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MỞ ĐẦU 

1.Tính cấp thiết của ñề tài 

 Sự phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) ñã và ñang 

trở thành một bộ phận hợp thành sức sống kinh tế sôi ñộng và tạo 

ñộng lực tăng trưởng của quốc gia. Trong ñiều kiện hiện nay của 

Việt Nam nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng, phát triển DNVVN 

ñã góp phần to lớn cho sự phát triển kinh tế, tạo sự ổn ñịnh về chính 

trị - xã hội thông qua việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao 

ñộng, giảm ñói, nghèo, tăng phúc lợi xã hội. Phát triển DNVVN tỉnh 

Kon Tum là rất cần thiết bởi nó sẽ ñóng một vai trò ñặc biệt quan 

trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh.   

 Xuất phát từ những vấn ñề trên, tôi chọn ñề tài: “Một số giải pháp 

nhằm thúc ñẩy phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh Kon 

Tum” ñể nghiên cứu. 

2. Tình hình nghiên cứu liên quan tới ñề tài 

 Tại Kon Tum ñã có nghiên cứu của Thạc sỹ Đặng Xuân Thọ - Học 

viện Chính trị quốc gia thành phố Hồ Chí Minh với ñề tài: “Những 

giải pháp hỗ trợ của Nhà nước nhằm phát triển doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trên ñịa bàn tỉnh Kon Tum”. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

 Làm rõ những nội dung lý luận cơ bản về phát triển DNVVN, 

ñánh giá thực trạng và vai trò của các DNVVN trong sự phát triển 

kinh tế, từ ñó ñề ra những giải pháp nhằm phát triển DNVVN trên 

ñịa bàn tỉnh Kon Tum. 

4. Phạm vi nghiên cứu 

 - Đối tượng nghiên cứu: DNVVN và ñề xuất một số giải pháp ở 

tầm ñịa phương nhằm thúc ñẩy phát triển DNVVN tỉnh Kon Tum. 
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 - Phạm vi nghiên cứu của ñề tài là chỉ nghiên cứu hoạt ñộng các 

DNVVN trên ñịa bàn tỉnh Kon Tum năm 2004 ñến nay. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

 Phương pháp nghiên cứu ñược sử dụng trong ñề tài là phương 

pháp ñịnh lượng, thống kê mô tả, lập luận và tham khảo ý kiến 

chuyên gia ñể ñưa ra hướng giải quyết cho ñề tài. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiển của ñề tài 

 Luận văn có thể ñược sử dụng làm tài liệu tham khảo, giúp các cơ 

quan nghiên cứu, các ban ngành liên quan, các doanh nghiệp của tỉnh 

Kon Tum tham khảo trong việc thúc ñẩy phát triển DNVVN trên ñịa 

bàn tỉnh. 

7. Kết cấu của ñề tài 

 Ngoài phần mở ñầu, kết luận, tài liệu tham khảo, luận văn ñược 

chia làm ba chương: Chương 1 nêu những vấn ñề lý luận cơ bản về 

phát triển DNVVN; chương 2 trình bày thực trạng phát triển 

DNVVN trên ñịa bàn tỉnh Kon Tum và chương 3 ñề xuất những giải 

pháp phát triển DNVVN trên ñịa bàn tỉnh Kon Tum. 
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Chương 1 

 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LU ẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRI ỂN  

DOANH NGHI ỆP VỪA VÀ NHỎ 

1.1. Khái niệm  

1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ  

 Theo ñịnh nghĩa của Viện thống kê và nghiên cứu kinh tế Pháp: 

“Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế mà chức năng của nó là sản 

xuất ra của cải vật chất và dịch vụ ñể bán”. 

 Theo Nghị ñịnh 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 của Chính phủ: 

"Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh ñã ñăng ký kinh doanh 

theo quy ñịnh của pháp luật, ñược chia thành 3 cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa 

theo quy mô nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương ñương tổng tài sản 

ñược xác ñịnh trong bản cân ñối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số 

lao ñộng bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên)".  

1.1.2. Tính ưu việt và hạn chế của doanh nghiệp vừa và nhỏ 

1.1.2.1. Tính ưu việt 

  DNVVN dễ khởi sự, có tính linh hoạt cao, có lợi thế trong việc 

duy trì và phát triển ngành nghề truyền thống, có lợi thế về sử dụng 

lao ñộng, cũng như dễ dàng tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp.  
1.1.2.2. Những hạn chế 

 DNVVN thiếu các nguồn lực, ít có các lợi thế trong cạnh tranh, 

chịu nhiều loại rủi ro trong kinh doanh; ít vốn, cơ sở vật chất kỹ 

thuật, trình ñộ thiết bị công nghệ thường yếu kém, lạc hậu; khả năng 

tiếp cận thông tin và tiếp thị, trình ñộ quản lý ở các DNVVN còn hạn 

chế, năng suất lao ñộng và sức cạnh tranh kinh tế thấp. 
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1.1.3. Vai trò của DNVVN  ñối với quá trình phát triển kinh tế - xã 

hội 

1.1.3.1. Về khía cạnh kinh tế 

 - Góp phần thúc ñẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

 - Thu hút vốn và khai thác các nguồn lực sẵn có trong dân cư. 

