
1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống tiêu chí xếp hạng các khu công nghiệp Đồng 
Nai 
2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai 
3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính: 
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Võ Thanh Lập  
Cá nhân tham gia: TS. Phan Đức Dũng, ThS. Trần Thanh Xuân, CN Cao Tiến 

Sỹ, CN. Lê Thành Thắng, CN. Nguyễn Trí Phương 
4. Mục tiêu của nhiệm vụ: 
Xếp hạng các khu công nghiệp là một trong những giải pháp xúc tiến và thu hút 
đầu  tư nước ngoài vào các khu công nghiệp theon hướng phát triển bền vững. Mục 
tiêu của đề tài là xây dựng các tiêu chí xếp hạng khu công nghiệp, từ đó xây dựng 
dự thảo quy chế xếp hạng các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 
5. Kết quả thực hiện: 

Việc xếp hạng các KCN nói chung và các KCN Đồng Nai nói riêng sẽ cung cấp 
thông tin cụ thể, chính xác từng KCN đến các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội đầu 
tư kinh doanh, làm minh bạch hoá môi trường đầu tư; giúp định mức giá thuê đất 
và phí hạ tầng hợp lý theo hạng của KCN; là cơ sở để Nhà nước ban hành những 
ưu đãi cho các Công ty kinh doanh hạ tầng, các KCN có thứ hạng cao. Quá trình 
phân loại, đánh giá các KCN cũng giúp cho Nhà nước dễ theo dõi quản lý và đánh 
giá hiệu quả hoạt động của các KCN, từ đó có những giải pháp đúng đắn trong 
hoạch định chiến lược phát triển khu công nghiệp trong từng địa phương cũng như 
trên cả nước. 
6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 11/2004  đến tháng …… 
7. Kinh phí thực hiện:  250 triệu đồng  

 

 

 

 

 
 


