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1.1. Con đường XHCN đă �c să�c Trung 
Quô�c đa � đo�ng go�p mô hi�nh pha�t triê�n 
mới cho thê� giới- “Mô hi�nh Trung Quô�c” 

Công cuô �c ca �i ca�ch mở cửa của Trung 

Quốc đã trải qua 30 năm. 30 năm qua, 

Trung Quô �c đa 	 thực hiê�n tha�nh công 

bước chuyển đổi lớn từ thê� chê� kinh tê� kê� 

hoa�ch tâ�p trung cao đô� sang thê� chê� kinh 

tê� thi� trường XHCN tra�n đâ�y sức sô�ng, từ 

nửa đo�ng cửa đê�n hô�i nhâ�p hoa�n toa�n va�o 

hê� thô�ng kinh tê� thê� giới, đa	 bước tới con 

đường pha�t triê�n thoa�t kho�i nghe�o kho�, 

nhanh cho�ng thực hiê�n hiê�n đa �i ho�a cu �a 

mô�t nước đang pha�t triê�n với hơn một ty � 

dân, đa 	 đa �t được tha �nh tựu lớn. 

Nê �u nhi�n từ go�c đô� so sa�nh thê� giới, 

con đường XHCN đă�c să�c Trung Quô �c 

cu 	ng co � thê� go�i la� “con đường Trung 

Quô�c”, “kinh nghiê �m Trung Quô �c” hay 

“mô hi�nh Trung Quô�c”, la� những chiê �n 

lược, sa�ch lược ma� Trung Quô�c thực hiê �n 

hiê �n đa �i ho�a XHCN trong bô �i ca�nh toa �n 

câ �u ho�a. 

Cu �ng với nhân loa�i bước va�o thời đa �i 

toa �n câ �u ho�a, toa �n câ�u ho�a hoa�n toa�n 

không thuô �c vê� mô �t con đường hay mô�t 

mô hi�nh đơn nhâ �t na�o đo�. Hiê�n nay, 

toa �n câ �u ho �a đa 	 cho thâ �y đă �c trưng 

mang ti �nh đa da �ng, ma� ti �nh đa da �ng cu�a 

toa �n câ �u ho�a đa 	 thu�c đâ �y ta �o ra thê� giới 

ha�i ho�a. Mô hi�nh Trung Quô �c đa 	 la�m 

phong phu � va� pha �t triê�n mô hi�nh pha�t 

triê �n cu�a thê� giới, đa	 đưa ra lựa cho �n 

mới cho ca�c nước đang pha �t triê �n va� ca�c 

nước đang trong qua � tri �nh chuyê �n đô �i, 

đồng thời cu 	ng đa	 go�p phần vào sự phô�n 
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vinh va� pha �t triê �n cu �a văn minh nhân 

loa �i.  

1.2. “Mô hi �nh pha�t triê �n Chiê�t Giang” 
ra đời trong bô�i ca�nh ca �i ca�ch mở cửa 
cu �a Trung Quô�c, được coi la� mô hi�nh 
kinh tê� thi� trường XHCN đă �c să�c Trung 
Quô�c mới nô�i, kha� năng pha�t triê �n ma�nh, 
co � y� nghi �a điê�n hi�nh rô�ng ra �i va � gia � tri � 
tham khảo 

Diê�n ti �ch la	nh thô� cu�a Trung Quô�c 

rô �ng lớn, trong sự pha �t triê �n kinh tê� 

vïng đã xuâ �t hiê �n nhiê�u khu vực kinh tê� 

pha �t triê �n nô �i tiê �ng, chu�ng ta quen go�i 

ba ti�nh co� mô hi�nh kinh tê� pha�t triê �n 

tiêu biê�u ở đô�ng bă�ng sông Chu Giang 

va � đô�ng bă �ng sông Trường Giang la� “Mô 
hi �nh pha�t triê �n Qua�ng Đông”, “Mô hi�nh 
pha �t triê �n Giang Tô” va � “Mô hi�nh pha�t 
triê �n Chiê�t Giang”, những mô hi�nh pha�t 
triê �n tiêu biê�u na�y đê�u la� bô� phâ�n quan 

tro �ng cu �a CNXH đă �c să�c Trung Quô �c. So 

với mô hi�nh thi� trường ho�a cu �a ti�nh 

Qua�ng Đông, Giang Tô, tha�nh phô� 

Thượng Ha�i, “Mô hi�nh pha �t triê�n Chiê�t 

Giang” co � ti�nh tự tô� chức va� ti �nh tự thi �ch 

nghi ro	 rê�t hơn, ti�nh mở rộng pha �t triê �n 

râ �t ma �nh, la� điê�n hi�nh cu�a pha�t triê �n 

kinh tê � tư nhân ở Trung Quô �c.  

Cái gọi là "Mô hình phát triển Chiết 

Giang" chính là mô hình phát triển kinh 

tế vïng theo cách phát huy nguồn lực địa 

phương: Dựa vào sức dân, dựa vào tiềm 
lực của dân, phát triển kinh tế dân doanh, 
chú ý đến lợi ích của người dân và thực 
hiện cách thức để người dân thực sự được 
thụ hưởng. Đă�c trưng cơ ba �n nhâ�t cu �a 

“mô hi�nh pha�t triê �n Chiê�t Giang” chi �nh 

la �: “Sa�n phâ�m nho�, thi � trường lớn”, 

“doanh nghiê �p nho�, hợp ta �c lớn”, “khu 

vực nho �, ngành nghề lớn”, “ta �i nguyên 

nho�, chê� ta �o lớn”, “vô�n nho�, la	i lớn”. “Mô 

hi�nh pha�t triê �n Chiê�t Giang” vê � ba �n 

châ �t la� mô�t loa �i mô hi �nh kinh tê� thi� 

trường, co� đă �c trưng mang ti�nh đi�a 

phương Chiê�t Giang trong qua � tri �nh 

hi�nh tha�nh thi� trường, hê� thô �ng thi� 

trường, cơ chê � thi� trường va � thê� chê� thi� 

trường. 

“Mô hi �nh pha�t triê �n Chiê�t Giang” co � 

đă �c să�c sau: co� văn ho�a lập nghiê�p va � 

tinh thâ�n nha� doanh nghiê�p mang ti�nh 

nguô�n cô�i, ti�nh nô�i sinh, ti�nh quâ�n 

chu �ng; hê� thô�ng kinh tê� “dân kinh doanh, 

dân sở hữu, dân hưởng thu �”; pha�t triê �n 

mô hi �nh tự chu �, mô hi�nh lập nghiê �p, mô 

hi�nh đi �nh hướng thi � trường với chu� đa �o 

la � nguô�n vô�n trong dân; chính phủ có 

hành vi phục vụ và khung thể chế chính 

sách công bằng, minh bạch, có thể dự báo.  

“Mô hi�nh pha�t triê �n Chiê�t Giang” 

được hi�nh tha �nh, pha�t triê �n do sự thu �c 

đâ �y của lực lượng nhân dân đi�a phương, 

nguô�n vô �n của đi �a phương, hi�nh thức 

pha �t triê �n la� mô hi�nh nội sinh; trong 

nhiê�u li	nh vực, nga�nh công thương dân 

tô �c đa 	 co� bước pha �t triê �n nha�y vo�t, đu � đê� 

đối ứng với nguô�n vô�n từ bên ngoa�i. Mô 

hi�nh pha�t triê�n bằng vốn của đi�a phương 

va � sức ma�nh nô�i sinh na�y râ�t co � lợi cho 

sự pha �t triê �n đâ �t nước, mô hi�nh pha�t 

triê �n na�y ô�n đi �nh hơn, co � ti�nh bê�n vững 

hơn so với kiê�u mô hi�nh phát triển dựa 
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vào vô �n đâ �u tư bên ngoa�i va� chi�nh quyê�n 

thu �c đâ �y. Vi� thê�, trong các mô hi �nh thi� 

trường ho�a kha�c ở Trung Quô�c, ti �nh kha� 

thi pha �t triê �n cu �a “Mô hi�nh pha�t triê �n 

Chiê�t Giang” ma �nh hơn, co � y� nghi	a điê�n 

hi �nh rô�ng ra	i va � gia� tri � tham khảo hơn.  