 - Thúc ñẩy sự phát triển của thị trường. 

1.1.3.2. Về khía cạnh xã hội 

 Tạo việc làm, góp phần giảm tỉ lệ thất nghiệp,nâng cao thu nhập 

dân cư góp phần xóa ñói giảm nghèo, thực hiện công bằng xã hội. 

1.2. Nội dung phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 

1.2.1. Gia tăng số lượng doanh nghiệp 

 Tăng số lượng DNVVN, nhân rộng số lượng DNVVN hiện tại, 

làm cho các doanh nghiệp phát triển lan tỏa sang những khu vực ñể 

thông qua ñó mà phát triển thêm số cơ sở, tăng doanh nghiệp mới.  

1.2.2. Mở rộng quy mô doanh nghiệp. 

 Quy mô của doanh nghiệp ngày càng lớn là làm cho doanh nghiệp 

lớn lên; gồm phát triển quy mô lao ñộng, quy mô vốn, làm tăng giá 

trị sản lượng hàng hóa, dịch vụ.  

1.2.3. Tăng cường năng lực cạnh tranh 

 Năng lực cạnh tranh là các yếu tố nội hàm của mỗi doanh nghiệp, 

trong ñó chất lượng nguồn lao ñộng và trình ñộ ứng dụng công nghệ 

thông tin cũng ñược xem là những nhân tố tích cực trong tăng cường 

năng lực cạnh tranh của các DNVVN. 

1.2.4. Mở rộng thị trường 

 Mở rộng thị trường là hoạt ñộng phát triển ñến “nhu cầu tối thiểu” 

bằng cách tấn công vào các khách hàng không ñầy ñủ, tức là những 

người không mua tất cả sản phẩm của doanh nghiệp cũng như của 
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người cạnh tranh. Mở rộng thị trường phải ñược vạch ra một cách 

thận trọng, thị trường ngách là mục tiêu tìm kiếm và ñiểm ñến phù 

hợp với ñiều kiện của các DNVVN. 

1.2.5. Tăng hiệu quả kinh doanh và tích lũy trong doanh nghiệp 

 - Tăng hiệu quả kinh doanh. Tăng khả năng sử dụng các nguồn lực 

nhằm ñạt ñược mục tiêu kinh doanh mà doanh nghiệp ñã xác ñịnh 

thông qua một số chỉ tiêu như: doanh thu thuần, lợi nhận, tỷ suất lợi 

nhận trên vốn sản xuất kinh doanh, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu. 

 - Tăng quy mô tích lũy trong doanh nghiệp. Tích lũy của doanh 

nghiệp ngày càng lớn hơn. Gia tăng tích lũy ñể tăng cường ñầu tư, 

mở rộng và hiện ñại hóa sản xuất, kinh doanh là ñiều kiện quan trọng 

ñể tăng hiệu quả kinh doanh, tăng lợi nhuận. 

1.2.6. Tăng quy mô ñóng góp cho xã hội 

 - Gia tăng phần ñóng góp cho nhà nước. Thông qua tạo việc làm 

cho xã hội, thuế và các khoản ñóng góp khác. 

 - Gia tăng lợi ích cho người lao ñộng. Tạo ra nhiều công ăn việc 

làm cho người lao ñộng, ñảm bảo việc làm ổn ñịnh lâu dài, hấp dẫn, 

thu nhập và mức sống của người lao ñộng không ngừng ñược cải 

thiện, phúc lợi của người lao ñộng ñược ñảm bảo.  

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng ñến phát tri ển DNVVN 

1.3.1. Sự ổn ñịnh về chính trị, kinh tế, văn hóa 

 Tình hình chính trị, hòa bình ổn ñịnh là tiền ñề cho sự phát triển 

kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của ñất nước. Ổn ñịnh về chính trị 

ñó là ñiều kiện ñảm bảo cho việc mở rộng các mối quan hệ kinh tế - 

chính trị, văn hóa khoa học kỹ thuật giữa các quốc gia trên thế giới. 

1.3.2. Điều kiện thị trường thuận lợi 

 Mục tiêu gia nhập thị trường của doanh nghiệp là kiếm lời, vì vậy 
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có thị trường và ñiều kiện thị trường thuận lợi sẽ có ý nghĩa rất lớn 

trong việc ñảm bảo cho doanh nghiệp ra ñời và phát triển ổn ñịnh.  

1.3.3. Khả năng tiếp cận các nguồn lực kinh doanh 

 Vai trò của Nhà nước trong việc tạo dựng các cơ sở tiền ñề cần 

thiết giúp cho người dân tiếp cận ñược các nguồn lực ñầu vào ñể thúc 

ñẩy hình thành doanh nghiệp là rất quan trọng. 

1.3.4. Môi trường thể chế phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 

 Môi trường thể chế phát triển DNVVN gồm hệ thống luật pháp, 

chính sách và hệ thống các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp và 

gián tiếp ñến hoạt ñộng kinh doanh của các DNVVN. 

