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TÓM TẮT 
Đầu tư công là hoạt động đầu tư của Nhà nước nhằm phục vụ nhu cầu của xã hội, vì lợi ích chung 

của cộng đồng. Những năm qua, đầu tư công cho phát triển kinh tế nông thôn đã được Nhà nước ta quan 
tâm, đặc biệt là đầu tư công cho các vùng nghèo như huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bằng phương 
pháp thống kê mô tả và phân tích SWOT, nghiên cứu đã chỉ ra rằng đầu tư công ở Sơn Động chủ yếu tập 
trung cho phát triển cơ sở hạ tầng và phát triển nông nghiệp, trong khi đó đầu tư cho giáo dục đào tạo 
nghề, khuyến nông và khuyến công còn yếu. Đầu tư công của huyện còn mang tính manh mún và dàn 
trải, đó là nguyên nhân chính dẫn đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công chưa cao. Vì vậy, để nâng cao 
hiệu quả kinh tế và xã hội trong đầu tư công, huyện cần chú trọng tới công tác quy hoạch, đầu tư có 
trọng điểm, tiếp tục ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng phần cứng (điện, đường, thủy lợi…), đồng thời 
chú trọng đầu tư cho cơ sở hạ tầng phần mềm (khuyến nông, khuyến công và khuyến thương). 

Từ khóa: Đầu tư công, giải pháp, hiệu quả, ngành kinh tế, phát triển kinh tế huyện. 

SUMMARY 
Public investment is a crucial function of the State in economic and social development in order 

to improve welfare of community. In recent years, public investment for economic development, 
especially for rural poor districts, has been paid much intention by Vietnamese state. Son Dong 
district, Bac Giang province is one of the poor locations which has been invested by several 
development programs from state and NGOs. By employing statistical descriptive method and SWOT 
matrix analysis, this research indicates that public investment in Son Dong district has focused on 
infrastructure improvement and agricultural development, whereas investments for vocational 
training, agricultural extension and industrial extension have been less concentrated. Moreover, 
public investment is scattered, so it is inefficiently used. Therefore, in order to increase socio-
economic efficiency of public investment, planning programs and priority strategies should be 
carefully made. Simultaneously, public investment must concentrate on developing both hard 
(electricity, road, irrigation system, etc.) and soft (training, extension, etc.) infrastructure. 

Key words: District level, economic development, efficiency, public investment, sectoral 
economy, solution.    

1. §ÆT VÊN §Ò 

Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, ®Çu t− 
®−îc chia thμnh ®Çu t− c«ng vμ ®Çu t− t− 
nh©n. §Çu t− c«ng lμ mét lÜnh vùc quan 
träng thóc ®Èy sù ph¸t triÓn ®Êt n−íc h−íng 
tíi môc tiªu ph¸t triÓn toμn diÖn c¸c vïng 

miÒn vμ t¹o c«ng b»ng cho mäi ng−êi. Cã thÓ 
nh×n nhËn ®Çu t− c«ng theo nhiÒu gãc ®é 
kh¸c nhau. TiÕp cËn tõ gãc ®é chñ thÓ ®Çu 
t−, dù th¶o LuËt ®Çu t− c«ng (2007) ®Þnh 
nghÜa: ®Çu t− c«ng lμ ®Çu t− tõ nguån vèn 
nhμ n−íc vμo c¸c ngμnh, lÜnh vùc, nh»m 
phôc vô môc ®Ých chung, kh«ng nh»m môc 
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®Ých kinh doanh. Tõ gãc ®é quy m« t¸c ®éng 
vμ hiÖu qu¶ cña ®Çu t−, theo kinh tÕ häc vi 
m«: ®Çu t− lμm gia t¨ng t− b¶n x· héi gäi lμ 
®Çu t− c«ng céng hay cßn gäi lμ ®Çu t− c«ng. 
XÐt theo ®èi t−îng thô h−ëng ®Çu t−, kinh tÕ 
c«ng céng ®Þnh nghÜa: c¸c ho¹t ®éng s¶n 
xuÊt ra hμng hãa c«ng céng gäi lμ ®Çu t− 
c«ng, c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt ra hμng hãa t− 
nh©n gäi lμ ®Çu t− t− nh©n (NguyÔn V¨n 
Song, 2006). Theo c¸ch tiÕp cËn nμy, ®Çu t− 
c«ng cã thÓ hiÓu lμ nh÷ng ho¹t ®éng ®Çu t− 
nh»m phôc vô nhu cÇu cña x· héi, v× lîi Ých 
chung cña céng ®ång, do Nhμ n−íc trùc tiÕp 
®¶m nhËn hay ñy quyÒn vμ t¹o ®iÒu kiÖn cho 
khu vùc t− nh©n thùc hiÖn. §Çu t− c«ng sÏ 
t¹o m«i tr−êng thuËn lîi, khuyÕn khÝch c¸c 
thμnh phÇn kinh tÕ, ®Æc biÖt lμ khu vùc kinh 
tÕ t− nh©n ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh, 
cïng tham gia vμo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn 
chung cña céng ®ång. 

§Çu t− c«ng lμ lÜnh vùc nghiªn cøu kh¸ 
míi mÎ nh−ng còng ®· thu hót sù quan t©m 
cña nhiÒu nhμ khoa häc còng nh− c¸c nhμ 
ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch. NguyÔn Hoμng Anh 
(2008) ®· sö dông ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ dù 
¸n ®Ó ph©n tÝch hiÖu qu¶ ®Çu t− c«ng ë 
thμnh phè Hå ChÝ Minh. T−¬ng tù, Hå Ngäc 
Hy (2007) ®· ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®Çu t− c«ng 
ë tØnh Qu¶ng TrÞ, trong khi ®ã nghiªn cøu 
cña Phan TÊt Thø (2008) ®· nghiªn cøu c¸c 
ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ dù ¸n ®Çu 
t− c«ng céng ë ViÖt Nam. Tuy nhiªn, ®Õn 
thêi ®iÓm nμy, ch−a cã mét nghiªn cøu nμo 
thùc sù ®i s©u vμo ®¸nh gi¸ vμ ®Ò ra ®Þnh 
h−íng nh»m t¨ng hiÖu qu¶ ®Çu t− c«ng cho 
mét huyÖn nghÌo. §ång thêi, còng ch−a cã 
nghiªn cøu nμo t×m hiÓu vÒ ®Çu t− c«ng cña 
huyÖn nghÌo d−íi gãc ®é c¸c ngμnh kinh tÕ. 

HuyÖn S¬n §éng, tØnh B¾c Giang lμ mét 
trong 62 huyÖn nghÌo nhÊt cña c¶ n−íc, ®· vμ 
®ang ®−îc thô h−ëng ®Çu t− c«ng cña nhμ 
n−íc tõ nhiÒu ch−¬ng tr×nh kh¸c nhau, ®Æc 
biÖt lμ ch−¬ng tr×nh “Gi¶m nghÌo nhanh vμ 
bÒn v÷ng”. Nhê c¸c ch−¬ng tr×nh ®Çu t− c«ng 
nμy mμ trong thêi gian gÇn ®©y bé mÆt n«ng 
th«n cña huyÖn ®· cã nhiÒu ®æi míi, c¬ së h¹ 

tÇng ®−îc c¶i thiÖn, thu nhËp cña nhiÒu 
nhãm c− d©n ®−îc n©ng cao. MÆc dï vËy, ®Çu 
t− c«ng ë nhiÒu ngμnh, nhiÒu lÜnh vùc cßn 
ch−a ®−îc sö dông cã hiÖu qu¶. V× lý do ®ã, 
nghiªn cøu “Thùc tr¹ng vμ gi¶i ph¸p n©ng cao 
hiÖu qu¶ ®Çu t− c«ng cho ph¸t triÓn kinh tÕ 
huyÖn S¬n §éng -  tØnh B¾c Giang" lμ vÊn ®Ò 
mang tÝnh cÊp thiÕt c¶ vÒ lý luËn vμ thùc tiÔn. 