2. Cùng với việc đi sâu cải cách, 

Trung Quốc sẽ áp dụng chiến lược phát 

triển kết hợp giữa “thu hút vào” và “đi 

ra bên ngoài”, tham gia rộng rãi, toàn 

diện vào tiến trình toàn cầu hóa kinh tế 

Từ ca�i ca �ch mở cửa đê�n nay, Trung 
Quô�c thông qua viê �c “thu hu �t va �o”, ti�ch 
cực tham gia toa �n câ�u ho�a kinh tê�, đa � 
gia �nh được mô�t vi � tri � trong chuỗi phân 
công nga�nh nghê� mới trên toa�n câ�u, trở 
tha �nh mô�t nước hưởng lợi cu�a toa �n câ�u 
ho �a kinh tê�. Cu �ng với viê�c Trung Quô �c 
nâng cao tri �nh đô� pha �t triê �n kinh tê�, 
khoa ho�c ky 	 thuâ�t, mô hi�nh quô�c tê � ho�a 
va � hướng ngoa�i theo kiê�u bi� đô �ng ở tâ �ng 
vi mô đa 	 không co�n phu � hợp với ti �nh 
hi �nh mới. Mô hi�nh kinh tê� hướng ngoa�i 
cu �a nha� nước đang từ chiê�n lược “thu hu �t 
va �o” chuyê �n hướng sang chiê�n lược kê �t 
hợp giữa “thu hu�t va �o” va � “đi ra bên 
ngoa �i”, tức la� cu�ng với viê �c thông qua ca�c 
công ty xuyên quô �c gia đâ �u tư sắp xếp la �i 
các nguô �n lực cu �a Trung Quô�c, doanh 
nghiê �p cu�a Trung Quô �c cu�ng pha�i đi ra 
ngoa �i sắp xếp la �i các nguô�n lực của kinh 
tê � quô�c tê �. “Thu hu�t va �o” la� mô�t hi�nh 
thức chỉnh hợp trong đo� công ty xuyên 
quô�c gia la� chu � đa �o, phu �c vu � cho chiê�n 
lược cu�a công ty xuyên quô�c gia. Trong 
qua � tri�nh na�y, Trung Quô �c với tư ca�ch 
nước chu � nha� cu 	ng la� nước hưởng lợi; 

nhưng “đi ra bên ngoa�i” la�i la� mô�t hi �nh 
thức chỉnh hợp xuyên quô �c gia trong đo � 
công ty Trung Quô �c la� chu � đa�o, phu�c vu� 
cho chiê�n lược cu �a công ty Trung Quô �c. 

Cùng với “thu hu �t va �o”, Trung Quô �c 
nhanh cho�ng thực hiê�n chiê�n lược “đi ra 
bên ngoa�i”, co� lợi cho viê�c làm ưu hoá 
phân bô � nguô�n lùc trên pha�m vi toa�n 
câ �u, tham gia rô �ng ra	i hơn va�o hợp ta �c 
phân công quô�c tê�, tra�nh rào cản thương 
ma �i quô�c tê �, co� y� nghi	a chiê�n lược quan 
tro �ng đô�i với viê�c mở cửa đô�i ngoa�i nô�i 
bâ �t tro �ng điê�m, toa �n diê �n, tri�nh đô� cao, 
mở rô�ng không gian pha�t triê�n kinh tê�, 
tăng cường sức ma�nh tô �ng hợp va � sức 
ca �nh tranh quô�c tê� cu �a Trung Quô�c. 
Đô�ng thời, chiê�n lược “đi ra bên ngoa�i” 
ma � Trung Quô �c thực hiê �n co� thê� đem la �i 
vô �n đâ �u tư, ky	 thuâ�t va � viê�c la�m cho các 
nước sở tại, cu 	ng co � thê� cung câ �p mô 
hi�nh pha�t triê�n kinh tê � hoa�n thiê�n va� 
kinh nghiê�m pha �t triê�n xa	 hô�i cho ca�c 
nước đang pha �t triê�n va� ca�c nước chuyê �n 
đô �i mô hi�nh kha�c. 

3. Tỉnh Chiết Giang và tỉnh Quảng 

Đông với vị trí chủ đạo là doanh nghiệp 

vừa và nhỏ, tranh thủ thời cơ các nhà 

máy phải đóng cửa do  khủng hoảng tài 

chính tiền tệ quốc tế, thúc đẩy điều 

chỉnh kết cấu ngành nghề, tiến hành 

nâng cấp ngành nghề, tích cực thúc đẩy 

một cách có trật tự doanh nghiệp sản 

xuất cung vượt quá cầu “đi ra bên 

ngoài” 

Chiê �t Giang la� mô�t ti �nh co� sô� doanh 

nghiê�p “đi ra bên ngoa�i” đông nhâ�t ca � 

nước, đê�n cuô�i năm 2007, doanh nghiê�p 
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Chiê�t Giang đa 	 đâ �u tư trực tiê �p va�o 121 

quô�c gia va� khu vực, Chiê�t Giang đa 	 

thành lập 2980 cơ sở đầu tư ở nước ngoài, 

tô �ng mức đâ �u tư ra bên ngoa�i ước khoa�ng 

2 ty� USD. Hiê�n nay, quy mô doanh 

nghiê �p Chiê�t Giang “đi ra bên ngoa�i” 

cu 	ng mở rô�ng, quy mô đâ �u tư bi�nh quân 

của một dự án từ 920.000 USD năm 2006 

tăng lên tới 1,58 triê�u USD, đã có 24 dự 

án cu �a phía Trung Quô�c đâ �u tư ở mức 

trên 5 triê �u USD. Ca�c nga�nh dê �t, cơ khi �, 

công nghiê�p nhe�, điê�n tử va� xây dựng la� 

những nga�nh chu � lực cu�a doanh nghiê �p 

“đi ra bên ngoa�i” ở Chiê�t Giang.  

Trong những doanh nghiê�p “đi ra bên 
ngoa �i” na�y, doanh nghiê�p dân doanh la � 
chu � thê�, cu	ng hay go�i la� “doanh nghiê�p 
Chiê�t Giang”, chiê�m 95% trong tô �ng sô�. 
Hi�nh thức đâ �u tư trực tiê�p nước ngoa�i 
cu �a doanh nghiê�p Chiê �t Giang vô�n từ 
công ty va� văn pho�ng thương ma�i đơn 
gia �n chuyê �n tha�nh thương ma �i chê� xuâ�t 
ra nước ngoa�i, khai tha�c ta�i nguyên, 
pha �t triê �n khu công nghiê�p ở nước ngoa�i. 
Trong 19 khu hợp ta �c nước ngoa�i ở tô �p 
thứ nhâ�t va � tô�p thứ hai do Bô� Thương 
ma �i Trung Quèc xa �c đi �nh, doanh nghiê�p 
Chiê�t Giang tru �ng thâ�u ở 4 khu, đứng 
đâ �u ca� nước vê � sô� lượng. 