 Thông qua chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh sẽ ñánh giá môi 

trường pháp lý, sự ñiều hành của các chính quyền ñịa phương trong 

việc tạo môi trường thể chế ñể phát triển DNVVN. 

1.3.5. Trình ñộ tổ chức quản lý của chủ doanh nghiệp 

 Người chủ doanh nghiệp luôn gắn liền với doanh nghiệp; vì vậy, ñể 

DNVVN tồn tại và phát triển, trước tiên phải có những con người có 

tài sản, có trình ñộ kinh doanh, có năng lực quản lý, có khát vọng làm 

giàu, và ñặc biệt là chấp nhận rủi ro. 

1.3.6. Khả năng liên kết giữa các doanh nghiệp  

 Các DNVVN liên kết với nhau, cùng chia sẽ lợi ích, cùng nhau 

chống chọi với rủi ro, cùng nương vào nhau ñể tồn tại và phát triển. 

Do ñó, việc ñảm bảo khả năng liên kết hợp tác, kết hợp giữa các 

doanh nghiệp là tiền ñề quan trọng ñể thúc ñẩy sự hình thành và phát 

triển của DNVVN trong tương lai. 
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1.3.7. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật và kinh tế 

 Cơ sở hạ tầng kỹ thuật là xương sống của tất cả mọi quá trình sản 

xuất, kinh doanh. Để tạo thuận lợi cho phát triển DNVVN cần thiết 

cơ sở hạ tầng kỹ thuật và kinh tế phải ñược cải thiện. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN DOANH NGHI ỆP VỪA VÀ NHỎ 

TRÊN ĐỊA BÀN T ỈNH KON TUM 

 2.1. Đặc ñiểm cơ bản của tỉnh Kon Tum ảnh hưởng ñến việc 

phát tri ển doanh nghiệp vừa và nhỏ 

2.1.1. Đặc ñiểm về ñiều kiện tự nhiên 

2.1.2. Đặc ñiểm kinh tế - xã hội  

2.2. Thực trạng phát triển DNNVN của tỉnh Kon Tum  

 Đến 31/12/2009 số lượng doanh nghiệp ñang hoạt ñộng trên ñịa 

bàn tỉnh Kon Tum là 739 doanh nghiệp, trong ñó số DNVVN là 728 

doanh nghiệp (phân theo quy mô lao ñộng) chiếm 98, 51%/ số doanh 

nghiệp toàn tỉnh; nếu phân theo quy mô vốn thì số lượng DNVVN là 

725 doanh nghiệp, chiếm 98,11%/ số doanh nghiệp toàn tỉnh.  

2.2.1. Phát triển số lượng doanh nghiệp  

2.2.1.1. Số lượng doanh nghiệp phân theo quy mô lao ñộng 

 Nguồn: Cục Thống kê Kon Tum, Tổng Cục Thống kê. 
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 Đến 31/12/2009 số DNVVN phân theo quy mô lao ñộng là 728 

DN, so năm 2004 tăng 498 DN, bình quân tăng 25,48%/năm.  

2.2.1.2. Số lượng doanh nghiệp phân theo quy mô nguồn vốn 

 Nguồn: Cục Thống kê Kon Tum, Tổng Cục Thống kê. 

 Năm 2009 số DNVVN phân theo quy mô nguồn vốn là 725 DN, 

so năm 2004 tăng 475 DN, bình quân tăng 23,73%/năm, trong ñó 

tăng chủ yếu là số lượng doanh nghiệp có nguồn vốn dưới 1 tỷ.  

2.2.1.3. Doanh nghiệp phân theo ngành kinh tế 

 Số lượng doanh nghiệp ở các ngành thương nghiệp, sửa chữa xe có 

ñộng cơ, mô tô xe máy và ñồ dùng cá nhân; ngành xây dựng là những 

ngành có tỷ trọng lớn nhất.  

2.2.1.4. Số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường (2009 – 2010) 

 Doanh nghiệp thành lập mới phân theo quy mô vốn ñăng ký năm 

2009 là 333 doanh nghiệp, với số vốn ñăng ký ban ñầu là 1.710,6 tỷ 

ñồng, trong ñó doanh nghiệp có quy mô vốn ñăng ký từ 1 tỷ ñồng 

ñến dưới 5 tỷ ñồng, chiếm tỷ trọng ñến 58,86%.  
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 Xu hướng thành lập mới của loại Công ty trách nhiệm hữu hạn cao 

hơn so với các loại doanh nghiệp khác. 

 Tóm lại: Doanh nghiệp của tỉnh Kon Tum ít về số lượng, nhỏ về 

quy mô, doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp có vốn kinh doanh 

dưới 10 tỷ chiếm tỷ trọng lớn. Phân loại theo Nghị ñịnh 56/2009/NĐ-

CP thì DNVVN năm 2009 chiếm ñến 99,3%/tổng số doanh nghiệp. 

Vì vậy, có thể nói khi phân tích thực trạng phát triển của doanh 

nghiệp Kon Tum cũng chính là phân tích thực trạng phát triển của 

DNVVN trên ñịa bàn tỉnh Kon Tum. 