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 

2.1. Ph−¬ng ph¸p thu thËp th«ng tin 

Th«ng tin thø cÊp vÒ t×nh h×nh ®Çu t− 
c«ng cho ph¸t triÓn kinh tÕ cña huyÖn ®−îc 
thu thËp tõ UBND huyÖn, c¸c phßng ban 
nh− phßng N«ng nghiÖp vμ Ph¸t triÓn n«ng 
th«n, phßng C«ng th−¬ng… vμ c¸c ®¬n vÞ 
ho¹t ®éng sù nghiÖp cña huyÖn. 

Th«ng tin s¬ cÊp ®−îc thu thËp b»ng 
ph−¬ng ph¸p pháng vÊn trùc tiÕp, tæ chøc 
héi th¶o vμ th¶o luËn. §èi t−îng cung cÊp 
th«ng tin bao gåm ®¬n vÞ ®Çu t− (l·nh ®¹o 
c¸c cÊp: cÊp tØnh 10 ng−êi, cÊp huyÖn 30 
ng−êi, cÊp x· 23 ng−êi) vμ ng−êi thô h−ëng 
®Çu t− (c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ trªn ®Þa bμn: 50 hé 
n«ng nghiÖp, 20 hé tiÓu thñ c«ng nghiÖp, 30 
hé kinh doanh, 30 doanh nghiÖp, 15 hîp t¸c 
x· vμ 10 trang tr¹i). 

2.2. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch th«ng tin 

Ph−¬ng ph¸p mμ nghiªn cøu sö dông lμ 
thèng kª m« t¶ vμ ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch 
ma trËn SWOT. Bªn c¹nh ®ã, nghiªn cøu sö 
dông chØ tiªu Hlv(GO) nh»m ®¸nh gi¸ hiÖu 
qu¶ ®Çu t− c«ng cho sù ph¸t triÓn c¸c ngμnh 
kinh tÕ cña huyÖn.  

          H lv(GO)= ΔGO/IvPHTD 

Trong ®ã:   
ΔGO: Gi¸ trÞ s¶n xuÊt t¨ng thªm trong 

kú nghiªn cøu cña ngμnh, ®Þa ph−¬ng. 
IvPHTD: Vèn ®Çu t− c«ng ph¸t huy t¸c 

dông trong kú nghiªn cøu cña ngμnh, trong 
toμn bé ®Þa ph−¬ng. 

Sù t¨ng thªm gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña ngμnh 
nãi riªng vμ cña toμn huyÖn nãi chung chÞu 
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t¸c ®éng cña nhiÒu yÕu tè, ngoμi c¸c yÕu tè 
®Çu t− c«ng nh− ®Çu t− t− nh©n vμ c¸c ®iÒu 
kiÖn kh¸ch quan kh¸c. V× vËy, bªn c¹nh chØ 
tiªu Hlv(GO), ®Ó ®¸nh gi¸ s¸t thùc h¬n hiÖu 
qu¶ kinh tÕ cña ®Çu t− c«ng, nghiªn cøu cßn 
sö dông c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®Çu 
t− trùc tiÕp cña tõng ngμnh nh− tû lÖ ng−êi 
d©n thô h−ëng ch−¬ng tr×nh ®Çu t−... vμ cña 
toμn huyÖn nh− thu nhËp b×nh qu©n ®Çu 
ng−êi, tèc ®é gi¶m nghÌo cña huyÖn… 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O 
     LUËN 
3.1. Thùc tr¹ng ®Çu t− c«ng cho ph¸t 
       triÓn kinh tÕ huyÖn S¬n §éng  

3.1.1. §Çu t− c«ng cho ph¸t triÓn chung cña  
           huyÖn 

S¬n §éng lμ mét huyÖn miÒn nói nghÌo 
cña tØnh B¾c Giang cã diÖn tÝch tù nhiªn 
84.577 ha. MËt ®é d©n sè cña huyÖn thÊp 
(86,4 ng−êi/km2). NÒn kinh tÕ cña huyÖn cã 
xuÊt ph¸t ®iÓm thÊp, do vËy ®Ó ph¸t triÓn 
kinh tÕ huyÖn, ®ßi hái cÇn cã sù gióp ®ì tõ 
nhiÒu phÝa trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. 

Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, huyÖn S¬n 
§éng nhËn ®−îc rÊt nhiÒu nguån ®Çu t− tõ c¸c 
cÊp chÝnh quyÒn tØnh, trung −¬ng. B¾t ®Çu tõ 
n¨m 1999, khi QuyÕt ®Þnh 135/1998/Q§-TTg 
ngμy 31/7/1998 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ phª 
duyÖt ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 
c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n miÒn nói vμ vïng 
s©u, vïng xa ®−îc triÓn khai vμo thùc tÕ, 
nguån ®Çu t− vμo huyÖn S¬n §éng t¨ng dÇn vÒ 
quy m« theo c¸c n¨m. B×nh qu©n mçi n¨m, 
nguån vèn tõ ch−¬ng tr×nh nμy hç trî cho sù 
ph¸t triÓn kinh tÕ (PTKT) cña huyÖn dao ®éng 
tõ 8,8 tû ®ång tíi 16 tû ®ång, tïy theo sè h¹ng 
môc vμ quy m« cña ch−¬ng tr×nh ®Çu t−.  

Giai ®o¹n 2003 - 2007, vèn ®Çu t− vμo 
huyÖn t¨ng ®ét biÕn nhê c¸c nguån ®Çu t− 
míi nh− ch−¬ng tr×nh hç trî s¶n xuÊt, ®Êt ë, 
nhμ ë vμ n−íc sinh ho¹t cho hé ®ång bμo d©n 
téc thiÓu sè nghÌo theo QuyÕt ®Þnh 
134/2004/Q§-TTg ngμy 20/7/2004, ch−¬ng 
tr×nh t¸i ®Þnh canh ®Þnh c−, ch−¬ng tr×nh 
®Çu t− ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng (CSHT) cña 

Ng©n hμng Hîp t¸c quèc tÕ NhËt B¶n 
(JBIC)… ®Æc biÖt lμ ch−¬ng tr×nh Gi¶m 
nghÌo cña Ng©n hμng ThÕ giíi. Trong thêi 
gian triÓn khai ë huyÖn tõ n¨m 2003 ®Õn 
n¨m 2008, tæng vèn ®Çu t− cña ch−¬ng tr×nh 
nμy cho huyÖn ®¹t h¬n 144 tû ®ång, cao ®iÓm 
n¨m 2007, con sè nμy lμ 31,67 tû ®ång. 

Nh− vËy, nguån vèn ®Çu t− c«ng vμo 
huyÖn S¬n §éng chñ yÕu tõ c¸c ch−¬ng 
tr×nh, dù ¸n cña Nhμ n−íc, nguån vèn ®Çu t− 
cña n−íc ngoμi vμo huyÖn chñ yÕu tõ dù ¸n 
Gi¶m nghÌo cña Ng©n hμng ThÕ giíi vμ dù 
¸n Hç trî ph¸t triÓn rõng s¶n xuÊt ViÖt §øc. 
Nguån vèn vμ c¬ cÊu nguån vèn ®Çu t− c«ng 
cho ph¸t triÓn kinh tÕ cña huyÖn giai ®o¹n 
2000 - 2008 ®−îc thÓ hiÖn ë b¶ng 1.  

Nh×n chung, c¬ cÊu ®Çu t− theo nguån 
vèn cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña huyÖn cã 
sù biÕn ®éng kh¸ lín. Vèn ®Çu t− tõ ng©n 
s¸ch nhμ n−íc (NSNN) lu«n chiÕm tû träng 
cao (lín h¬n 69% tæng vèn). Tû träng vèn ®Çu 
t− tõ ®ãng gãp cña ng−êi d©n cã sù chuyÓn 
biÕn kh¸ tèt, chøng tá kh¶ n¨ng huy ®éng 
vèn trong d©n cho ph¸t triÓn kinh tÕ cña 
huyÖn ®ang dÇn t¨ng.  

