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Tóm tắt: 

 

Trong những năm qua, doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh cả về mặt số lượng, chất lượng 

và đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Tuy 

nhiên, các doanh nghiệp hiện nay chưa phát huy được hết tiềm năng của mình, còn gặp 

nhiều khó khăn. Nguyên nhân chính là do chưa có một khung chính sách thiết thực, rõ ràng 

của Nhà nước, chính quyền địa phương trong việc đưa ra những biện pháp hữu hiệu tạo điều 

kiện cho doanh nghiệp phát huy hết khả năng. Mục tiêu của bài viết nhằm đánh giá thực 

trạng quản lý nhà nước của thành phố đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước, từ đó đề xuất 

một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp ngoài 

nhà nước, tạo môi trường kinh doanh tốt cho doanh nghiệp góp phần vào sự phát triển của 

thành phố.   
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Abstract 

In recent years, enterprises have constantly grown both in terms of quantity, quality and 

contributed significantly to the socio-economic development of Danang city. However, 

businesses have not operated close to its full potential, and facing several difficulties. The 

main reason is that there is not a practical and comprehensive policy framework from the 

central government and local authorities in creating favorable conditions for enterprises to 

fulfill their capabilities. The objective of this article is to assess the current status of city 

council for governing non-state enterprises, then propose a number of measures to 

strengthen the governing activities for non-state enterprises, in order to create a favourable 

business environment for enterprises to contribute to the development of Danang city.         
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