2.2.2. Thực trạng mở rộng quy mô của doanh nghiệp 

2.2.2.1. Quy mô doanh nghiệp ñang hoạt ñộng  

 - Quy mô về lao ñộng. Lao ñộng bình quân năm 2009 là 32 

người/DN, so với năm 2004 giảm ñến 37 người/DN, bình quân giảm 

14,24%/năm. Doanh nghiệp có quy mô lao ñộng dưới 5 người tăng 

bình quân ñến 48,67%/năm và quy mô từ 5 ñến dưới 10 người tăng 

bình quân 33,59%/năm ñã góp phần làm giảm quy mô lao ñộng.  

 - Quy mô về vốn. Vốn sản xuất kinh doanh bình quân của một 

doanh nghiệp ngày càng tăng, bình quân 9,0 tỷ ñồng/DN năm 2004 

tăng ñến 11,9 tỷ ñồng/DN vào năm 2009; tăng bình quân 5,85%/năm. 

 - Quy mô về tài sản cố ñịnh và ñầu tư dài hạn. Từ 2004 ñến 2009 

không có sự biến ñộng lớn, năm 2009 giảm 0,1 tỷ so với năm 2004. 

 - Quy mô về doanh thu thuần: Năm 2009 ñạt 10,4 tỷ ñồng/DN, so 

với năm 2004 tăng 3,3 tỷ ñồng/DN, tăng bình quân 8,05%/năm, cao 

hơn mức tăng bình quân của nguồn vốn sản xuất kinh doanh. 

2.2.2.2. Quy mô vốn của DN mới gia nhập thị trường(2009 -2010) 

 Tổng vốn ñăng ký của doanh nghiệp năm 2010 là 2.294 tỷ ñồng, 

tăng so với năm 2009 là 583 tỷ ñồng; quy mô vốn ñăng ký năm 2010 
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bình quân là 8,31 tỷ/DN tăng so với năm 2009 là 3,18 tỷ/DN.  

2.2.3. Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Kon Tum 

2.2.3.1. Năng lực quản lý của chủ doanh nghiệp 

 Đội ngũ chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý doanh nghiệp còn nhiều 

hạn chế về kiến thức và kỹ năng quản lý. Số lượng doanh nghiệp có 

chủ doanh nghiệp, giám ñốc giỏi, trình ñộ chuyên môn cao và năng 

lực quản lý tốt còn rất ít. Một số khá lớn doanh nghiệp còn chưa chấp 

hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của pháp luật, ñặc biệt là các quy 

ñịnh về thuế, quản lý tài chính, quản lý nhân sự, chất lượng hàng hoá 

và sở hữu công nghiệp.  

2.2.3.2. Năng lực cạnh tranh về tài chính  

 Quy mô vốn và năng lực tài chính của phần ñông doanh nghiệp 

còn rất nhỏ, vừa kém hiệu quả, vừa thiếu tính bền vững. Doanh 

nghiệp siêu nhỏ, nhỏ chiếm tỷ lệ cao, quy mô nguồn vốn sản xuất, tài 

sản cố ñịnh và ñầu tư dài hạn ñều thấp so với khu vực Tây Nguyên và 

toàn quốc. Năng suất lao ñộng thấp, chi phí sản xuất và giá thành sản 

phẩm cao, yếu kém về thương hiệu ñã làm yếu khả năng cạnh tranh.  

2.2.3.3. Chất lượng nguồn lao ñộng trong các doanh nghiệp 

 Tổng số lao ñộng trong các doanh nghiệp ñến thời ñiểm 31/12/2009 

là 23.986 người, tăng 1.295 người so năm 2008, tăng 5,7%. Tuy 

nhiên số lao ñộng có trình ñộ chuyên môn từ cao ñẳng trở lên ñạt 

thấp, chỉ chiếm 10,31%/ tổng số lao ñộng trong doanh nghiệp.  

2.2.3.4. Một số chỉ tiêu ứng dụng công nghệ thông tin 

 Tổng số doanh nghiệp có trang bị máy vi tính chiếm 95,44%, 

trong ñó doanh nghiệp có mạng cục bộ (LAN) chiếm 23,51%; có 

kết nối internet chiếm 69,99%; có WEB SITE chiếm 0,97% và có 

thực hiện giao dịch thương mại ñiện tử chỉ chiếm 0,14%. 
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2.2.4. Thị trường 

 Phần lớn các DNVVN Kon Tum tiêu thụ hàng hóa ở thị trường nội 

ñịa, nhiều doanh nghiệp chưa hề biết ñến thị trường nước ngoài và 

chưa có khả năng tham gia xuất khẩu. Hiệu quả hoạt ñộng nghiên 

cứu thị trường của các DNVVN còn hạn chế và yếu kém.  

2.2.5. Hiệu quả kinh doanh và tích lũy của doanh nghiệp Kon Tum 

 - Doanh thu thuần tăng cao qua các năm, năm 2009 ñạt 7.674 tỷ 

ñồng, so với 2004 tăng 5.890 tỷ ñồng, bình quân tăng 33,88%/năm.  