NÕu ph©n lo¹i theo lÜnh vùc ®Çu t−, c¸c 
nguån ®Çu t− c«ng tËp trung chñ yÕu cho 
ph¸t triÓn CSHT, tiÕp theo lμ cho ph¸t triÓn 
ngμnh n«ng nghiÖp. Tuy nhiªn, c¬ cÊu ®Çu 
t− c«ng cho n«ng nghiÖp trong tæng ®Çu t− 
ph¸t triÓn cã xu h−íng gi¶m qua c¸c n¨m. 
Cïng víi xu h−íng cña ngμnh n«ng nghiÖp, 
vèn ®Çu t− cho c¸c ngμnh c«ng nghiÖp vμ 
dÞch vô th−¬ng m¹i còng gi¶m dÇn trong 
tæng vèn ®Çu t− (H×nh 1).  

Trong khi vèn ®Çu t− cho tõng ngμnh 
gi¶m, ®Çu t− cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ chung 
cña huyÖn cã xu h−íng gia t¨ng. §Çu t− 
chung cho ph¸t triÓn kinh tÕ ®−îc ®Þnh 
nghÜa lμ c¸c ho¹t ®éng ®Çu t− vμo c«ng t¸c 
quy ho¹ch, x©y dùng CSHT, ph¸t triÓn giao 
th«ng vËn t¶i, th«ng tin liªn l¹c, ®Çu t− cho 
c¸c ho¹t ®éng n©ng cao thÓ chÊt vμ trÝ tuÖ 
cho con ng−êi nh− ho¹t ®éng v¨n hãa, gi¸o 
dôc, y tÕ... T×nh h×nh ®Çu t− c«ng cho sù 
ph¸t triÓn kinh tÕ chung cña huyÖn S¬n 
§éng ®−îc thÓ hiÖn qua b¶ng 2. 
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B¶ng 1. §Çu t− c«ng cho ph¸t triÓn kinh tÕ huyÖn S¬n §éng giai ®o¹n 2000 - 2008 

Năm Tốc độ phát triển (%) 
Chỉ tiêu ĐVT 

2000 2005 2006 2007 2008 2005/2000 Bình quân 
2005-2008 

Tổng số vốn tỷ đồng 36,32 90,86 107,89 123,55 134,91 120,13 114,08 
    -  Vốn NSNN tỷ đồng 35,12 63,26 92,17 92,41 123,66 112,49 125,03 
Cơ cấu % 96,70 69,75 85,43 74,79 91,66   
   -  Vốn dân cư, cá nhân 
      góp tỷ đồng 1,20 2,64 0,32 3,04 5,90 117,06 130,74 

Cơ cấu % 3,30 2,78 0,30 2,46 4,37   
   -  Vốn nước ngoài tỷ đồng 0,00 24,96 15,40 28,10 5,35  59,85 
Cơ cấu % 0,00 27,47 14,27 22,74 3,97   

Nguồn: Phòng Thống kê huyện Sơn Động 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H×nh 1. §Çu t− c«ng cho ph¸t triÓn kinh tÕ huyÖn S¬n §éng theo lÜnh vùc ®Çu t− 

B¶ng 2. Vèn ®Çu t− c«ng cho ph¸t triÓn kinh tÕ huyÖn S¬n §éng theo nguån ®Çu t−  
ĐVT: Tỷ đồng 

Năm 
Chỉ tiêu 

2000 2005 2006 2007 2008 
I. Tổng  vốn đầu tư chung 19,01 57,94 82,90 83,91 103,36 

1. Quy hoạch 0,90 10,71 18,90 2,54 6,19 
2. Giao thông vận tải - TTLL 11,48 8,47 25,59 48,91 19,04 
3. Giáo dục - Đào tạo 4,45 25,80 16,66 17,83 27,47 
4. Y tế và cứu trợ xã hội 0,14 1,99 3,03 3,77 46,18 
5. Khác 2,04 1,07 18,73 10,86 4,48 

II. Vốn đầu tư ngành nông nghiệp 9,09 15,56 16,13 27,07 16,43 
1. Nông nghiệp 1,88 10,47 11,01 20,31 9,53 
2. Lâm nghiệp 3,21 5,03 5,07 6,76 6,87 
3. Nuôi trồng thuỷ sản 4,00 0,05 0,04 0,00 0,03 

III. Vốn đầu tư công ngành công nghiệp 5,81 12,90 7,84 9,95 8,59 
IV. Vốn đầu tư ngành xây dựng 32,82 59,06 80,74 103,47 60,54 
V. Vốn đầu tư ngành TM - DV 2,42 4,46 1,03 2,63 6,53 

 Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê huyện Sơn Động 
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Vèn ®Çu t− cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ 
chung  t¨ng cao trong n¨m 2006, 2007 vμ 
t¨ng ®ét biÕn n¨m 2008. Së dÜ cã sù thay ®æi 
nμy lμ v× tæng nguån vèn ®Çu t− cña c¸c 
Ch−¬ng tr×nh 134, 135 vμ dù ¸n Gi¶m nghÌo 
cña Ng©n hμng ThÕ giíi trªn ®Þa bμn huyÖn 
tËp trung vμo nh÷ng n¨m 2006, 2007. N¨m 
2008, khi dù ¸n Gi¶m nghÌo cña Ng©n hμng 
ThÕ giíi kÕt thóc, huyÖn mÊt ®i mét nguån 
®Çu t− kho¶ng 25 tû/n¨m, tuy nhiªn, ®©y lμ 
n¨m x¶y ra c¬n b·o sè 6 lÞch sö, v× thÕ, 
nguån vèn cña Nhμ n−íc vμ c¸c tæ chøc ®Çu 
t− kh¾c phôc b·o lôt cho huyÖn khiÕn cho 
gi¸ trÞ tæng vèn ®Çu t− vÉn cã xu h−íng t¨ng.  

Tãm l¹i, ®Çu t− c«ng cña huyÖn vÉn tËp 
trung chñ yÕu cho hai lÜnh vùc lμ ®Çu t− cho 
giao th«ng, CSHT kh¸c vμ thiÕt bÞ phôc vô 
gi¸o dôc ®μo t¹o. Víi sù −u tiªn ®Çu t− nμy, 
cho ®Õn nay, giao th«ng ë c¸c tuyÕn ®−êng 
lín (®−êng quèc lé, ®−êng liªn huyÖn, liªn 
x·…) cña huyÖn ®· cã sù c¶i thiÖn râ rÖt. VÒ 
gi¸o dôc, hÖ thèng tr−êng mÇm non ®· ®−îc 
kiªn cè hãa, tr−êng tiÓu häc, THCS vμ 
THPT ®−îc ®Çu t− cao vÒ c¬ së vËt chÊt vμ 
thiÕt bÞ d¹y häc ë tÊt c¶ c¸c ®Þa ph−¬ng. Sè 
tr−êng ®¹t chuÈn quèc gia vÒ c¬ së vËt chÊt 
c¸c n¨m 2006, 2007 vμ 2008 lÇn l−ît lμ 15, 
18 vμ 23 tr−êng. 

3.1.2. §Çu t− c«ng cho sù ph¸t triÓn c¸c ngμnh 
           kinh tÕ 

a) KÕt qu¶ ®Çu t− c«ng cho ph¸t triÓn c¸c 
ngμnh kinh tÕ cña huyÖn 

• §Çu t− c«ng cho ph¸t triÓn ngμnh n«ng 
nghiÖp 

S¬n §éng lμ mét huyÖn thuÇn n«ng, do 
vËy ®Çu t− cho n«ng nghiÖp lu«n ®−îc quan 
t©m, −u tiªn, tû träng ®Çu t− cho n«ng 
nghiÖp trong tæng ®Çu t− lu«n chiÕm vÞ trÝ 
cao. Vèn ®Çu t− cho n«ng nghiÖp cña huyÖn 
cã xu h−íng t¨ng qua c¸c n¨m, tËp trung cao 
vμo n¨m 2007. Sù biÕn ®éng nμy chñ yÕu do 
sù gia t¨ng nguån vèn ®Çu t− n−íc ngoμi vμ 
nguån ®Çu t− tõ NSNN theo c¸c ch−¬ng 
tr×nh xãa ®ãi gi¶m nghÌo träng ®iÓm. 