Trong phong tra �o sôi nô�i gia�i pho �ng tư 

tưởng mới, Qua�ng Đông đưa ra quyê�t 

đi �nh vê� thu �c đâ �y “chuyê�n di �ch ke �p” 

nga �nh nghê� va� lực lượng lao đô�ng, y� đô � 

muô �n thu �c đâ �y tiê�n tri�nh công nghiê �p 

ho �a, đô thi� ho �a ở khu vực kém pha �t triê �n 

trong chu trình điê �u chi �nh pha�t triê �n 

mới. Sau khi đưa ra tư tưởng “chuyê �n 

di �ch ke�p” pha � bo� mô hi�nh công nghiê�p 

ho�a truyê �n thô �ng, thực hiê �n biê�n pha �p 

đô �i mới, nâng cấp nga �nh nghê� ở đô�ng 

bă �ng sông Chu Giang. 

Nga �y 3.9.2008, Bi� thử ti �nh u�y Qua�ng 

Đông Uông Dương dâ 	n đầu đoàn doanh 

nghiệp đi thăm bô�n nước Đông Nam A� la� 

Indonesia, Malayxia, Viê �t Nam, 

Singgapo, ho�c tâ�p kinh nghiê �m cu�a 

Singgapo, đô�ng thời kêu go�i đầu tư, ti�m 

con đường “đi ra bên ngoa�i” cho doanh 

nghiê�p. Uông Dương “xuô�ng phía Nam”, 

đa 	 thê� hiê�n tư duy hoa�n toa�n mới cu�a 

Qua�ng Đông trong viê�c hướng dâ 	n 

chuyê �n di�ch nga�nh nghê�. Sức ca�nh tranh 

cu �a đô�ng bă�ng sông Chu Giang, đô�ng 

bă �ng sông Trường Giang, phâ�n lớn 

doanh nghiê�p hi �nh tha�nh trong hơn 20 

năm qua, nhi�n từ viê �c lựa cho�n cu�a 

doanh nghiê �p xuyên quô�c gia, viê�c 

chuyê �n di�ch khâu chê� ta �o gia� tha�nh thâ�p 

sang ca�c nước Đông Nam A�, đa	 trở tha�nh 

xu hướng phô � biê�n, ca�c ha	ng Intel, IBM, 

Samsung, Hồng Hải đê�u đâ �u tư lớn va�o 

Viê�t Nam, Indonesia; lưu vực sông Mê 

Công hiê�n đang diê	n la�i câu chuyê�n cu�a 

đô �ng bă �ng sông Chu Giang va� đô �ng bă �ng 

sông Trường Giang trước đây. Đô�i với 
doanh nghiê�p Trung Quô�c, viê �c đầu tư 
va �o ca�c nước Đông Nam A� la� sự lựa cho �n 
sa�ng suô�t. 

Đông Nam A � không chi� co � ưu thê� vê� 
gia � tha�nh, vâ�t liê�u gô	, ta�i nguyên 
khoa�ng sa�n, ma� cu	ng go�p phâ �n quô�c tê� 
ho�a thương hiê �u cu �a Trung Quô �c trong 
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quan hê� kinh tê� Âu My	 đang â �m dâ �n lên. 
Tha�ng 11 năm 2002, la 	nh đa�o Trung 
Quô�c va � các nước Đông Nam A � cu�ng ky � 
kê �t “Hiê�p nghi� khung vê� hợp ta �c toa�n 
diê�n Trung Quô �c- Đông Nam A �”, quyê �t 
đi �nh xây dựng khu mâ�u di �ch tự do Trung 
Quô�c- ASEAN va �o năm 2010. Khu mâ�u 
di �ch tự do Trung Quô�c- ASEAN sau khi 
hoa�n tha�nh se	 co� 1,9 ty� người tiêu du�ng, 
la � khu mâ�u di�ch tự do đông dân nhâ�t 
trên thê � giới, tô�ng sa�n lượng kinh tê � cu �a 
11 nước se	 vượt con sô� 5200 ty � USD, kim 
nga �ch thương ma �i xuâ�t nhâ�p khâ �u đa �t 
tới 4500 ty� USD. Từ tha�ng 1 đến 8 năm 
2008, tô�ng kim nga�ch thương ma �i giữa 
Trung Quô �c va � Đông Nam A � đa �t tới 
159,6 ty� USD, tăng 24,6% so với cu �ng ky� 
năm trước, đứng sau Nhâ�t Ba �n (178,1 ty� 
USD), vâ	n la� ba �n ha�ng lớn thứ tư cu�a 
Trung Quô �c. Năm 2007, kim nga�ch 
thương ma �i Trung Quô�c- ASEAN la� 
202,5 ty� USD, tăng gâ �n 26% so với năm 
trước, đạt được mu �c tiêu 200 ty� USD 
trước thời ha�n 3 năm. Đông Nam A� 
châ �m nhâ�t vào năm 2009 se	 trở tha�nh 
ba �n ha�ng lớn thứ ba cu �a Trung Quô�c 
thay thê � Nhâ�t Ba �n. Theo Hiê�p định Khu 
mâ �u di�ch tự do Trung Quô �c- ASEAN, bă�t 
đâ �u từ nga�y 1.1.2009, hai bên se	 co� điê�u 
chi �nh lớn vê� thuê� quan thương ma �i với 
đa sô� ha�ng ho�a, đê�n nga�y 1.1.2010, hai 
bên se	 đưa 90% ha�ng ho�a gia�m vê� mức 
thuê � quan thương ma �i bă �ng không. 

Ưu thê� vê� đi�a ly�, nê�n ta �ng vê� ngoa�i 

giao đa 	 ta�o cơ sở cho doanh nghiê�p đi ra 

bên ngoa�i, nhưng so với viê�c ta �c chiê�n 

đô�c lâ�p trước đây, dưới sự dâ 	n dắt cu �a 

chi �nh phu �, viê�c đi ra bên ngoa�i cu �a 

doanh nghiê�p Trung Quèc co � mu �c tiêu rõ 

hơn, có quy hoa�ch hơn, thu được tha �nh 

qua � tô �t đe �p hơn. 

4. Với trình độ phát triển kinh tế và 

là một trong những nước thành viên 

ASEAN, bạn hàng của Trung Quốc, 

Việt Nam là nước đầu tiên mà các 

doanh nghiệp Trung Quốc “đi ra bên 

ngoài” lựa chọn đầu tư 

Trong 10 nước ASEAN, Viê�t Nam 

được coi la� nước XHCN duy nhâ�t, gièng 

Trung Quô �c vê� mô hi�nh pha�t triê �n kinh 

tê �, pha�t triê �n liên tu�c, chi �nh tri �, xa	 hô�i 

ô �n đi�nh, tăng trưởng nhanh vê� kinh tê�. 

Viê�t Nam đa 	 tha�nh công trong viê �c thực 

hiê �n chi�nh sa�ch đổi mới hơn 20 năm, thê� 

chê � kinh tê� thi� trường XHCN đang dâ�n 

hi�nh tha�nh va� hoa�n thiê�n, công ta�c ca �i 

ca �ch thê � chê� chi�nh tri� đang được đâ �y 

nhanh. Viê�t Nam ti�ch cực thu �c đâ �y mở 

cửa đô �i ngoa�i, ta�o môi trường đâ �u tư rô �ng 

ra 	i, thu hu �t đâ �u tư trực tiê�p nước ngoa�i.  