 - Lợi nhuận trước thuế bình quân/DN cũng tăng mạnh, năm 2009 

ñạt 488,9 triệu ñồng, tăng so năm 2004 là 382,2 triệu ñồng, bình quân 

tăng 35,63%/năm, cao hơn mức tăng bình quân của tổng doanh thu. 

 - Tỷ suất lợi nhuận trên vốn năm 2009 ñạt 4,10%, tăng so năm 

2004 là 2,93% ñến, bình quân tăng 28,50%/năm. Theo số liệu thông 

kê của năm 2008 thì Kon Tum có mức tăng bình quân về tỷ suất lợi 

nhuận trên vốn cao hơn so với toàn quốc và khu vực Tây nguyên (tỷ 

lệ của toàn quốc là 3,34% và Tây Nguyên là 2,83%)  

 - Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu cũng luôn tăng, năm 2009 ñạt 

ñược 4,7%năm, tăng so 2004 là 3,21%, tăng bình quân 25,83%/năm.  

 Thông qua một số chỉ tiêu cơ bản phản ánh hiệu quả kinh doanh và 

tích lũy của doanh nghiệp cho thấy hiệu quả kinh doanh của các 

DNVVN luôn tăng trưởng cao qua các năm, mức tăng bình quân 

hàng năm của các chỉ tiêu này cao hơn mức tăng về số lượng doanh 

nghiệp; có chỉ tiêu ñã có tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm cao 

hơn khu vực Tây Nguyên, ñã làm tăng tích lũy của doanh nghiệp góp 

phần thúc ñẩy sự phát triển kinh tế tại ñịa phương. 
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2.2.6. Quy mô ñóng góp cho xã hội của các doanh nghiệp Kon Tum 

 - Tổng thuế và các khoản phải nộp ngân sách năm 2009 ñạt 303 tỷ 

ñồng, so năm 2004 tăng 213 tỷ ñồng, tăng bình quân 27,48%/năm. 

Tỷ lệ nộp ngân sách trên doanh thu thuần có chiều hướng giảm, năm 

2009 ñạt 3,59%, giảm so 2004 là 1,45%, giảm bình quân 6,56%/năm.  

 - Doanh thu thuần bình quân 1 lao ñộng năm 2009 là 319,9 triệu 

ñồng; tăng so 2004 là 218,4 triệu ñồng, tăng bình quân 25,81%/năm.  

 - Thu nhập của người lao ñộng ở khu vực doanh nghiệp năm 2009 

là 840 tỷ, tăng so 2004 là 610 tỷ, tăng bình quân 29,57%/năm; 

 - Thu nhập bình quân người/tháng năm 2009 là 2.918 ngàn ñồng, 

tăng so 2004 là 1.827 ngàn ñồng, tăng bình quân 21,75%/năm, cho 

thấy cuộc sống của người lao ñộng ngày càng ổn ñịnh hơn.  

 Tóm lại, trong những năm qua, DNVVN có vị trí quan trọng trong 

nền kinh tế của tỉnh, ñã ñóng góp ñáng kể vào sự tăng trưởng kinh tế, 

làm tăng nguồn thu cho ngân sách trên ñịa bàn và giải quyết hàng loạt 

các vấn ñề xã hội khác như giải quyết việc làm cho người lao ñộng, giải 

quyết ñược nhiều việc làm với thu nhập cao hơn cho người lao ñộng. 

Năm 2009 các doanh nghiệp Kon Tum ñã ñóng góp khoản 39,63% 

GDP của tỉnh.  

2.3. Thực trạng hỗ trợ của chính quyền ñối với doanh nghiệp vừa 

và nhỏ trên ñịa bàn tỉnh Kon Tum  

2.3.1. Hỗ trợ của chính quyền ñối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 

 - Về cấp phép kinh doanh: Từ khi ñưa vào sử dụng Hệ thống thông 

tin ñăng ký doanh nghiệp Quốc gia, tỉnh Kon Tum ñã tự ñộng hóa 

quy trình ñăng ký kinh doanh, xây dựng ñược một cơ sở dữ liệu 

chung toàn quốc, lưu trữ thông tin tất cả doanh nghiệp ñã ñăng ký 

trên toàn quốc. Qua ñó ñã rút ngắn thời gian ñăng ký kinh doanh của 

doanh nghiệp xuống còn 5 ngày, hạn chế ñược tiêu cực do giảm thiểu 
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sự can thiệp của con người vào quy trình xử lý nghiệp vụ…giảm 

ñáng kể chi phí và thời gian doanh nghiệp gia nhập thị trường. Tuy 

nhiên việc ñăng ký trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh vẫn còn 

chiếm tỷ lệ lớn, ít doanh nghiệp ñăng ký kinh doanh qua mạng ñiện 

tử. Vẫn còn quá nhiều các loại giấy phép bởi giấy phép kinh doanh 

tồn tại dưới nhiều hình thức và tên gọi khác nhau. 