Tû lÖ ®Çu t− cho x©y dùng c«ng tr×nh 
thñy lîi trong tæng ®Çu t− c«ng cho ngμnh 
n«ng nghiÖp cña huyÖn dao ®éng tõ 22-24 %. 
Tuy nhiªn, trong hai n¨m 2006 vμ 2007, víi 
sù ®Çu t− tËp trung cña c¸c dù ¸n thñy lîi, 
tû lÖ nμy ®· chiÕm h¬n 50% tæng ®Çu t−. 
Nh×n chung, trong 3 n¨m 2005 - 2007, tæng 
®Çu t− x©y dùng thñy lîi vμ x©y dùng c¸c m« 
h×nh lu«n chiÕm h¬n 50% tæng ®Çu t− cho 
n«ng nghiÖp. Kinh phÝ khuyÕn n«ng chñ yÕu 
tõ nguån vèn sù nghiÖp cña Tr¹m khuyÕn 
n«ng, nguån vèn nμy ®−îc ®Çu t− kh¸ ®Òu 
qua c¸c n¨m. Riªng giai ®o¹n 2005 - 2007, cã 
sù ®Çu t− cña nhiÒu dù ¸n nªn nguån vèn 
nμy t¨ng cao vÒ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi nh−ng vÉn 
chiÕm tû lÖ nhá trong c¬ cÊu ®Çu t−. Trong c¬ 
cÊu ®Çu t− cho c¸c ngμnh n«ng - l©m - ng− 
nghiÖp, ®Çu t− cho ngμnh thñy s¶n chiÕm tû 
lÖ rÊt nhá, trong khi ®ã ®Çu t− cho l©m nghiÖp 
chiÕm vÞ thÕ cao do l©m nghiÖp lμ mét trong 
nh÷ng ngμnh thÕ m¹nh cña huyÖn. 

Nguån vèn ®Çu t− c«ng trong nh÷ng 
n¨m qua ®· ®em l¹i nh÷ng kÕt qu¶ míi cho 
ngμnh n«ng nghiÖp S¬n §éng. C¸c c«ng 
tr×nh thñy lîi ®−îc ®Çu t− x©y míi vμ n©ng 
cÊp, trung b×nh mçi n¨m cã 15 - 16 km kªnh 
m−¬ng ®−îc cøng hãa, c¸c tr¹m b¬m thñy lîi 
vμ c¸c hå ®Ëp phôc vô cung cÊp n−íc cho s¶n 
xuÊt n«ng nghiÖp còng ®−îc ®Çu t− tu bæ vμ 
x©y míi, ®Õn 2008, huyÖn cã 16 hå ®Ëp lín 
nhá ®−îc ®Çu t−. Bªn c¹nh ®ã, c¸c ch−¬ng 
tr×nh khuyÕn khÝch trång, khoanh nu«i, t¸i 
sinh rõng ®· gãp phÇn phñ xanh hμng ngh×n 
hecta rõng, ®em l¹i gi¸ trÞ lín vÒ m«i tr−êng 
vμ kinh tÕ.  

• §Çu t− c«ng cho ph¸t triÓn ngμnh c«ng 
nghiÖp 

Ngμnh CN - TTCN cña huyÖn chñ yÕu lμ  
quy m« nhá vμ ho¹t ®éng tù ph¸t. MÆc  dï 
huyÖn cã tiÒm n¨ng vÒ c«ng nghiÖp khai th¸c 
kho¸ng s¶n nh− than, quÆng ®ång vμ vËt 
liÖu x©y dùng. Tuy nhiªn, hÇu hÕt c¸c c«ng 
ty khai th¸c ®Òu thuéc sù qu¶n lý cña cÊp 
trung −¬ng vμ cÊp tØnh, v× thÕ ®ãng gãp chñ 
yÕu cña c«ng nghiÖp khai th¸c lμ gi¶i quyÕt 
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®−îc viÖc lμm cho mét bé phËn lao ®éng 
trong huyÖn. §Çu t− c«ng cho ph¸t triÓn 
c«ng nghiÖp cña huyÖn chñ yÕu tËp trung 
vμo c«ng nghiÖp ph©n phèi ®iÖn, khÝ, n−íc vμ 
ho¹t ®éng khuyÕn c«ng d−íi h×nh thøc hç trî 
ph¸t triÓn ngμnh nghÒ TTCN. Trªn thùc tÕ, 
®Çu t− cho c«ng nghiÖp s¶n xuÊt vμ ph©n phèi 
®iÖn khÝ n−íc cña huyÖn vÉn cßn gi¶n ®¬n, chØ 
dõng l¹i ë x©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®iÖn, c¸c 
tr¹m biÕn ¸p vμ c¸c c«ng tr×nh läc vμ cÊp n−íc 
s¹ch tËp trung. Bªn c¹nh c¸c ngμnh c«ng 
nghiÖp khai th¸c, c«ng nghiÖp chÕ biÕn gç 
còng lμ ngμnh cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn ë 
huyÖn do tËn dông ®−îc thÕ m¹nh nguån l©m 
s¶n dåi dμo nh−ng ngμnh c«ng nghiÖp nμy 
ch−a ®−îc sù quan t©m ®Çu t−, nguyªn nh©n 
chñ yÕu lμ do néi lùc cña huyÖn kh«ng ®ñ 
m¹nh, c¸c ®¬n vÞ t− nh©n ch−a ®Çu t− ®Ó 
thμnh lËp c¸c c«ng ty chÕ biÕn gç quy m« lín, 
v× thÕ ®Çu t− c«ng cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn 
vÉn cßn bá ngá. Nguån ®Çu t− c«ng tõ NSNN 
cho ph¸t triÓn CN - TTCN cña huyÖn chiÕm 
tû lÖ tõ 95% ®Õn 100% trong tæng ®Çu t− c«ng 
cho CN - TTCN. 

• §Çu t− c«ng cho ph¸t triÓn ngμnh x©y 
dùng 

Ngμnh x©y dùng bao gåm ho¹t ®éng x©y 
dùng c¬ së h¹ tÇng thiÕt bÞ cho c¸c ngμnh 
trong nÒn kinh tÕ. Vèn ®Çu t− x©y dùng lμ 
tæng hßa c¸c nguån vèn ®Çu t− trong c«ng 
t¸c x©y dùng c¬ së h¹ tÇng thiÕt bÞ cho c¸c 
ngμnh. Trong c¬ cÊu vèn ®Çu t− c«ng trong 
ngμnh x©y dùng cña huyÖn, lÜnh vùc chiÕm 
−u thÕ lμ lÜnh vùc x©y dùng hÖ thèng giao 
th«ng vμ c¬ së vËt chÊt cho ngμnh gi¸o dôc 
®μo t¹o, ®øng kÕ tiÕp lμ ®Çu t− x©y dùng 
c«ng tr×nh thñy lîi, x©y dùng hÖ thèng cÊp 
n−íc s¹ch vμ c¸c c«ng tr×nh kh¸c.  

