
TÀI LIỆU HỎI – ĐÁP VỀ CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC 

XÂY DỰNG  ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - KINH TẾ ĐẶC BIỆT 

--- 

Câu 1: Tại sao phải xây dựng các đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt 

(gọi tắt là đặc khu) ? 

Trả lời: 

Từ những năm 1990 đến nay, Trung Quốc đã thành lập nhiều đặc khu 

kinh tế và đạt được những thành tựu nổi bật. Hàn Quốc đến nay đã thành lập 

07 đặc khu kinh tế; các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất đã thành lập hàng 

chục đặc khu kinh tế với những cơ chế tự trị cao thuộc đẳng cấp quốc tế. Nhiều 

mô hình đặc khu rất thành công như Singapre, Hồng Kông, Dubai, Thượng 

Hải, Thái Lan, Nhật Bản…Các đặc khu kinh tế này đã thu hút các dòng tiền 

đầu tư, luân chuyển với giá trị hàng ngàn tỷ USD. 

Gần đây, các quốc gia trong khu vực và trên thế giới vẫn tiếp tục thành lập 

thêm các đặc khu hoặc hoàn thiện các thể chế, chính sách áp dụng cho các đặc 

khu hiện có như Thái Lan (2015); Myanmar (2015); Nhật Bản (2015), Thành 

phố Quốc tế tự do Jeju Hàn Quốc (2011). Ấn Độ đến tháng 9/2017có 221 đặc 

khu kinh tế, có nhiều nước trên thế giới đang tiếp tục xây dựng các đặc khu 

kinh tế để phát triển thí điểm thể chế. 

Xu thế của các đặc khu trên thế giới là hoàn thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh thuận lợi, đơn giản thủ tục hành chính, giải quyết nhanh, gọn yêu cầu 

của nhà đầu tư, người dân theo cơ chế “một cửa, tại chỗ”, trực tuyến trên mạng 

và tập trung thu hút các ngành công nghệ cao của các nước phát triển, nhất là 

phương Tây, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc... và có giá trị gia tăng cao như công 

nghệ cao 4.0, công nghiệp sáng tạo, dịch vụ tài chính, ngân hàng, logistics, y 

tế, giáo dục chất lượng cao... 

Câu 2: Chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng đơn vị hành 

chính - kinh tế đặc biệt ? 

Trả lời: Việc nghiên cứu, xây dựng các đơn vị hành chính -  kinh tế đặc 

biệt để tạo cực tăng trưởng, thử nghiệm đổi mới về kinh tế, quản lý, tư pháp là 

chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đã được xác định trong văn kiện nhiều 

nhiệm kỳ Đại hội, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, các kết luận 

của Bộ Chính trị và đã được thể chế hóa trong Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp 

năm 2013 và nhiều đạo luật liên quan, gần đây nhất là Luật Quốc phòng. 

Câu hỏi 3: Những lợi ích khi Việt Nam xây dựng đặc khu ? 

Trả lời: 

a) Góp phần hiệu quả tăng trưởng kinh tế, nâng cao giá trị gia tăng của 

các ngành kinh tế, đóng góp thu ngân sách, tăng trưởng GDP, thu nhập 

bình quân đầu người. Cụ thể: Việc xây dựng các đặc khu tại Việt Nam là để 
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thí điểm: Hoàn thiện thế chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 

xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đổi mới phát triển 

kinh tế nhanh, bền vững, kinh tế xanh, kinh tế tri thức, công nghiệp sáng tạo, là 

một cực ứng phó biến đổi khí hậu; cải cách thủ tục hành chính đơn giản cho 

doanh nghiệp và người dân; quản lý xã hội chặt chẽ, phương pháp quản lý hiện 

đại, khoa học, tiên tiến, tư pháp chặt chẽ đảm bảo chủ quyền. 