 - Hỗ trợ DNVVN của Trung tâm xúc tiến ñầu tư: Hiện nay, doanh 

nghiệp ñến tìm hiểu ñầu tư tại ñịa bàn tỉnh Kon Tum thì nhiều nhưng 

thực hiện ñầu tư thì ít là do: Ưu ñãi ñầu tư thực hiện theo mặt bằng 

chung của Chính phủ, trong khi tỉnh còn nhiều khó khăn về kinh tế-

xã hội so với các tỉnh trong khu vực. 

2.3.2. Thực trạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 

 Môi trường ñầu tư của tỉnh thực sự chưa hấp dẫn ñể lôi kéo các 

nhà ñầu tư, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vẫn còn thấp. 

Vị thứ năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Kon Tum năm 2010 ñứng vị 

thứ 39/63 tỉnh thành, nằm trong tốp khá, nâng ñược 12 bậc so với 

năm 2009, nâng 20 bậc so với năm 2008, cao hơn Gia Lai 11 bậc.  

2.3.3. Thực trạng cải cách thể chế 

 UBND tỉnh Kon Tum ñã ban hành chương trình xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật; theo ñó các ngành, các cấp ñã phối hợp với 

ngành tư pháp trong công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm 

pháp luật giúp UBND cùng cấp tự kiểm tra 100% văn bản quy phạm 

pháp luật ñã ban hành. Các cơ quan, ñịa phương tiếp tục thực hiện cơ 

chế "một cửa", "một cửa liên thông" tại cơ quan, ñịa phương mình ở 

các lĩnh vực: ñất ñai, xây dựng, lao ñộng chính sách, y tế, văn hóa. 

2.4. Thực trạng khó khăn của DNVVN tỉnh Kon Tum 

 - Số lượng DNVVN trên ñịa bàn còn ít về số lượng, nhỏ về quy 

mô, hầu hết vốn thành lập ban ñầu là vốn tích lũy của cá nhân, gia 
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ñình và mượn của bạn. Thiếu vốn, công nghệ lạc hậu, thiếu ñiều kiện 

ñầu tư mở rộng sản xuất, thiếu chuyên gia có trình ñộ.  

 - Phần lớn doanh nghiệp mới thành lập còn yếu kém, nhiều doanh 

nghiệp vội vàng thành lập trong khi chưa ñủ ñiều kiện chín mùi nên 

một số doanh nghiệp ra ñời nhưng không hoạt ñộng ñược, hoặc hoạt 

ñộng cầm chừng, không hiệu quả và cuối cùng rơi vào tình trạng 

ngừng hoạt ñộng, giải thể phá sản. 

 - Một số chủ doanh nghiệp không có ý thức rõ ràng về trách nhiệm 

và tách bạch trong tính chất công việc. Trình ñộ quản lý, quản trị 

kinh doanh của nhiều doanh nghiệp chưa theo kịp với thị trường.  

 - Năng lực cạnh tranh của DNVVN của tỉnh không cao.  

 - Tài chính của các DNVVN trên ñịa bàn kém hiệu quả, song còn 

tiềm ẩn những nhân tố thiếu an toàn trong nguồn vốn kinh doanh. 

 - Nhận thức về sự chấp hành luật pháp còn hạn chế.  

 - Yếu kém về thương hiệu.  

 Thực trạng doanh nghiệp trên ñịa bàn của tỉnh Kon Tum nhỏ về 

quy mô, doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp có vốn kinh doanh 

dưới 10 tỷ chiếm tỷ trọng lớn, số lượng DNVVN tại thời ñiểm 

31/12/2009 chiếm ñến 99,3%/tổng số doanh nghiệp ñang hoạt ñộng 

trên ñịa bàn. Môi trường kinh doanh ở Kon Tum ít thuận lợi, doanh 

nghiệp thiếu vốn, công nghệ lạc hậu, thiếu ñiều kiện ñầu tư mở rộng 

sản xuất, năng lực cạnh tranh chưa cao, sản phẩm hàng hóa chưa ñủ 

sức cạnh tranh trên thị trường, chưa chú ý ñến việc phát triển thương 

hiệu, mở rộng thị trường, trình ñộ quản lý của các chủ doanh nghiệp 

còn kém. Tuy nhiên, DNVVN của Kon Tum cũng ñã có sự phát triển 

về số lượng, quy mô doanh nghiệp ngày càng tăng, năng lực cạnh 

tranh ngày càng ñược tăng cường, tăng hiệu quả hoạt ñộng kinh 

doanh góp phần làm tăng quy mô ñóng góp cho xã hội.  
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Chương 3 

 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRI ỂN DOANH NGHI ỆP  

VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM 

3.1. Căn cứ tiền ñề ñề xuất giải pháp phát tri ển doanh nghiệp vừa 

và nhỏ trên ñịa bàn tỉnh Kon Tum  

3.1.1. Bối cảnh quốc tế 

3.1.2. Bối cảnh trong nước 

3.1.3. Quan ñiểm phát triển DNVVN trên ñịa bàn tỉnh Kon Tum 

3.1.4. Mục tiêu phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 

 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai ñoạn 2011-2015 tỉnh Kon 

Tum ñề ra mục tiêu: “Xây dựng lực lượng doanh nghiệp trong tỉnh 

với nhiều thương hiệu mạnh. Hỗ trợ xây dựng doanh nghiệp hướng 

ñến lớn mạnh, hoạt ñộng sản xuất kinh doanh có hiệu quả, ñặc biệt 

là một số doanh nghiệp có sức cạnh tranh cao.”  