Sù ph©n bè nguån ®Çu t− thÓ hiÖn møc 
®é −u tiªn cho ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n cña 
huyÖn trong nh÷ng n¨m qua. Trªn thùc tÕ, 
®Çu t− cho hÖ thèng c¬ së vËt chÊt cho gi¸o 
dôc vμ giao th«ng vËn t¶i, cho hÖ thèng thñy 
lîi lμ h−íng x©y dùng c¬ b¶n ®óng víi yªu 
cÇu bøc thiÕt cña ®Þa ph−¬ng. S¬n §éng lμ 

huyÖn miÒn nói cao, ®Þa h×nh chia c¾t, giao 
th«ng ®i l¹i bÊt lîi, c¸c c«ng tr×nh giao th«ng 
®· cã chñ yÕu chØ ph¸t huy ®−îc t¸c dông 
trong mïa kh«, vÒ mïa m−a, ®−êng dèc vμ 
tr¬n, giao l−u gi÷a c¸c vïng vÉn cßn khã 
kh¨n, c¸ch trë. Bªn c¹nh ®ã, tr×nh ®é d©n trÝ 
cña huyÖn cßn thÊp, ®Ó thu hót häc sinh tíi 
tr−êng vμ lùc l−îng gi¸o viªn vÒ c¸c x·, th«n 
vïng s©u vïng xa gi¶ng d¹y th× cÇn t¨ng 
c−êng ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt cho hÖ thèng 
tr−êng häc. MÆt kh¸c, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp 
cña huyÖn cßn l¹c hËu, phô thuéc nhiÒu vμo 
thêi tiÕt. KhÝ hËu cña huyÖn kh¾c nghiÖt, 
th−êng h¹n h¸n mïa kh« vμ lò lôt vμo mïa 
m−a, v× vËy, ®Çu t− x©y dùng thñy lîi thùc 
sù lμ cÇn thiÕt vμ nªn ®−îc −u tiªn h¬n n÷a. 

• §Çu t− c«ng cho ph¸t triÓn ngμnh 
th−¬ng m¹i - dÞch vô 

Th−¬ng m¹i dÞch vô kinh doanh cña 
huyÖn ®−îc nhËn ®Þnh lμ míi ph¸t triÓn tõ 
®Çu nh÷ng n¨m 2000 vμ trong hai n¨m trë 
l¹i ®©y míi thùc sù cã nhiÒu khëi s¾c. §Çu t− 
c«ng cho ph¸t triÓn TM - DV cña huyÖn chñ 
yÕu chØ dõng l¹i ë trî cÊp th−¬ng m¹i, hç trî 
vèn gi¶i quyÕt viÖc lμm vμ x©y dùng hÖ 
thèng chî phôc vô giao l−u mua b¸n. 

Nh×n chung, nguån ®Çu t− c«ng cho TM 
- DV cña huyÖn cßn thÊp. HÖ thèng chî trªn 
toμn huyÖn hiÖn t¹i lμ 8 chî/23 x·, thÞ trÊn. 
Nh− vËy, ngoμi h×nh thøc t¹o ®iÒu kiÖn vÒ 
mÆt b»ng vμ thñ tôc kinh doanh cho c¸c ®¬n 
vÞ kinh doanh TM - DV, huyÖn cÇn tËp trung 
®Çu t− h¬n n÷a cho hÖ thèng chî vμ hÖ 
thèng giao th«ng phôc vô sù th«ng th−¬ng 
gi÷a c¸c vïng. 

Bªn c¹nh ®ã, xóc tiÕn th−¬ng m¹i d−íi 
d¹ng tæ chøc c¸c héi chî giao l−u vμ c«ng t¸c 
khuyÕn th−¬ng ch−a ®−îc quan t©m, ch−a cã 
mét líp qu¶n lý kinh doanh nμo ®−îc më ë 
huyÖn. NguyÖn väng chung cña c¸c ®¬n vÞ 
kinh doanh trªn ®Þa bμn lμ huyÖn t¹o ®iÒu 
kiÖn më c¸c líp häc vÒ luËt vμ n©ng cao tr×nh 
®é qu¶n lý kinh doanh.  

Thùc tiÔn nghiªn cøu còng cho thÊy, 
khèi l−îng vμ chñng lo¹i hμng hãa ®−îc trî 
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c−íc trî gi¸ cña huyÖn gi¶m dÇn qua c¸c 
n¨m. Trong cam kÕt gia nhËp Tæ chøc WTO, 
ViÖt Nam sÏ dÇn ph¶i c¾t gi¶m vμ tiÕn tíi 
xãa bá c¸c trî cÊp thuéc chÝnh s¸ch hép ®á, 
trong ®ã cã chÝnh s¸ch trî c−íc trî gi¸, v× 
thÕ, h−íng ®Çu t− cho ph¸t triÓn TM - DV 
cho ®Þa ph−¬ng cÇn chuyÓn dÞch theo h−íng 
t¨ng c−êng hç trî ®μo t¹o n¨ng lùc qu¶n lý 
kinh doanh cho c¸c ®¬n vÞ kinh doanh. 

b)  HiÖu qu¶  ®Çu t− c«ng cho ph¸t triÓn 
kinh tÕ huyÖn 

B¶ng 3 thÓ hiÖn hiÖu qu¶ ®Çu t− c«ng 
cho c¸c ngμnh kinh tÕ cña huyÖn qua c¸c 
n¨m 2000 - 2008. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp bÊp 
bªnh, kh«ng chØ phô thuéc vμo nguån vèn 
®Çu t− mμ cßn phô thuéc nhiÒu vμo thêi tiÕt. 
Gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nh÷ng n¨m 
2000, 2005, 2006 liªn tôc gi¶m do ¶nh h−ëng 
cña ®iÒu kiÖn khÝ hËu bÊt lîi, hiÖu qu¶ ®Çu 
t− v× thÕ mμ còng bÞ ¶nh h−ëng. Nãi c¸ch 
kh¸c, do ¶nh h−ëng cña ®iÒu kiÖn tù nhiªn, 
nguån ®Çu t− kh«ng ph¸t huy ®−îc t¸c dông 
cña nã. N¨m 2007, s¶n phÈm qu¶ v¶i ®ét 
ngét ®−îc mïa, gi¸ v¶i tuy bÞ gi¶m nh−ng 
tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt thu ®−îc tõ v¶i vÉn gãp 

 

phÇn lμm t¨ng tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng 
nghiÖp cña huyÖn. ChÝnh v× thÕ, chØ tiªu 
Hlv(GO) còng t¨ng ®ét biÕn, ®¹t 3,3 (lÇn). 

Qua sè liÖu b¶ng 3, ta thÊy hiÖu qu¶ ®Çu 

t− c«ng cho ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cña 
huyÖn t¨ng kh¸. HÖ sè Hlv (GO) t¨ng nhanh 
qua c¸c n¨m. Bªn c¹nh ®ã, ®Çu t− cho 
th−¬ng m¹i dÞch vô kinh doanh thùc sù 
mang l¹i hiÖu qu¶ cao, trung b×nh mét ®ång 
vèn ®Çu t− bá ra thu vÒ 1,1- 1,4 lÇn møc t¨ng 
cña cña gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh ngμnh 
TM - DV. 

Nh− vËy, ®Çu t− cho ngμnh TM - DV 
kinh doanh mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao vμ 
møc t¨ng æn ®Þnh nhÊt. §Çu t− cho ngμnh 
c«ng nghiÖp vμ x©y dùng ®øng thø hai trong 
hiÖu qu¶ kinh tÕ ®Çu t− c«ng. HiÖu qu¶ kinh 
tÕ nguån ®Çu t− c«ng cho ngμnh n«ng nghiÖp 
biÕn ®éng thÊt th−êng vμ phô thuéc nhiÒu 
vμo ®iÒu kiÖn tù nhiªn còng nh− ®Æc thï s¶n 
xuÊt n«ng nghiÖp cña huyÖn. Do ®ã, trong 
®Þnh h−íng ®Çu t− huyÖn nªn −u tiªn ®Çu t− 
cho ngμnh TM- DV, ph¸t triÓn c«ng nghiÖp… 
®ång thêi víi nã, cÇn ph¶i chó träng thu hót 
vèn ®Çu t− cho ngμnh n«ng nghiÖp. 

3.1.3. T¸c ®éng cña ®Çu t− c«ng tíi ph¸t triÓn 
           kinh tÕ huyÖn 

Nh×n nhËn hiÖu qu¶ ®Çu t− kh«ng chØ 
dùa vμo hiÖu qu¶ kinh tÕ, ®Ó ®¸nh gi¸ ®Çy 
®ñ h¬n vÒ hiÖu qu¶ ®Çu t−, chóng ta cÇn xem 
xÐt sù thay ®æi gi¸ trÞ s¶n xuÊt, quy m« t¨ng 
tr−ëng cïng víi c¸c chØ tiªu kinh tÕ x· héi ®Ó 
nhËn ®Þnh ®Çy ®ñ h¬n vÒ hiÖu qu¶ ®Çu t−. 