 Ngoài ra, việc thành lập các đặc khu tác động tích cực trên nhiều mặt 

như tăng trưởng kinh tế cao hơn, tăng thu ngân sách và thu nhập bình quân đầu 

người, tạo nhiều công ăn việc làm đảm bảo an sinh xã hội, thu hút đầu tư nước 

ngoài với công nghệ cao, nhất là từ các nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản, 

Hàn Quốc... nhằm đan xen lợi ích, góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn 

vẹn lãnh thổ, góp phần phục vụ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

b) Về xã hội, môi trường: Sẽ tạo thêm nhiều việc làm mới cho người lao 

động, gia tăng thu nhập bình quân đầu người, hình thành môi trường sống văn 

minh, hiện đại của các tỉnh xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.  

c) Về chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh: Sẽ tăng vị thế và vai trò 

của Việt Nam trong việc thu hút các dòng vốn đầu tư quốc tế, đồng thời nâng 

cao vị thế, uy tín chính trị của nước ta; việc phát triển các đặc khu kinh tế 

ngoài việc góp phần tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, còn khẳng định rõ chủ 

quyền, quan điểm phát triển của Việt Nam. 

Câu 4:  Vị trí Khánh Hòa trong mối quan hệ phát triển quốc gia và 

quốc tế? 

Trả lời: 

Khánh Hòa thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, là địa bàn chiến lược 

đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, nhất là 

bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển, đảo của đất nước. Có vị trí địa 

lý, kinh tế khá thuận lợi, nằm trên các trục giao thông quốc gia quan trọng cả 

về đường sắt, đường bộ, đường thuỷ và hàng không; nằm gần đường hàng hải 

quốc tế, có các cảng biển lớn, là một trong những cửa ngõ ra biển của khu vực 

Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; có đường hàng không nối với các trung tâm 

kinh tế lớn như thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và kết nối 

với các nước trong khu vực và trên thế giới,… tạo điều kiện cho Khánh Hòa 

mở rộng giao lưu kinh tế với cả nước và quốc tế. 

Với vị trí địa lý nêu trên và những thành tựu Khánh Hòa đạt được trong 

thời gian qua, vị trí của Khánh Hòa trong mối quan hệ phát triển quốc gia và 

quốc tế đã thể hiện rõ nét trên các mặt như sau: 

+ Cơ sở hạ tầng quốc gia tác động đến phát triển tỉnh Khánh Hòa: Quốc lộ 

1 và đường sắt nối Khánh Hòa với các tỉnh phía Bắc, phía Nam; Quốc lộ 26 
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nối thị xã Ninh Hòa với tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên; Quốc lộ 27C 

nối thành phố Nha Trang với thành phố Đà Lạt; có các cảng biển lớn như Cam 

Ranh, Nha Trang; cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh,… là những cầu nối 

gắn kết Khánh Hòa với các vùng, miền trong nước và kết nối với các nước 

trong khu vực và trên thế giới. 

+ Nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ từ vốn ngân sách Trung ương 

hỗ trợ, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài kết hợp với 

nguồn lực của địa phương, Khánh Hòa đã huy động, phân bổ và sử dụng hợp 

lý các nguồn vốn đầu tư cho các công trình hạ tầng kỹ thuật vào 03 vùng kinh 

tế trọng điểm của tỉnh, các chương trình mục tiêu theo nguyên tắc có tác động 

lan tỏa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

+ Hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối 

cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do tác động đến phát triển 

tỉnh Khánh Hòa: Thực hiện phương châm, đường lối đối ngoại của Đảng về đa 

dạng hóa, đa phương hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, 

những năm qua, Khánh Hòa tiếp tục duy trì, thực hiện và khai thác có chiều 

sâu các mối quan hệ hợp tác quốc tế đã ký kết với các địa phương nước ngoài, 

đã giúp tỉnh tranh thủ được các nguồn lực bên ngoài, thu hút một lượng lớn 

vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

+ Phát huy các lợi thế, tiềm năng phát triển của tỉnh, làm động lực cho sự 

phát triển của khu vực Nam Trung bộ và cả nước: Thực hiện chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch và điều tiết nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và bảo 

vệ tài nguyên, môi trường của Chính phủ đề ra, tỉnh Khánh Hòa đã phát huy 

các lợi thế, tiềm năng phát triển, nhất là phát triển du lịch và kinh tế biển, bảo 

vệ chủ quyền biển đảo, làm động lực cho sự phát triển của khu vực Nam Trung 

bộ và cả nước.  

  Câu 5: Tiềm năng, lợi thế của khu vực Bắc Vân Phong ? 