3.2. Các giải pháp phát triển DNVVN từ phía chính quyền tỉnh 

Kon Tum 

3.2.1. Đẩy mạnh cải cách, ñơn giản hóa các thủ tục hành chính tạo 

ñiều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp gia nhập thị trường   

 - Kiện toàn, cải cách công tác ñăng ký kinh doanh. Tiếp tục hoàn 

thiện và cải tiến quy trình ñăng ký kinh doanh: Cải cách ñăng ký kinh 

doanh, vi tính hoá và hình thành cơ sở dữ liệu ñầy ñủ và chính xác ñể 

hình thành giải pháp thống nhất cơ sở dữ liệu chung. Thông qua hệ 

thống thông tin ñăng ký doanh nghiệp Quốc gia sẽ thuận lợi cho các 

doanh nghiệp gia nhập thị trường và dễ dàng tìm kiếm thông tin về 

các ñối tác tiềm năng là một trong các yếu tố quan trọng ñể tăng 

cường năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập hiện nay; các cấp, 

các ngành tự rà soát và bãi bỏ các quy ñịnh về giấy phép “con” là cần 

thiết ñể giảm bớt một số giấy phép “con”.  
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 - Cụ thể hóa cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực 

hiện các thủ tục hành chính về ñăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế 

và khắc dấu, tổ chức thực hiện ñối với các loại thủ tục trên theo 

nguyên tắc “một cửa”. Phối hợp liên thông giữa các cơ quan, rút 

ngắn tối ña thời gian giải quyết, cấp phép kinh doanh. 

 - Tăng cường công tác lãnh ñạo, chỉ ñạo, nâng cao trách nhiệm của 

thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện công tác 

cải cách hành chính.  

 - Cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn: Các cơ quan cần cơ cấu 

tổ chức gọn nhẹ, hợp lý ñúng theo quy ñịnh hiện hành; phân ñịnh rõ 

chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. 

3.2.2. Giải pháp chính sách tháo gỡ khó khăn về mặt bằng sản xuất 

cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 

 - Cần nghiên cứu ban hành cơ chế ưu ñãi (về tiền sử dụng ñất, tiền 

thuê ñất và hỗ trợ tín dụng ñầu tư) nhằm khuyến khích các doanh 

nghiệp ñầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. 

 - Nghiên cứu ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể hoá ưu ñãi ñầu 

tư tài chính về ñất ñai, dành quỹ ñất xây dựng các khu, cụm công 

nghiệp mới cho các DNVVN làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh. 

3.2.3. Huy ñộng nguồn lực cho phát triển cở sở hạ tầng, nâng cao 

chất lượng quy hoạch cơ sở hạ tầng 

 - Tăng cường quy hoạch phát triển hạ tầng ñô thị và bố trí dân cư 

bên cạnh các khu, cụm, ñiểm công nghiệp và làng nghề ñể bảo ñảm 

các nhu cầu xã hội cho lực lượng lao ñộng trong các khu, cụm, ñiểm 

công nghiệp và làng nghề. 

 - Đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, kỹ thuật và thu hút ñầu tư phát 

triển các khu, cụm công nghiệp. Huy ñộng mọi nguồn lực cho phát 
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triển giao thông cho nông thôn và ñô thị. Phát triển và ñầu tư xây 

dựng các công trình phục vụ thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp. 

3.2.4. Cơ chế chính sách thúc ñẩy phát triển thị trường vốn, tăng 

cường khả năng tiếp cận nguồn tài chính cho doanh nghiệp  

 - Triển khai chương trình hỗ trợ tín dụng nhà nước cho các doanh 

nghiệp có các dự án thuộc ñối tượng ñược hỗ trợ theo quy ñịnh của 

Chính phủ. 

 - Hệ thống ngân hàng phải linh hoạt hơn nữa ñối với thủ tục cho 

vay thế chấp; thực hiện sự bình ñẳng trong quan hệ tín dụng giữa các 

doanh nghiệp. 

 - Xúc tiến và khuyến khích thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng trên 

ñịa bàn ñể hỗ trợ phát triển các DNVVN.  

3.2.5. Tạo lập môi trường thuận lợi, phát triển ñồng bộ các loại thị 

trường  

 - Xây dựng chương trình hợp tác với các tỉnh, thành khác ñể huy 

ñộng các nguồn lực khai thác các lợi thế so sánh của tỉnh. Đẩy mạnh 

hợp tác quốc tế, hoạt ñộng kinh tế ñối ngoại và hợp tác ñầu tư. 

 - Ngoài việc hợp tác trong các vấn ñề về kinh tế - xã hội cần phải 

thực hiện tốt việc hợp tác trong lĩnh vực thông tin, dự báo. 