B¶ng 3. HiÖu qu¶ kinh tÕ cña ®Çu t− c«ng cho ph¸t triÓn ngμnh kinh tÕ huyÖn  

Năm 
Ngành Chỉ tiêu ĐVT 

2000 2005 2006 2007 2008 
∆GO tỷ đồng -1,96 -44,39 -0,14 90,52 26,75 
IvPHTD tỷ đồng 9,09 15,56 16,13 27,07 16,43 Nông nghiệp 
Hlv (GO) lần -0,22 -2,85 -0,01 3,34 1,63 
∆GO tỷ đồng 0,31 3,06 1,94 3,11 6,45 
IvPHTD tỷ đồng 5,81 12,90 7,84 9,95 8,59 Công nghiệp 
Hlv (GO) lần 0,05 0,24 0,25 0,31 0,75 
∆GO tỷ đồng 2,07 11,58 1,60 5,67 16,21 
IvPHTD tỷ đồng 32,82 59,06 80,74 103,47 60,54 Xây dựng 
Hlv (GO) lần 0,06 0,20 0,02 0,05 0,27 
∆GO tỷ đồng 1,08 2,91 1,18 3,84 7,34 
IvPHTD tỷ đồng 2,42 4,46 1,03 2,63 6,53 TM - DV 
Hlv (GO) lần 0,45 0,65 1,15 1,46 1,12 

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê huyện Sơn Động 
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Quy m« ®Çu t− t¨ng nhanh qua c¸c n¨m 

®· gãp phÇn vμo sù khëi s¾c kinh tÕ cña 
huyÖn, ®Æc biÖt lμ sù thay ®æi lín vÒ CSHT. 
Trong vßng 10 n¨m (2000 - 2008), kÕt cÊu h¹ 
tÇng cña huyÖn ®· cã sù chuyÓn biÕn ®¸ng 
kÓ. Bé mÆt thÞ trÊn An Ch©u - trung t©m 
kinh tÕ chÝnh trÞ cña huyÖn ®æi kh¸c nhiÒu, 
tõ nh÷ng ng«i nhμ nhá lÎ tÎ, giê ®©y, thÞ trÊn 
®· ph¸t triÓn víi nhiÒu cöa hμng s¶n xuÊt 
kinh doanh san s¸t hai bªn ®−êng, nhiÒu 
nhμ cao tÇng mäc lªn b¸o hiÖu ®êi sèng vËt 
chÊt cña ng−êi d©n ®ang ®−îc c¶i thiÖn dÇn. 
Bªn c¹nh ®ã, sù ra ®êi cña thÞ trÊn Thanh 
S¬n vμ bèn trung t©m côm x· ®−îc ®Çu t− 
x©y dùng vμ hoμn thiÖn n¨m 2007 ®· vμ 
®ang høa hÑn sÏ kÐo c¸c khu vùc kinh tÕ 
trong huyÖn t¨ng tr−ëng, ®ãng gãp vμo sù 
t¨ng tr−ëng chung toμn nÒn kinh tÕ. 

Trong giai ®o¹n 2000 – 2008, tæng gi¸ trÞ 
s¶n xuÊt cña huyÖn liªn tôc t¨ng lªn, gi¸ trÞ 
s¶n xuÊt n¨m 2005 lμ 265,306 triÖu ®ång, 
®Õn 2008, con sè nμy lμ 464,133 tû ®ång, 
t¨ng gÊp 2 lÇn sau 4 n¨m, tèc ®é ph¸t triÓn 
b×nh qu©n giai ®o¹n 2005 – 2008 lμ 111,77%. 
C¬ cÊu kinh tÕ cña huyÖn chuyÓn dÞch theo 
h−íng tÝch cùc, t¨ng dÇn tû träng cña ngμnh 
c«ng nghiÖp - x©y dùng vμ TM - DV trong 
tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña  huyÖn.  

VÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi, gi¸ trÞ s¶n 
xuÊt b×nh qu©n ®Çu ng−êi cña huyÖn liªn tôc 
t¨ng, tû lÖ hé nghÌo cña huyÖn gi¶m dÇn qua 
c¸c n¨m. Theo chuÈn nghÌo n¨m 2005, tû lÖ 
hé nghÌo cña huyÖn thêi ®iÓm 2005 lμ 
68,58%, n¨m 2006, tû lÖ hé nghÌo cña S¬n 
§éng chiÕm tíi 60,47%, ®Õn nay tû lÖ nμy chØ 
cßn 49,87%.  

MÆc dï ®¹t ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt 
®Þnh, s¶n xuÊt cña huyÖn vÉn cßn nh÷ng khã 
kh¨n cÇn gi¶i quyÕt, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp 
phô thuéc qu¸ nhiÒu vμo thêi tiÕt, ®Ó kh¾c 
phôc ®iÒu nμy th× c«ng t¸c dù b¸o cña huyÖn 
cÇn ®−îc t¨ng c−êng ®Çu t−, ®ång thêi hÖ 
thèng khuyÕn n«ng cÇn ph¸t huy tèt h¬n vai 
trß cña m×nh trong viÖc n©ng cao tr×nh ®é 
cho ng−êi n«ng d©n. Bªn c¹nh ®ã, ®Çu t− x©y 

dùng CSHT vÉn ph¶i tiÕp tôc ®−îc quan 
t©m. §ång thêi c«ng t¸c ®Çu t− cho ph¸t 
triÓn ngμnh c«ng nghiÖp vμ TM - DV còng 
cÇn ®−îc quan t©m, ®Æc biÖt lμ ®Çu t− cho 
ho¹t ®éng khuyÕn c«ng vμ khuyÕn th−¬ng. 

3.1.4. §iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, c¬ héi vμ th¸ch  
           thøc ®èi víi ®Çu t− c«ng cho ph¸t  
           triÓn kinh tÕ huyÖn S¬n §éng  

Ph−¬ng ph¸p SWOT ®−îc ¸p dông ®Ó 
ph©n tÝch c¸c ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, nh÷ng c¬ 
héi vμ th¸ch thøc ®èi víi ®Çu t− c«ng cho ph¸t 
triÓn kinh tÕ huyÖn. H¬n n÷a, c¸c ®iÓm 
m¹nh, yÕu, c¬ héi vμ th¸ch thøc ®−îc ph©n 
tÝch dùa trªn quan ®iÓm cña tõng ®èi t−îng 
cô thÓ bao gåm nh÷ng ng−êi ®Çu t− vμ nh÷ng 
ng−êi thô h−ëng, trªn c¬ së ®ã c¸c gi¶i ph¸p 
n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t− c«ng ®−îc sÏ ®−îc 
®Ò xuÊt mét c¸ch chÝnh x¸c vμ phï hîp. 

  Qua pháng vÊn vμ th¶o luËn nhãm víi 
l·nh ®¹o huyÖn, ®¹i diÖn c¸c phßng ban cña 
huyÖn vμ l·nh ®¹o x·, còng nh− víi ng−êi 
thô h−ëng ®Çu t− nh− hé n«ng d©n, hé kinh 
doanh, hé tiÓu thñ c«ng nghiÖp, c¸c trang 
tr¹i, hîp t¸c x· vμ c¸c doanh nghiÖp trªn ®Þa 
bμn huyÖn, nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, c¬ 
héi vμ th¸ch thøc chñ yÕu cña ®Çu t− c«ng ë 
huyÖn ®−îc tr×nh bμy trong b¶ng 4. 

3.2. Gi¶i ph¸p ®Çu t− c«ng cho ph¸t triÓn 
       kinh tÕ huyÖn S¬n §éng 

3.2.1. Gi¶i ph¸p ®Çu t− c«ng cho ph¸t triÓn 
           kinh tÕ x· héi 

* Quy ho¹ch: ChÝnh quyÒn cÇn tham 
kh¶o ý kiÕn c¬ quan chuyªn m«n vμ ng−êi 

d©n trong c«ng t¸c quy ho¹ch. ý kiÕn cμng chi 
tiÕt th× ®Þnh h−íng quy ho¹ch ®−a ra cμng s¸t 
thùc vμ hiÖu qu¶ triÓn khai cμng cao. 