Trả lời: 

- Vị trí địa chiến lược về kinh tế: 

Khu vực Bắc Vân Phong nằm ở vị trí cực Đông trên đất liền của Việt 

Nam, gần ngã ba các tuyến hàng hải quan trọng như: Châu Âu - Bắc Á, châu 

Úc - Đông Bắc Á, và Đông Nam Á - Đông Bắc Á; là cửa mở hướng ra Biển 

Đông của vùng Tây Nguyên nói riêng và cả Bán đảo Đông Dương nói chung 

đối với hành lang kinh tế Bắc - Nam và Đông - Tây. Nằm ở khu vực tâm điểm 

tỏa đến hầu hết các trung tâm kinh tế lớn của khu vực; là điểm hội tụ của các 

cảng biển khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Từ vịnh Vân Phong vượt Thái 

Bình Dương là ngắn nhất và thuận lợi hơn so với nhiều quốc gia khác. Chính 

vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1353/QĐ-TTg, ngày 

23/9/2008 xác định sẽ xây dựng Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa trở 
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thành cửa mở hướng ra biển và theo hướng hợp tác phát triển hành lang kinh tế 

Đông - Tây và Bắc - Nam. 

- Khả năng sẵn sàng, kết nối hạ tầng kỹ thuật quốc gia và quốc tế: 

Quốc lộ 1A, đường bộ cao tốc Bắc - Nam (đã được quy hoạch), đường sắt 

Bắc - Nam chạy xuyên suốt qua khu vực; Quốc lộ 26 kết nối vùng Tây Nguyên 

thuận lợi hơn so với nhiều địa phương khác. Kết nối giao thông với sân bay 

Tuy Hòa, Phú Yên qua Hầm Đèo Cả với khoảng cách hợp lý khoảng 35 km. 

Có Cảng biển tổng hợp Bắc Vân Phong có thể kết nối vận tải hàng hóa, hành 

khách bằng đường biển cả trong nội địa và quốc tế; các điều kiện hạ tầng khác 

như cấp nước, cấp điện, viễn thông, hạ tầng khu tái định cư đã sẵn sàng. 

 Ngoài ra, khu vực Bắc Vân Phong nhiều vùng có mật độ dân số thấp, 

nhiều đất trống chưa xây dựng nên rất thuận lợi cho công tác giải phóng mặt 

bằng và triển khai các dự án có quy mô lớn. 

- Lợi thế về điều kiện tự nhiên, khí hậu để phát triển ngành kinh tế biển; 

dịch vụ du lịch, y tế, giáo dục chất lượng cao: 

Vịnh Vân Phong có diện tích lớn khoảng 46.000 ha, độ sâu trung bình từ 

20 - 30m, tương đối kín và chắn gió tốt, thuận lợi để phát triển cảng biển quốc 

tế và các dịch vụ hậu cần cảng. Địa hình phong phú, hệ sinh thái đa dạng; các 

đảo, bán đảo có cảnh quan đẹp và hấp dẫn, ít chịu ảnh hưởng của bão do được 

các dãy núi và các đảo che chắn nên có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển 

thành các khu du lịch, đô thị biển có tầm cỡ quốc tế. Đặc biệt, khu vực này có 

một số nơi có địa hình tương đối biệt lập như Bán đảo Hòn Gốm, đảo Hòn 

Lớn, đảo Điệp Sơn,… để tổ chức triển khai các dự án có quy mô lớn như 

casino, khu nghỉ dưỡng,… Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, khu vực vịnh 

Vân Phong nói chung và khu vực Bắc Vân Phong nói riêng là nơi có tài 

nguyên du lịch biển độc đáo cả về cảnh quan và môi trường, một vị trí lý tưởng 

về du lịch, ít nơi nào ở Việt Nam có được. 

Ngoài ra, với lợi thế kết nối giao thông với khu vực và quốc tế sẽ tạo 

thuận lợi cho việc kết nối các tour - tuyến điểm du lịch, thu hút du khách trong 

và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng tại đây. Diện tích quỹ đất còn rộng, 

ít bị chia cắt, thuận lợi cho việc đầu tư các khu vui chơi giải trí, mua sắm, thể 

thao và các công trình công cộng để phục vụ du khách và người dân tại địa 

phương. 

Vị trí khu vực Bắc Vân Phong đã được nhiều nhà đầu tư nước ngoài tổ 

chức khảo sát và đánh giá cao khả năng hội đủ các điều kiện lý tưởng về vị trí 

địa lý để xây dựng và phát triển một đặc khu kinh tế và đã đề xuất xây dựng 

mô hình đặc khu tại đây từ năm 2012.  

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KHÁNH HÒA 