Viê�t Nam co � cu�c diê �n chi�nh tri � ô �n 
đi �nh, vi� tri� đi �a ly� thuâ�n lợi co� thê� se	 trở 
tha �nh vu�ng đâ �t no�ng vê� đâ �u tư cuô �i cu �ng 
cu �a Đông Nam A�. Diê �n ti�ch la	nh thô� 
Viê�t Nam tuy chi � co� 330.000 km2, nhưng 
dân sô� tới 87 triê �u người, đứng thứ 13 
trên thê � giới, tuô�i bi�nh quân không qua� 
30, tiê�m năng tiêu du�ng vô cu�ng lớn, 
phi �a sau co�n co� không gian thi� trường 
rô �ng lớn cu �a 10 nước ASEAN, ngoa�i ra, 
vu �ng đâ �t na�y nă�m ở khu vực a� nhiê�t đới, 
có nguô �n ta�i nguyên thiên nhiên cực ky� 
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phong phu �, tiê�m lực tăng trưởng cu�a Việt 
Nam không thê � ti�nh hê�t được. 

Theo “Hiê�p đi �nh thương ma �i ha�ng 

ho �a- Hiê�p đi �nh khung vê� hợp ta �c kinh tê � 

toa �n diê�n Trung Quô�c- ASEAN”, Trung 

Quô�c va � ca �c nước ASEAN, bao gô�m Viê �t 

Nam thực hiê �n gia�m thuê� đô�i với gâ�n 

7000 mă �t ha�ng, đã thu�c đâ �y ma�nh me	 

pha �t triê �n thương ma �i giữa hai nước. 

Theo thô�ng kê cu �a Bô� Thương ma�i 

Trung Quô �c, năm 1991, kim nga�ch 

thương ma �i hai nước chi � đa �t 32 triê �u 

USD, đê�n năm 2008 đa 	 tăng tới 19,5 ty� 

USD, tăng hơn 600 lâ�n. Trung Quô�c đa 	 

liên tu�c trong 5 năm liê�n trở tha�nh ba�n 

ha�ng lớn nhâ�t, la� nguô�n nhâ�p khâ �u lớn 

nhâ�t va � la� thi � trường xuâ�t khâ�u lớn thứ 

ba cu�a Viê�t Nam. Ngoa �i ra, năm 2006, 

tô �ng kim nga�ch ma� Trung Quô�c ky � kê�t 

vê� nhâ�n thâ�u công tri�nh, hợp ta �c lao 

đô�ng, hợp đô�ng tư vâ�n thiê �t kê � ở Viê�t 

Nam lên tới 2,7 ty� USD, hoa�n tha�nh mức 

kinh doanh 590 triê�u USD. Viê�t Nam đa 	 

trở tha�nh thi � trường nhâ�n thâ�u công 

tri �nh lớn nhâ�t cu �a Trung Quô�c ở Đông 

Nam A �. 

Nga �y 8.10.2004, Chi�nh phu� hai nước 
Viê�t Nam va � Trung Quô�c đa 	 đưa ra 
Thông ba�o chung, hai bên xa�c đi �nh mu �c 
đi �ch hợp ta �c xây dựng “hai ha�nh lang 
mô�t va �nh đai”. Hai ha�nh lang kinh tê� la� 
“Nam Ninh- La�ng Sơn- Ha� Nô�i- Ha�i 
Pho�ng”, “Côn Minh- La�o Cai- Ha� Nô�i- 
Ha�i Pho �ng” va � va �nh đai kinh tê� Bă �c Bô�, 
đây la � quy hoa�ch chung vê� hợp ta �c kinh 
tê � trung va� da �i ha�n giữa hai nước. Xây 

dựng được “hai ha�nh lang mô�t va �nh đai” 
không chi � gióp cho kinh tê� cu �a ca�c ti �nh 
Tây Nam Trung Quô �c va� ca� khu vực Bă�c 
Bô � Viê�t Nam tha �nh mô�t thê� thô�ng nhâ�t, 
thu �c đâ �y pha �t triê �n khu vực na�y, ma� 
đô �ng thời cu	ng co� thê� trở tha�nh câ�u nô�i 
hợp ta �c kinh tê � với ASEAN. Đây la� khu 
vực co � vi� tri � đi�a ly� thuâ�n lợi, tiê�m lực 
pha �t triê �n tương đối lớn. 

5. Khai thác khu kinh tế Đình Vũ - 
Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam là thời cơ, áp dụng “Mô hình phát 

triển Chiết Giang” vào Việt Nam, thúc 

đẩy hàng hóa của Trung Quốc và doanh 

nghiệp vừa và nhỏ của Trung Quốc “đi 

ra bên ngoài”, để việc kết hợp giữa kinh 

nghiệm thành công của “Mô hình phát 

triển Chiết Giang” với thực tế của thành 

phố Hải Phòng, việc thúc đẩy thành phố 
Hải Phòng bước vào con đường cùng 

thực hiện song song ngành nghề hóa và 

đô thị hóa đạt được thắng lợi chung 

5.1. Dựa va �o ưu thê� khu vực cu �a 
tha �nh phô� Ha�i Pho�ng va � Viê�t Nam, khai 
tha �c khu kinh tê � Đi �nh Vu �- Ca �t Ha�i là cơ 
hội, đâ�u tư xây dựng “Trung tâm thương 
ma �i ASEAN” làm sàn giao dịch, thu�c đâ �y 
ha�ng ho�a Trung Quô�c “đi ra bên ngoa�i” 

Tha�nh phô � Ha�i Pho�ng la� tha�nh phô� 

lớn thứ ba cu �a Viê�t Nam, nă�m ở đô �ng 

bă �ng sông Hô�ng Viê�t Nam, la� tha�nh phô� 

co � nhiê�u bê�n ca�ng nhâ�t miê�n Bă�c Viê�t 

Nam, la� cửa ngo	 ra biê�n chu � yê�u ở miê �n 

Bă �c Viê�t Nam. Ha�i Pho �ng ca�ch thu � đô 

Viê�t Nam 104 km vê � phi �a Tây, ca�ch biên 

giới Trung Quô�c 200 km. Tha�nh phô� Ha�i 
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Pho�ng nă�m ở vi� tri � then chô�t, điê�m giao 

nhau cu �a “hai ha�nh lang mô�t va �nh đai” 

trong hợp ta �c pha�t triê�n Viê�t Nam - 

Trung Quô �c. Tha�nh phô � Ha�i Pho�ng la� 

tuyê �n giao thông quan tro �ng cu �a ca� nước 

va � Bă�c bô�, la� trung tâm công nghiê�p, 

thương ma �i, di�ch vu �, du li�ch… cu �a ca� 

Viê�t Nam va � khu vực ven biê�n Bă�c bô �. 

Thông qua Ha�i Pho�ng không chi � co� thê� 

gây bức xa� tới 5 nước Đông Nam A � ở khu 

vực Tiê�u vu �ng sông Mê Công la� Viê �t 

Nam, La �o, Tha�i Lan, Campuchia, 

Miama, ma � co�n co� thê � gây bức xa � tới 5 

nước Đông Nam A � trên biê�n la� Indonexia, 

Philippin, Malayxia, Singapo va � Brunei, 

vi� tri � đi �a ly� là vô cu�ng quan tro �ng. 

Trừ Singgapo, còn lại các nước Đông 

Nam A � đê�u co� tri �nh đô� pha �t triê �n kinh 

tê � nhi�n chung la�c hâ�u hơn Trung Quô�c. 