* Giao th«ng: Trong 5 n¨m ®Çu, tiÕp tôc 
−u tiªn ®Çu t− giao th«ng. §Çu t− tËp trung, 
døt ®iÓm, tr¸nh t×nh tr¹ng dμn tr¶i. Lång 
ghÐp c¸c nguån vèn ®Çu t− trªn ®Þa bμn ®Ó 
tËp trung vèn cho c¸c c«ng tr×nh ®Çu t− träng 
®iÓm, hÕt x· nμy th× tiÕp tôc ®Çu t− x· kh¸c. 
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B¶ng 4. §iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, c¬ héi vμ th¸ch thøc ®èi víi ®Çu t− c«ng 
cho ph¸t triÓn kinh tÕ huyÖn S¬n §éng 

Nguồn: Kết quả thảo luận nhóm, 2008 

* Gi¸o dôc, y tÕ: HuyÖn cÇn chó träng 
®Çu t− n©ng cao chÊt l−îng gi¸o viªn. ¦u 
®·i, thu hót c¸n bé trÎ cã n¨ng lùc, ®ång thêi 
®Çu t− cho ®μo t¹o nghÒ. 

* Th«ng tin liªn l¹c: §Çu t− phñ sãng 
®iÖn tho¹i, truyÒn thanh truyÒn h×nh tíi 
100% x· th«n trªn ®Þa bμn. T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó 
doanh nghiÖp viÔn th«ng ho¹t ®éng thuËn 
lîi. T¨ng c−êng ®Çu b¸o vÒ kü thuËt s¶n 
xuÊt, thÞ tr−êng gi¸ c¶. 

3.2.2. Gi¶i ph¸p ®Çu t− c«ng cho ph¸t triÓn 
           c¸c ngμnh kinh tÕ cña huyÖn 

a)  §èi víi ngμnh n«ng nghiÖp 
¦u tiªn ®Çu tiªn cho ph¸t triÓn ngμnh 

n«ng nghiÖp lμ cÇn rμ so¸t ®iÒu chØnh quy 
ho¹ch s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, n«ng th«n giai 
®o¹n 2009 - 2020 trªn c¬ së nhu cÇu thÞ 
tr−êng vμ lîi thÕ cña huyÖn. ¦u tiªn kÕ tiÕp 

lμ ®Çu t− cho x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thñy 
lîi. Song song víi x©y míi, cÇn rμ so¸t, kiÓm 
tra c¸c c«ng tr×nh ®· ®−îc x©y dùng, cñng cè 
l¹i nh÷ng c«ng tr×nh h− háng, kh«ng ®¹t tiªu 
chuÈn. 

Bªn c¹nh ®ã, ®Çu t− cho c«ng t¸c 
khuyÕn n«ng, x©y dùng vμ ph¸t triÓn c¸c m« 
h×nh s¶n xuÊt ®· kh¼ng ®Þnh cã hiÖu qu¶ 
trªn ®Þa bμn lμ viÖc lμm v« cïng quan träng. 
§ång thêi, huyÖn cÇn x©y dùng c¸c tæ chøc 
kÕt hîp c¸c ®¬n vÞ t− nh©n  gióp n«ng d©n 
tiªu thô s¶n phÈm. 

b) §èi víi ngμnh c«ng nghiÖp 
X©y dùng ®Ò ¸n quy ho¹ch ph¸t triÓn 

ngμnh nghÒ tiÓu thñ c«ng nghiÖp, côm c«ng 
nghiÖp, dù ¸n ph¸t triÓn ®« thÞ vμ ®iÓm d©n 
c− n«ng th«n lμ ho¹t ®éng cÇn thiÕt ®Ó ph¸t 
triÓn kinh tÕ huyÖn theo h−íng c«ng nghiÖp 

                          Môi trường bên ngoài 
 
 
 
 
   Môi trường bên trong 

Cơ hội (O) 
O1: Chính sách ưu tiên của Đảng, 
Nhà nước 
O2: Xã hội quan tâm tới huyện 
nghèo, nguồn đầu tư tăng dần  
O3: Ngân sách tỉnh đưa về đúng 
hạn, giải ngân vốn thuận tiện 

Thách thức (T) 
T1: Cam kết gia nhập WTO đòi hỏi 
cắt giảm, tiến tới xóa bỏ các trợ 
cấp trực tiếp 
T2: Chủ trương phân cấp quản lý 
trong đầu tư chưa thực sự đi vào 
thực tế. 
T3: Định mức đầu tư thấp 

Điểm mạnh (S) 
S1: Môi trường chính trị ổn định 
S2: Nhiều chương trình đầu tư trong nước 
và quốc tế đã và đang thực hiện tại huyện 
S3: Quy trình bình chọn đối tượng thụ 
hưởng đầu tư công khai 
S4: Nhân dân đồng tình ủng hộ 

O-S 
O1+O2_S1+S4: Giữ vững ổn định 
chính trị và niềm tin của nhân dân 
để thu hút các nguồn đầu tư vào 
huyện. 

T-S 
T1 – S1+S3: Thu hút các nhà đầu 
tư nước ngoài vào huyện 
T1_S2: Tập trung đầu tư KHKT, 
CSHT 
T2_S3: Phân cấp trong quản lý và 
sử dụng vốn đầu tư 
T3_S2+S4: Lồng ghép các nguồn 
vốn, huy động sự đóng góp của 
cộng đồng 

Điểm yếu (W) 
W1: Điều kiện tự nhiên có nhiều bất lợi. 
W2: Xuất phát điểm nền kinh tế thấp, CSHT 
còn thiếu và yếu,  nhu cầu đầu tư nhiều. 
W4: Vốn đầu tư dàn trải, phân tán 
W5: Trình độ cán bộ hạn chế, người dân ỷ 
lại trông chờ vào đầu tư Nhà nước 
W6: Phương thức hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật, 
dịch vụ đi kèm đầu tư vốn chưa tốt 
W7: Thanh tra, kiểm tra chậm, vốn thất thoát 

O-W 
O1+O2_W2+W4: Phân bổ vốn 
hợp lý, giải quyết lần lượt khó 
khăn theo hạng mục ưu tiên 
O1+O2_W3+W5+W6: Ưu tiên đầu 
tư cho CSHT, GD-ĐT, khuyến 
công và khuyến nông, có tổ tư vấn 
sử dụng vốn. 
O1+O3_W6+W7: Tăng cường sự 
giám sát cộng đồng, chế tài xử 
phạt gia tăng theo quy mô sai 
phạm 

T-W 
T1_W1: Đầu tư cho công tác dự 
báo. Có kế hoạch đưa vốn vào 
đầu tư kịp thời, khắc phục thời tiết 
bất lợi.  
T1_W3+W5: Ưu tiên đầu tư cho 
CSHT, GD-ĐT 
T3_W4+W6: Đầu tư tập trung và 
có hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật, dịch vụ 
đi kèm với đầu tư vốn để sử dụng 
hiệu quả nguồn vốn đầu tư. 
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hãa. §Ó lμm ®−îc nh− vËy, huyÖn cÇn chó 
träng c¶i t¹o hÖ thèng ®iÖn phôc vô s¶n 
xuÊt, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ c¸c dÞch vô 
c«ng nh−: c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng, 
®¨ng ký cÊp phÐp s¶n xuÊt kinh doanh… ®Ó 
c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ ph¸t triÓn, yªn t©m ®Çu t− 
s¶n xuÊt. 

HuyÖn cÇn kÕt hîp víi trung t©m 
khuyÕn c«ng cña tØnh, c¸c trung t©m d¹y 
nghÒ vμ víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp 
®Ó tæ chøc c¸c líp häc khuyÕn c«ng ngay t¹i 
huyÖn, gãp phÇn n©ng cao kü n¨ng tay nghÒ 
cho c¸c lao ®éng ho¹t ®éng trong lÜnh vùc 
c«ng nghiÖp. 

