàn 09 huyện miền núi: 

Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, 
Hiệp Đức, Nông Sơn và Tiên Phước; CCN thực hiện di dời doanh nghiệp, cơ sở 
sản xuất gây ô nhiễm môi trường hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong 
các làng nghề, khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh (CCN có phương án giải quyết 
được 50% diện tích đất công nghiệp cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô 
nhiễm môi trường đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thuộc 
diện di dời hoặc theo phương án rà soát doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc diện 
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di dời vào cụm công nghiệp của UBND cấp huyện); CCN đầu tư mới trên địa bàn 
tỉnh do Doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật;

b) Đối với các CCN đầu tư mới: chỉ giao cho Doanh nghiệp làm chủ đầu tư 
hạ tầng kỹ thuật. Các CCN tại 09 huyện miền núi nếu không lựa chọn được doanh 
nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy định tại Quyết định 2131/QĐ-
UBND ngày 31/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hướng dẫn thủ tục lựa chọn 
nhà đầu tư, thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh thì mới giao cho đơn vị sự 
nghiệp cấp huyện làm chủ đầu tư. Hỗ trợ mỗi huyện miền núi tối đa 02 CCN và 
chỉ hỗ trợ CCN thứ hai sau khi CCN thứ nhất lấp đầy trên 50% diện tích đất công 
nghiệp. Hỗ trợ mỗi huyện, thị xã, thành phố khu vực đồng bằng 01 CCN phục vụ 
di dời (nếu có);

c) Đối với CCN đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ kế hoạch 
vốn theo Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh 
chưa được giao đủ vốn theo định mức, nhưng thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị 
quyết này, thì tiếp tục được áp dụng mức hỗ trợ theo Nghị quyết này. Khi đề nghị 
bổ sung cấp vốn hỗ trợ phải làm rõ sự cần thiết và đánh giá hiệu quả vốn đã đầu 
tư, chi tiết theo hạng mục. Các CCN đã hưởng cơ chế hỗ trợ kinh phí ngân sách 
nhà nước (NSNN) khi chuyển giao cho doanh nghiệp quản lý khai thác phải xây 
dựng Phương án quản lý khai thác hạ tầng báo cáo ủy ban tỉnh thống nhất làm cơ 
sở để UBND huyện phê duyệt (chỉ một chủ thể quản lý khai thác hạ tầng dùng 
chung);

d) Đơn vị được hỗ trợ từ ngân sách phải sử dụng đúng mục đích, đúng chế 
độ, chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng có thẩm quyền; thực hiện 
thanh toán, quyết toán số vốn được hỗ trợ theo quy định hiện hành. 

4.4. Nội dung và mức hỗ trợ
4.4.1. Cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật: 
 Ngân sách tỉnh hỗ trợ thông qua ngân sách cấp huyện không quá 50% kinh 

phí hạng mục giải phóng mặt bằng, tối đa 10 tỷ đồng/cụm công nghiệp.
4.4.2. Cụm công nghiệp do đơn vị sự nghiệp cấp huyện làm chủ đầu tư hạ 

tầng kỹ thuật: 
a) Hỗ trợ 100% hạng mục giải phóng mặt bằng; 50% tổng mức đầu tư hạ 

tầng kỹ thuật (hệ thống thoát nước mưa; hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập 
trung; khu vực lưu giữ, xử lý chất thải rắn; hệ thống cấp nước; đường giao thông 
nội bộ) và san lấp mặt bằng. Mức tối đa: 25 tỷ đồng/cụm công nghiệp; 

b) Cụm công nghiệp thực hiện di dời doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô 
nhiễm môi trường hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong các làng nghề, 
khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh: Hỗ trợ 100% hạng mục giải phóng mặt bằng; 
70% tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật (hệ thống thoát nước mưa; hệ thống thu 
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gom, xử lý nước thải tập trung; khu vực lưu giữ, xử lý chất thải rắn; hệ thống cấp 
nước; đường giao thông nội bộ) và san lấp mặt bằng. Mức tối đa: 30 tỷ đồng/cụm 
công nghiệp.

4.5. Dự kiến nhu cầu vốn đầu tư cụm công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025
4.5.1. Hàng năm, ngân sách tỉnh hỗ trợ không quá 50 tỷ đồng để thực hiện 

chương trình này;
4.5.2. Dự kiến nhu cầu vốn hỗ trợ đầu tư giai đoạn 2021-2025 tối đa 250 tỷ 

đồng

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh(b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND(b/c);
- VP UBND tỉnh(b/c);
- Đại biểu HĐND tỉnh(b/c);
- Lưu: VT, QLCN.

KT.GIÁM ĐỐC
             PHÓ GIÁM ĐỐC

- #ChuKyLanhDao
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