Ha�ng ho�a cu�a Trung Quô �c, đă�c biê�t la � 

ha�ng tiêu du�ng, ha�ng dê�t may, nguyên 

vâ �t liê�u xây dựng, ha�ng kim khi� nho � va � 

thiê �t bi� cơ điê�n đê�u xuâ�t hiê�n nhiê�u ở thi� 

trường Đông Nam A �. Cho nên, y� đi�nh 

xây dựng “Trung tâm thương ma �i 

ASEAN” va � khu bảo thuế tâ �p trung ca �c 

thi � trường chuyên doanh ở trong khu 

kinh tê � Đi�nh Vu 	- Ca �t Ha�i se	 trở tha�nh 

thi � trường ha�ng ho�a nước ngoa�i Trung 

Quô�c lớn nhâ�t trong khu mâ�u di �ch tự do 

Trung Quô �c - ASEAN, la� sàn giao dịch 

đê� ha�ng ho�a Trung Quô�c va�o Đông Nam 

A�; “Trung tâm thương ma �i ASEAN” 

không chi� la� sàn giao dịch đê � ha�ng ho�a 

Trung Quô �c “đi ra bên ngoa�i”, ma � co �n trở 

tha �nh trung tâm tập kết và phân tán 

ha�ng ho�a cu�a ca�c nước ASEAN, trở 

tha �nh sàn giao dịch đê� ha�ng ho�a Đông 

Nam A � va �o Trung Quô�c. 

5.2 Lấy “Trung tâm thương mại 
ASEAN” làm chỗ dựa, lấy “Khu hợp tác 
kinh tế mậu dịch Trung Quốc” trong Khu 
kinh tế Đình Vũ - Cát Hải làm sàn giao 
dịch, thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ trong lĩnh vực chế tạo của Trung 
Quốc “đi ra bên ngoài” theo phương thức 
xây dựng  các khu chuyên doanh, hình 
thành mối tương tác lẫn nhau giữa thị 
trường chuyên doanh và khu chuyên 
doanh  

Một đặc điểm nổi bật của Trung Quốc 

là số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ rất 

nhiều, chiếm tới 96% trong tổng số các 

loại doanh nghiệp. Nhưng những doanh 

nghiệp vừa và nhỏ đầy sức sống này 

trong quá trình “đi ra bên ngoài” gặp 

một số trở ngại nhất định, trở ngại lớn 

nhất là chi phí cho thông tin và quản lý, 

không nắm được tình hình của quốc gia 

mà họ định đầu tư: khó khăn trong việc 

liên kết với các ban ngành chủ quản của 

nhà nước. Kinh doanh xuyên quốc gia 

đòi hỏi phải nắm được môi trường kinh tế, 

chế độ pháp luật, tin tức thị trường và 

điều kiện xã hội của địa phương; phải 

nắm được tình trạng nhân tài của nơi đó; 

cần tư vấn về thương mại, pháp luật, 

thuế…; cần giải quyết các vấn đề như 

thuê nhà xưởng, thuê nhân công. 

Xây dựng “Khu hợp tác kinh tế mậu 

dịch Trung Quốc” trong Khu kinh tế 
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Đình Vũ – Cát Hải, sẽ dẫn dắt một loạt 

doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành 

chế tạo của Trung Quốc đầu tư xây dựng 

nhà máy theo phương thức khu chuyên 

doanh, phát huy hiệu ứng cộng hưởng; có 

thể tận dụng tối đa các ưu thế về chính 

sách ưu đãi, vị trí ưu đãi, nguồn nhân lực 

và tài nguyên thiên nhiên để phát triển. 

Việc xây dựng “Khu hợp tác kinh tế mậu 

dịch Trung Quốc” cũng sẽ có lợi cho các 

doanh nghiệp trong cùng một chuỗi 

ngành nghề tổ chức thành tập đoàn đầu 

tư, thích hợp cho việc chuyển dịch các 

khu chuyên doanh ở các khu vực phát 

triển, sản xuất quá thừa như Chiết Giang, 

Quảng Đông đi ra ngoài, điều này vừa 

giảm được rủi ro đầu tư cho từng doanh 

nghiệp, vừa có lợi cho việc hình thành 

sức mạnh tổng hợp của ngành, và đồng 

thời tranh thủ được sự ủng hộ của Chính 

phủ hai nước Việt - Trung. “Khu hợp tác 

kinh tế mậu dịch Trung Quốc” sẽ tạo 

nhiều điều kiện thuận lợi về chính sách 

ưu đãi trên các mặt như đất đai, thuế, lưu 

thông hàng hoá. Đối với các doanh 

nghiệp dân doanh vừa và nhỏ trong 

ngành chế tạo, khu hợp tác có thể giúp 

các doanh nghiệp này hình thành nên 

mạng lưới liên kết trong các khâu từ đầu 

vào đến đầu ra, chiếm được thị trường 

nước ngoài. 

Với kinh nghiệm “Mô hình phát triển 

Chiết Giang”, thị trường chuyên doanh 

và các khu chuyên doanh có ảnh hưởng 

tương hỗ lẫn nhau, thúc đẩy nhau phát 

triển. Tác dụng của thị trường chuyên 

doanh đối với khu chuyên doanh gåm: 

một là, sự tồn tại, phát triển của thị 
trường chuyên doanh kéo theo việc sinh 

ra và phát triển khu chuyên doanh; hai 
là, thị trường chuyên doanh trực tiếp 
tiêu thụ các sản phẩm của khu chuyên 

doanh sản xuất; ba là, thị trường chuyên 
doanh phát triển sẽ thúc đẩy sự sáng tạo 

kỹ thuật và sản phẩm của khu chuyên 

doanh; bốn là, thị trường chuyên doanh 
thu hút được số lượng lớn các doanh 

nghiệp tập trung sản xuất cùng loại sản 

phẩm, để thu được hiệu suất kinh tế quy 

mô lớn; năm là, thị trường chuyên doanh 
phát triển sẽ thúc đẩy tập trung sản xuất 

giảm chi phí giao dịch, nâng cao hiệu 

suất hoạt động; sáu là, thị trường chuyên 
nghiệp cung cấp thông tin giúp các khu 

chuyên doanh phát triển sản xuất; bảy là, 
thị trường chuyên doanh giúp nâng cao 

thương hiệu của khu chuyên doanh. 

VVVVai trò cai trò cai trò cai trò của a a a khu chuyên doanh khu chuyên doanh khu chuyên doanh khu chuyên doanh đđđđối vi vi vi với i i i 

ththththị tr tr tr trường chuyên doanhng chuyên doanhng chuyên doanhng chuyên doanh gåm: một là, 
khu chuyên doanh là sự bảo đảm quan 

trọng cho sự khởi động của thị trường 

chuyên doanh; hai là, khu chuyên doanh 
kéo theo sự phát triển của thị trường 

chuyên doanh; ba là, ưu thế nổi bật của 
thị trường chuyên doanh được xây dựng 

trên cơ sở của khu chuyên doanh; bốn là, 
sự phát triển của khu chuyên doanh kéo 

theo sự khuyếch tán của thị trường 

chuyên doanh. Vì thế, có thể nói khu 
chuyên doanh có lợi cho sự hình thành 
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thị trường chuyên doanh, thị trường 
chuyên doanh hình thành lại thúc đẩy 
hơn nữa cho sự phát triển của khu 
chuyên doanh. 

Vì thế, các doanh nghiệp vào “Khu 
hợp tác kinh tế mậu dịch Trung Quốc” 
còn dựa vào “Trung tâm thương mại 
ASEAN”, hình thành mô thức “cửa hàng 
phía trước, cơ sở sản xuất phÝa sau”, 
đồng thời tận dụng tối đa thị trường này 
để giảm giá thành thu mua nguyên vật 
liệu đầu vào và giá thành tiêu thụ, phát 
huy tối đa sức tương tác giữa thị trường 
chuyên doanh với khu chuyên doanh, 
đẩy nhanh hàng hoá, doanh nghiệp của 
Trung Quốc “đi ra bên ngoài”,  hình 
thành nên một vòng tuần hoàn ưu việt. 