Bªn c¹nh ®ã, huyÖn cÇn cã chÝnh s¸ch 
−u ®·i nh»m khuyÕn khÝch, thu hót c¸c 
ng©n hμng më chi nh¸nh ë huyÖn gióp ®a 
d¹ng hãa nguån vèn tÝn dông cho c¸c ®¬n vÞ 
kinh tÕ trªn ®Þa bμn. 

c) §èi víi ngμnh x©y dùng 
§Çu t− c«ng cho ngμnh x©y dùng ph¶i 

h−íng tíi chÊt l−îng vμ sù bÒn v÷ng cña c¸c 
c«ng tr×nh. HuyÖn cÇn x©y dùng chÕ tμi xö 
ph¹t gia t¨ng theo quy m« vi ph¹m ®èi víi 
c¸c sai ph¹m trong thùc hiÖn, triÓn khai c¸c 
dù ¸n x©y dùng. §Ó ®¸p øng ®−îc ®ßi hái ®ã, 
bªn c¹nh c«ng t¸c båi d−ìng c¸n bé qu¶n lý 
dù ¸n x©y dùng huyÖn cÇn t¨ng c−êng n¨ng 
lùc gi¸m s¸t cña céng ®ång, ®ång thêi ®èi 
øng vèn ®Ó t¨ng tr¸ch nhiÖm ng−êi d©n 
trong b¶o vÖ c«ng tr×nh c«ng céng. 

d) §èi víi ngμnh th−¬ng m¹i - dÞch vô 
§Çu t− x©y dùng, ph¸t triÓn chî vμ thÞ 

tr−êng n«ng th«n lμ gi¶i ph¸p quan träng 
nh»m thùc hiÖn tèt viÖc tiªu thô hμng ho¸ 
n«ng s¶n; t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi, khuyÕn 
khÝch c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn kinh 
doanh th−¬ng m¹i. 

C¸c c¬ quan chøc n¨ng cÇn cã chÝnh 
s¸ch −u tiªn ®Çu t− më c¸c líp häc vÒ luËt vμ 
qu¶n lý kinh doanh trªn ®Þa bμn huyÖn 
nh»m n©ng cao tr×nh ®é cho c¸c hé kinh 
doanh, gióp hé qu¶n lý ho¹t ®éng ®¬n vÞ vμ 
tiÕp cËn thÞ tr−êng tèt h¬n. Ngoμi ra, viÖc 
phæ biÕn kÞp thêi c¸c th«ng tin kinh tÕ, c¬ 
chÕ, chÝnh s¸ch sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c 

doanh nghiÖp, hîp t¸c x· vμ hé kinh doanh 
trong huyÖn tiÕp cËn th«ng tin, th©m nhËp 
vμ më réng thÞ tr−êng. 

4. KÕT LUËN 
Trong nh÷ng n¨m qua, vèn ®Çu t− c«ng 

cho ph¸t triÓn kinh tÕ huyÖn S¬n §éng ®· cã 
sù gia t¨ng lín vÒ quy m« vμ ®a d¹ng h¬n vÒ 
nguån vèn. Trung b×nh giai ®o¹n 2005 - 
2008, tèc ®é gia t¨ng vèn cho ®Çu t− c«ng −íc 
®¹t h¬n 114%. Trong c¸c nguån ®Çu t−, 
nguån ®Çu t− th−êng xuyªn nhÊt ®ã lμ vèn 
cÊp tõ ch−¬ng tr×nh 135, trung b×nh mçi 
n¨m l−îng vèn ®Çu t− cho huyÖn cña ch−¬ng 
tr×nh nμy dao ®éng tõ 11 - 15 tû ®ång. Nguån 
vèn lín nhÊt mμ huyÖn nhËn ®−îc trong giai 
®o¹n 2003 - 2007 lμ nguån vèn tõ ch−¬ng 
tr×nh Gi¶m nghÌo do Ng©n hμng thÕ giíi 
thùc hiÖn, −íc tÝnh ®¹t 144 tû ®ång. 

VÒ c¬ b¶n, l−îng vèn ®Çu t− cho c¸c 
ngμnh kinh tÕ gia t¨ng vÒ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi 
qua c¸c n¨m, tuy nhiªn l−îng vèn ®Çu t− 
c«ng vÉn chñ yÕu tËp trung vμo ®Çu t− cho 
ngμnh n«ng nghiÖp, trong ®ã tËp trung ®Çu 
t− cho x©y dùng c«ng tr×nh thñy lîi vμ x©y 
dùng c¸c m« h×nh. 

HiÖu qu¶ kinh tÕ cña nguån vèn ®Çu t− 
cho c¸c ngμnh cho thÊy ®Çu t− cho TMDV 
mang l¹i gi¸ trÞ s¶n xuÊt gia t¨ng cao nhÊt, 
tiÕp ®Õn lμ ®Çu t− cho c«ng nghiÖp. Thùc tiÔn 
cho thÊy ®Çu t− cho n«ng nghiÖp khã tÝnh 
to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ chÝnh x¸c bëi ngμnh 
n«ng nghiÖp nãi chung vμ n«ng nghiÖp cña 
huyÖn S¬n §éng nãi riªng chÞu ¶nh h−ëng 
rÊt nhiÒu bëi yÕu tè thêi tiÕt. 

Qua nghiªn cøu cho thÊy, ®Çu t− c«ng ®· 
gãp phÇn ®¸ng kÓ trong qu¸ tr×nh t¨ng 
tr−ëng kinh tÕ vμ xãa ®ãi gi¶m nghÌo cña 
huyÖn. Tuy nhiªn, tæng hîp ý kiÕn cña c¸c 
nhμ ®Çu t− còng nh− nh÷ng nhãm ng−êi ®−îc 
thô h−ëng cho thÊy ®Çu t− c«ng ë huyÖn vÉn 
tån t¹i nh÷ng nh−îc ®iÓm nh− ®Çu t− dμn 
tr¶i, manh món, vèn ®Çu t− sö dông ch−a 
®óng träng ®iÓm, hiÖu qu¶ ch−¬ng tr×nh ®Çu 
t− kÐm bÒn v÷ng. Nh÷ng tån t¹i nμy cÇn ®−îc 
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kh¾c phôc ®Ó t¨ng c−êng hiÖu qu¶ ®Çu t− 
c«ng, gãp phÇn t¨ng tr−ëng kinh tÕ bÒn v÷ng 
cho huyÖn S¬n §éng. 

TμI LIÖU THAM KH¶O 
NguyÔn Hoμng Anh (2008). HiÖu qu¶ qu¶n 

lý ®Çu t− c«ng t¹i thμnh phè Hå ChÝ Minh: 
VÊn ®Ò vμ gi¶i ph¸p. LuËn v¨n th¹c sÜ 
kinh tÕ, Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Thμnh 
phè Hå ChÝ Minh. 

Hå Ngäc Hy (2007). HiÖu qu¶ vèn ®Çu t− 
ph¸t triÓn ë tØnh Qu¶ng TrÞ. T¹p chÝ 
Nghiªn cøu kinh tÕ, sè 350, tr57-63. 

 
 

NguyÔn V¨n Song (2006). Gi¸o tr×nh Kinh tÕ 
c«ng céng. NXB. N«ng nghiÖp, Hμ Néi. 

Phan TÊt Thø (2008). Hoμn thiÖn ph−¬ng 
ph¸p ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ dù ¸n ®Çu t− c«ng 
céng ë ViÖt Nam. LuËn ¸n tiÕn sÜ, Tr−êng 
§¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, Hμ Néi. 

Dù th¶o luËt §Çu t− c«ng (2007). Trung t©m 
th«ng tin vμ dù b¸o Kinh tÕ - x· héi quèc 
gia, Bé KÕ ho¹ch vμ §Çu t−. 
http://ncseif.gov.vn/Default.aspx?mod=Ne
ws&cat=80&nid=8394. (22/01/2009). 

UBND huyÖn S¬n §éng (2008). B¸o c¸o quy 
ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ huyÖn 
S¬n §éng. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