Lấy điểm tựa là thị trường chuyên 

doanh, xây dựng sàn giao dịch thích hợp 

cho các doanh nghiệp chế tạo vừa và nhỏ 

của Trung Quốc “đi ra bên ngoài” có ý 

nghĩa rất quan trọng đối với việc giảm rủi 

ro mạo hiểm, hình thành các khu chuyên 

doanh và hiệu ứng quy mô, tăng sức cạnh 

tranh của các doanh nghiệp trong nước, 

nó sẽ kéo theo một loạt các doanh nghiệp 

sản xuất ở khu vực ven biển phía Đông 

Trung Quốc đến đầu tư xây dựng nhà 

máy ở nước ngoài, thúc đẩy doanh nghiệp 

“đi ra bên ngoài” thực hiện việc nâng cấp, 

từ phương thức “đánh đơn đánh lẻ” lên 

thành “khu hợp tác kinh tế mậu dịch 

Trung Quốc”, thực hiện đi ra ngoài theo 

cách có tổ chức thành đoàn . Lấy điểm 

tựa là thị trường chuyên doanh, từ chỗ 

phân tán đi tới tập hợp, thực hiện bước đi 

“đi ra bên ngoài” có quy mô hơn, sẽ là 

con đường tất yếu của đa số doanh nghiệp 

muốn “đi ra bên ngoài”. 

5.3 Với cơ hội khai phát xây dựng cơ 
sở hạ tầng và đầu tư vào các dự án lớn ở 
Khu kinh tế cảng Đình Vũ- Cát Hải của 
Hải Phòng, thu hút các doanh nghiệp 
quốc hữu vừa và lớn đẩy nhanh tiến 
trình xây dựng khai thác phát triển khu 
kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, tạo môi 
trường đầu tư tốt, hỗ trợ và bảo đảm hữu 
hiệu cho hàng hoá,  doanh nghiệp vừa và 
nhỏ của Trung Quốc “đi ra bên ngoài” 

Khu hợp tác kinh tế Đình Vũ – Cát 

Hải là khu kinh tế lớn cấp quốc gia của 

Việt Nam, trên diện tích 216km2, bao 

gồm cả việc khai thác khu vực mở rộng 

của Hải Phòng. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ 

tầng của khu này là rất lớn, bao gồm: 

tổng đầu tư 1,2 tỷ USD cho dự án đường 

cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tổng đầu tư 

400 triệu USD cho cảng nước sâu Lạch 

Tray và xây dựng cầu lớn vượt biển tại 

Đình Vũ – Cát Hải với chiều dài 6km và 

khai phát đất đai trên diện tích 216km2 

của khu kinh tế. 

Doanh nghiệp vừa và lớn của Trung 

Quốc có thể lấy cơ sở khai phát khu kinh 

tế Đình Vũ – Cát Hải, với phương thức 

thầu công trình tham dự vào xây dựng cơ 

sở hạ tầng của khu kinh tế; tận dụng ưu 

thế vị trí của Hải Phòng và Việt Nam, với 

phương thức đầu tư trực tiếp xây dựng cơ 

sở căn cứ địa ở nước ngoài tại khu kinh tế 

này, hoàn tất bố cục ngành; tận dụng thời 
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cơ giá nguyên vật liệu quốc tế giảm mạnh, 

dùng phương thức đầu tư trực tiếp hoặc 

mua lại sáp nhập để tiến hành khai thác 

cùng với phía Việt Nam; với kinh nghiệm 

khu khai phát kinh tế khá thành thục 

của Trung Quốc tham gia vào công tác 

xây dựng và quản lý kinh doanh ở khu 

kinh tế Đình Vũ – Cát Hải; với phương 

thức đầu tư trực tiếp xây dựng nhà máy 

sản xuất các sản phẩm cơ điện và vật liệu 

xây dựng trong khu kinh tế, thực hiện đa 

nguyên hoá tại nơi sản xuất, xoá bỏ rào 

cản mậu dịch đối với các nước phát triển. 

Doanh nghiệp quốc hữu lớn của Trung 

Quốc tham gia vào khai thác trong khu 

kinh tế Đình Vũ – Cát Hải sẽ đẩy nhanh 

việc xây dựng cơ sở hạ tầng của khu kinh 

tế này, thúc đẩy tiến trình khai thác 

kinh tế, tạo ra sự hỗ trợ cho các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ cùng “đi ra bên ngoài”. 

Hiện nay công ty Tập đoàn máy công 

nghiệp Trung Quốc, Tập đoàn công ty 

Hoá chất Trung Quốc, Tập đoàn công ty 

Kim Thành Bắc Kinh, Công ty TNHH 

đầu tư Thái Đạt Thiên Tân đều bày tỏ 

nguyện vọng đầu tư vào khu kinh tế 

Đình Vũ – Cát Hải. 

5.4. Kết hợp kinh nghiệm thành công 
của mô hình phát triển Chiết Giang với 
tình hình thực tế của Hải Phòng, thực hiện 
kết hợp giữa ngành nghề hoá và đô thị hoá 
thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển 
nhanh, có lợi cho cả hai phía Việt – Trung 

Thị trường chuyên doanh với chủ thể 
là “Trung tâm thương mại ASEAN” và 

các khu chuyên doanh trong “Khu hợp 
tác kinh tế thương mại Trung Quốc” sẽ 
hình thành nên “vành đai sinh thái” hữu 
ích tại Hải Phòng. “Vành đai sinh thái” 
không những mang tới nguồn vốn lớn, kỹ 
thuật tiên tiến và cách thức quản lý cho 
Hải Phòng, thêm nhiều cơ hội việc làm, 
mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế địa 
phương thông qua việc mua sắm vật tư 
nguyên liệu đầu vào tại đây. 

Không những thế, chủ doanh nghiệp 

chế tạo vừa và nhỏ của Trung Quốc vào 

“Khu hợp tác kinh tế thương mại Trung 

Quốc” xuất thân là các thương nhân 

Chiết Giang. Thương nhân Chiết Giang 

có đặc điểm là những người có tinh thần 

sáng tạo, khai thác và có sức sống nhất ở 

Trung Quốc. Xuất phát của họ từ chỗ nhỏ 

lẻ, phân bố và phát triển rộng khắp trên 

thế giới, có cơ sở dân gian thâm hậu và 

quá trình trưởng thành hoàn chỉnh, với 

“tinh thần tứ thiên” (nghìn): “§i khắp 

thiên sơn vạn thuỷ, học cả thiên ngôn 

vạn ngữ, nghĩ ra thiên phương trăm kế, 

chịu đựng thiên sở vạn khổ”, nên từ chỗ 

nghèo khổ ngày xưa họ đã làm nên “quần 

thể giàu có nhất” hiện nay. Họ mang 

trong mình tinh tuý “Mô hình phát triển 

Chiết Giang” nên họ muốn dẫn dắt 

thương nhân Chiết Giang vào Việt Nam, 

đi vào khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải 

của Hải Phòng. Thông qua hình mẫu 

thương nhân Chiết Giang và “hiệu ứng 

cá nheo” kích thích tinh thần sáng tạo và 

tinh thần khai thác dân gian tại địa 

phương.  
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Sự kích thích lẫn nhau giữa thị trường 

chuyên doanh với các khu chuyên doanh 

sẽ thúc đẩy sự phát triển của các loại 

hình nghề nghiệp ở Hải Phòng, thực hiện 

phát triển công nghiệp hoá ở đây, thúc 

đẩy tiến trình đô thị hoá Hải Phòng; quá 

trình đô thị hoá Hải Phòng tất yếu thúc 

đẩy phát triển công nghiệp hoá, đẩy 

nhanh tốc độ nâng cấp các ngành, nâng 

cao quy mô và trình độ “Trung tâm thương 

mại ASEAN”, cải thiện môi trường đầu tư 

của thành phố, thúc đẩy phát triển hài hoà 

kinh tế, xã hội thành phố, hoàn tất “lấy 

thị trường làm hướng đi, lấy thương 

nghiệp để phát triển công nghiệp”, “lấy 

thương mại thúc đẩy phát triển, lấy hưng 

thương xây dựng thành phố”. 

6. Công ty chúng tôi đã có một loạt 

công tác chuẩn bị cho việc đưa kinh 

nghiệm thành công của “Mô hình phát 

triển Chiết Giang” vào thành phố Hải 

Phòng, thúc đẩy doanh nghiệp vừa và 

nhỏ Trung Quốc “đi ra bên ngoài” 

6.1. Công tác điều tra nghiên cứu đã 
làm 

Đầu năm 2007, công ty chúng tôi lựa 

chọn các nước Đông Nam Á và Đông Bắc Á 

làm trạm đầu tiên của chiến lược “đi ra 

ngoài”, lần lượt cử đi nhiều đoàn công tác, 

sau một năm khảo sát thực địa một cách tỷ 

mỉ, kỹ lưỡng cùng với các luận chứng khoa 

học, chúng tôi đã lựa chọn Việt Nam làm 

nước đầu tiên để “đi ra bên ngoài”. 

Năm 2008, chúng tôi lại tiến hành 

khảo sát ở Việt Nam, bao gồm các thành 

phố như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Đà Nẵng, Hà Tây, Hoà Bình, 

Quảng Ninh, Quảng Nam, Thái Bình, 

Nam Định, Hải Dương, Bắc Giang, Lạng 

Sơn, Hải Phòng, ngoài ra còn khảo sát 

nhiều khu công nghiệp, các loại thị 

trường, nông thôn, thị trường chứng 

khoán, ngân hàng. Chúng tôi đã khảo 

sát Hải Phòng khoảng hơn 10 lần, cuối 

cùng quyết định kiến nghị xây dựng mô 

hình khu hợp tác thương mại với nước 

ngoài kết  hợp giữa “Trung tâm thương 

mại ASEAN” và các khu gia công chế 

xuất tại khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải 

của Hải Phòng.  

Chúng tôi đã làm một khối lượng công 

việc lớn bao gồm sưu tập và nghiên cứu 

tài liệu về Việt Nam và Hải Phòng, nắm 

được tư liệu và thông tin nguyên bản, 

những tư liệu và thông tin được lấy với thời 

gian sớm nhất và tương đối đầy đủ, chúng 

tôi cũng đã tiến hành tìm kiếm và nghiên 

cứu tư liệu, thông tin về chuyển dịch cơ cấu 

ngành, đầu tư ra nước ngoài và mô hình 

kinh tế khu vực của Trung Quốc. 

6.2. Xây dựng một đội ngũ chuyên 
nghiên cứu sâu về mô h×nh phát triển 
kinh tế vïng Trung Quốc trong bối cảnh 
quốc tế hoá 

Chúng tôi đã tổ chức đội ngũ chuyên 

nghiệp để xây dựng khu hợp tác “Trung 

tâm thương mại ASEAN”, khu hợp tác 

thương mại với nước ngoài tại khu kinh 

tế Đình Vũ – Cát Hải của Hải Phòng, 

đồng thời ký kết các thoả thuận hợp tác 
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với Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á 

thuộc Đại học Dân tộc Quảng Tây, Sở 

nghiên cứu kinh tế ngành thuộc Đại học 

Chiết Giang, Công ty TNHH tư vấn quốc 

tế Hoa Điếm Thông, Công ty xây dựng 

quốc tế Trung Nguyên Trung Quốc, 

Công ty Quản lý công trình quốc tế Kinh 

Hưng và Công ty TNHH tư vấn quản lý 

doanh nghiệp Trạch Tuệ Thượng Hải. 

Trong đó chúng tôi đã hợp tác với Trung 

tâm nghiên cứu Đông Nam Á Đaị học 

Dân tộc Quảng Tây thành lập một trung 

tâm phục vụ đầu tư Việt Nam, có các 

trung tâm thông tin, trung tâm dự án 

trù bị, trung tâm đóng gói dự án, trung 

tâm trù bị nhân tài, trung tâm tư vấn… 

hiện đang đi vào hoạt động và có những 

hiệu quả ban đầu rõ rệt; công ty chúng 

tôi có hợp tác với Sở Nghiên cứu kinh tế 

ngành thuộc Đại học Chiết Giang triển 

khai công tác nghiên cứu đưa mô hình 

kinh tế khu vực Chiết Giang vào Việt 

Nam, tiến trình công việc khá thuận lợi; 

chúng tôi đã mời Công ty TNHH tư vấn 

quốc tế Hoa Điểm Thông tiến hành lên 

kế hoạch và tuyên truyền ở nước ngoài về 

xây dùng khu vực hợp tác thương mại với 

nước ngoài tại Đình Vũ – Cát Hải, cổ 

đông chủ yếu của Công ty TNHH tư vấn 

quốc tế Hoa Điểm Thông là ngân hàng 

Đại Hoa Singapo, họ cũng có hợp tác với 

các nhà đầu tư khác tại Mỹ mở Đài 

Truyền hình  năm châu, vì thế, họ có 

nguồn lực người nhà và kênh huy động 

vốn từ Singapo và Mỹ; chúng tôi cũng 

mời Công ty TNHH tư vấn quản lý doanh 

nghiệp Trạch Tuệ Thượng Hải làm cố vấn 

tài chính, hợp tác với chúng tôi lên chiến 

lược phát triển Việt Nam và chương  

trình dự án đầu tư cụ thể. 

6.3.Thiết lập quan hệ hợp tác tốt đẹp 
và kênh trao đổi với Viện KHXH Việt 
Nam, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế 
Trung ương, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ 
Công thương và UBND thành phố Hải 
Phòng 

Công ty chúng tôi đã thiết lập quan hệ 

chặt chẽ với Viện KHXH Việt Nam, 

UBND Thành phố Hải Phòng. Công ty 

TNHH Đầu tư Tử Lộc (Hồng Kông), Viện 

Nghiên cứu Trung Quốc thuộc Viện 

KHXH Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

UBND thành phố Hải Phòng đã xây 

dựng các đề tài nghiên cứu đưa mô hình 

kinh tế vïng Trung Quốc vào Việt Nam, 

đồng thời ký kết thoả thuận hợp tác ba 

bên, nghiên cứu “tính khả thi của dự án 

đưa mô hình kinh tế Nghĩa Ô Chiết 

Giang vào Hải Phòng”. Trọng tâm 

nghiên cứu: lấy khu kinh tế Hải Phòng 

làm căn cứ, đưa “Mô hình Nghĩa Ô” với 

thị trường giao dịch quy mô lớn làm đầu 

tầu, lập nên mô hình kinh tế chuyên 

doanh với thương mại vận chuyển hàng 

hoá là chủ đạo, dựa vào ưu thế tổng hợp 

của thị trường giao dịch quy mô lớn, định 

rõ trọng tâm phát triển các khu chuyên 

doanh như dịch vụ thương mại, ngành 

vận tải cảng biển, ngành sản xuất thủ 
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công, ngành du lịch nghỉ dưỡng, ngành 

sản xuất kỹ thuật cao và ngành nông 

nghiệp của đô thị, từ đó, tạo ra bức xạ 

ngành nghề cho các khu vực lân cận Hải 

Phòng và cả khu vực Đông Nam Á, thúc 

đẩy vốn, kỹ thuật, nhân tài tập hợp 

chung quanh khu vực kinh tế theo mô 

hình hình thái kinh tế mới, để thúc đẩy 

tiến trình công nghiệp hoá và đô thị hoá 

Hải Phòng, thúc đẩy và phát triển các 

ngành kinh tế đặc sắc của địa phương. 

Ngoài ra, chúng tôi còn hợp tác với Viện 

Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, 

Báo Nhân dân, Đài truyền hình Việt 

Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đại sứ 

quán Việt Nam tại Trung Quốc thiết lập 

mối quan hệ hợp tác tốt, nhằm tạo cơ sở 

có lợi cho mô hình Chiết Giang khai hoa 

nở nhuỵ tại Hải Phòng. 
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HHHHải Phòng xây di Phòng xây di Phòng xây di Phòng xây dựng ý tng ý tng ý tng ý tưởng hng hng hng hợp tác p tác p tác p tác 

toàn ditoàn ditoàn ditoàn diện, cn, cn, cn, cơ quan này  quan này  quan này  quan này đđđđã cã cã cã cấp quyp quyp quyp quyền mn mn mn mời i i i 

ththththầu, quyu, quyu, quyu, quyền cn cn cn cố v v v vấn quy hon quy hon quy hon quy hoạch tch tch tch tổng thng thng thng thể và  và  và  và 

quyquyquyquyền khai thác đn khai thác đn khai thác đn khai thác đất đai cho chúng tôi t đai cho chúng tôi t đai cho chúng tôi t đai cho chúng tôi 

vào tháng 2vào tháng 2vào tháng 2vào tháng 2----2009200920092009    

Uỷ ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng 

đã cấp phép cho Công ty TNHH đầu tư 

Tử Lộc là cố vấn đầu tư và phát triển dự 

án “Khu khai phát kinh tế Đình Vũ – 

Cát Hải” và là cố vấn thiết kế quy hoạch 

khu du lịch, khu đô thị, khu thương mại, 

khu bảo thuế, khu thuế quan trong khu 

kinh tế này; đồng thời đảm nhiệm là tổng 

đại lý thu hút nhà đầu tư vào Đình Vũ tại 

Mỹ, châu Âu, Singagpo, Hồng Kông, 

Macao, Đài Loan, Trung Quốc đại lục và 

các khu vực khác; hai bên cũng đã ký 

vào Bản ghi nhớ về hợp tác phát triển. 

Công ty TNHH đầu tư Tử Lộc sẽ cùng với 

đối tác Việt Nam hợp tác xây dựng nên 

Công ty đầu tư khai phát khu kinh tế 

theo hình thức góp vốn, trong đó Tử Lộc 

góp 70% tổng số vốn, Uỷ ban quản lý khu 

kinh tế Đình Vũ Cát Hải cho phép Công 

ty đầu tư khai thác phát triển khu kinh 

tế quyền khai thác cấp một đối với đất 

đai trong khu khai phát. 

Công ty chúng tôi còn ký kết ghi nhớ 

với Ủy ban quản lý khu kinh tế Hải 

Phòng, hai bên cam kết: Công ty chúng 

tôi sẽ tuyên truyền cho bạn bè và tổ chức 

quốc tế về khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải 

của Hải Phòng, với kinh nghiệm và thực 

lực của bản thân, trên cơ sở địa điểm và 

quy mô thích hợp mà các cơ quan chức 

năng đã phê chuẩn, phát triển đầu tư và 

thu hút nhà đầu tư chủ yếu trên mấy 

hạng mục sau: khu bảo thuế quy mô trên 

800 ha và khu mậu dịch quốc tế trên 

600ha; Uỷ ban Quản lý khu kinh tế Hải 

Phòng sẽ theo quy định của pháp luật 

Việt Nam hiện hành cung cấp và tạo điều 

kiện hợp tác tối ưu cho Công ty TNHH 

đầu tư Tử Lộc và các đối tác mà công ty 

này giới thiệu. Tháng 4 năm 2009, Công 

ty TNHH Đầu tư Tử Lộc, Công ty TNHH 

cố vấn quốc tế Hoa Điếm Thông, Công ty 

xây dựng quốc tế Trung Nguyên và Công 
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ty quản lý công trình quốc tế Kinh Hưng 

đã tiến hành khảo sát tổng hợp. Hai bên 

cũng đã ký ghi nhớ về quy hoạch tổng 

thể khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải vào 

ngày 15 tháng 4. Tháng 5, đoàn khảo sát 

tổng hợp đã giao lưu sâu về các vấn đề 

quy hoạch với Ủy ban quản lý tại Hải 

Phòng. Uỷ ban cũng đã quyết định đưa 

đoàn khảo sát tổng hợp thành đơn vị chỉ 

định trong công tác quy hoạch. Hai bên 

sẽ hợp tác chặt chẽ để xây dựng khu kinh 

tế thành khu kinh tế mẫu của cả nước và 

khu vực. 

6.5. Hai nước Trung - Việt đang xây 
dựng hệ thống chính sách thúc đẩy hỗ 
trợ xây dựng khu khai phát, mong rằng 
có nhiều chính sách hỗ trợ hơn 

Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra một 

loạt biện pháp hỗ trợ chính sách đối với 

các doanh nghiệp “đi ra bên ngoài”, như 

doanh nghiệp xây dựng khu mậu dịch với 

quy mô nhất định ở nước ngoài thì ngân 

sách nhà nước sẽ hỗ trợ những khoản 

tương ứng, cao nhất có thể lên tới 200 

triệu NDT, các doanh nghiệp đi đầu cũng 

được ngân sách của tỉnh hỗ trợ tiền tương 

ứng (tham khảo yêu cầu cơ bản và trình 

tự thẩm định đối với khu hợp tác kinh tế 

Trung Quốc ở nước ngoài” của Bộ Thương  

m¹i năm 2006). Gần đây, Trung Quốc và 

10 nước Đông Nam Á cũng ký kết  “Hiệp 

định đầu tư”, năm 2010 sẽ xây dựng toàn 

diện khu mậu dịch tự do Trung Quốc – 

ASEAN. Đồng thời, Chính phủ Trung 

Quốc còn tuyên bố xây dựng quỹ đầu tư 

Trung Quốc – ASEAN, đầu tư đợt 1 với 

quy mô 10 tỷ USD, chủ yếu đầu tư cho cơ 

sở hạ tầng và lĩnh vực nông nghiệp của 

các nước ASEAN. Đồng thời cam kết 

trong ba năm sẽ cho các nước ASEAN 

vay 15 tỷ USD để xây dựng cơ sở hạ tầng, 

ngoài ra Ngân hàng phát triển Trung 

Quốc, Ngân hàng xuất nhập khẩu cũng 

đều có những hỗ trợ khoản vay tương ứng. 

Để tranh thủ hữu hiệu những hỗ trợ về 

chính sách của nhà nước, chúng tôi sẽ 

hợp tác với Ban Thư ký “Diễn đàn cải 

cách mở cửa Trung Quốc và Hội chợ 

Trung Quốc - ASEAN”, tập hợp các 

chuyên gia, học giả của các ban ngành 

chính phủ, cơ quan nghiên cứu, doanh 

nghiệp lớn lập nên Trung tâm nghiên 

cứu Trung Quốc – ASEAN tại Bắc Kinh, 

làm hệ thống hỗ trợ chính sách cho dự án 

khu khai phát; với tiền đề đó tích luỹ 

nguồn lực con người, tranh thủ sự ủng hộ 

chính sách của nhà nước; đồng thời tăng 

cường hợp tác với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

Bộ Công thương, Bộ Nội vụ và Viện 

Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 

Viện KHXH Việt Nam để Nhóm công tác 

của công ty được xã hội  Việt Nam nhìn 

nhận và có được không gian phát triển 

lớn hơn.  

Ng−êi dÞch: NguyÔn mai ph−¬ng 
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