 - Phát triển ñồng bộ các loại thị trường. 

 - Định hướng và hỗ trợ một số doanh nghiệp có sản phẩm ñặc sắc 

ñịa phương xây dựng và quảng bá thương hiệu, hỗ trợ công tác dự 

báo thị trường và trong quá trình hợp tác, liên doanh, liên kết, tiêu thụ 

sản phẩm, ñổi mới công nghệ. 

3.2.6. Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 

 - Giải pháp nâng cao chỉ số tính minh bạch. 

 - Giải pháp nâng cao chỉ số tính năng ñộng 

  - Giải pháp nâng cao chỉ số ñào tạo lao ñộng. 
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 - Giải pháp nâng cao chỉ số chi phí thời gian. 

 - Giải pháp giữ vững chỉ số tiếp cận ñất ñai 

 - Giải pháp nâng cao chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp.  

  - Giải pháp nâng cao chỉ số chi phí không chính thức.  

3.3. Các giải pháp phát triển DNVVN từ phía doanh nghiệp tỉnh 

Kon Tum 

3.3.1. Hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. 

 Để có thể phát triển ổn ñịnh, doanh nghiệp cần có chiến lược phát 

triển trung và dài hạn, và triển khai bằng các kế hoạch ngắn hạn. Việc 

xây dựng ñược một chiến luợc kinh doanh hợp lý sẽ giúp các 

DNVVN chủ ñộng xử lý ñược các vấn ñề xãy ra, tận dụng ñược các 

cơ hội và lường trước ñược các khó khăn và thích ứng với sự cạnh 

tranh ngày càng gay gắt của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.   

3.3.2. Nâng cao năng lực quản lý của các doanh nghiệp 

 Cần phải nâng cao năng lực quản lý cho các DNVVN. Để xác ñịnh 

một mô hình tổ chức quản lý phù hợp, các DNVVN cần phải căn cứ 

vào chiến lược kinh doanh, ñặc ñiểm ngành nghề kinh doanh và ñặc 

ñiểm của ñội ngũ cán bộ, nhân viên trong doanh nghiệp mình. 

3.3.3. Nâng cao trình ñộ ñội ngũ lao ñộng  

 Các DNVVN cần tiến hành sắp xếp, bố trí hợp lý ñội ngũ cán bộ 

quản lý và lao ñộng hiện có dựa trên trình ñộ, kỹ năng, ñộng lực, tạo 

sự gắn bó quyền lợi, trách nhiệm người lao ñộng với doanh nghiệp. 

 Các DNVVN cần có chiến lược ñào tạo ñể có một ñội ngũ cán bộ 

và lực lượng lao ñộng lành nghề có trình ñộ cao thích ứng với sự 

phát triển. Mạnh dạn cắt bỏ lao ñộng dư thừa trong doanh nghiệp, 

chuyển sang lĩnh vực phù hợp với công việc. Tuyển dụng lao ñộng 

có chất lượng phù hợp với lĩnh vực, nhiệm vụ ñược giao. 
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3.3.4. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 

 - Nâng cao năng lực lãnh ñạo của chủ doanh nghiệp: Chủ doanh 

nghiệp cần nâng cao những kỹ năng cần thiết và cập nhật những kiến 

thức hiện ñại ñể ñủ sức bước vào nền kinh tế tri thức. Các kỹ năng hữu 

ích như: Kỹ năng quản trị hiệu quả trong môi trường cạnh tranh, kỹ 

năng lãnh ñạo, kỹ năng quản lý sự thay ñổi, kỹ năng thuyết trình, ñàm 

phán, giao tiếp và quan hệ công chúng; kỹ năng quản lý thời gian. 

 - Xây dựng chiến lược cạnh tranh, phát triển thương hiệu: Để xây 

dựng một thương hiệu ñược khách hàng tin cậy thì doanh nghiệp cần 

phải hiểu rõ khách hàng của mình hơn ai hết và luôn lấy sự hài lòng 

của khách hàng làm trọng tâm cho mọi hoạt ñộng. Doanh nghiệp phải 

coi thương hiệu là công cụ bảo vệ lợi ích của. Các doanh nghiệp cần 

có các giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu một cách bền 

vững, doanh nghiệp cần hoạch ñịnh chiến lược quảng bá thương hiệu, 

lựa chọn hình thức quảng cáo phù hợp với thương hiệu doanh nghiệp  

 - Đổi mới công nghệ, ñầu tư vào nghiên cứu và phát triển: Để 

nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, một trong những yếu 

tố quan trọng ñó là ñổi mới công nghệ. Chính sách ñổi mới công 

nghệ của các DNVVN cần gắn chặt với các chính sách về ñào tạo 

nguồn nhân lực cho người lao ñộng của ñịa phương. 

 - Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý sản xuất kinh doanh: 

Tích cực thực hiện chuyển giao công nghệ, ứng dụng các tiến bộ 

khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm ñể 

hình thành các doanh nghiệp nòng cốt, vững mạnh, ñủ ñiều kiện hội 

nhập 

 - Cải cách toàn diện về tổ chức và quản lý sản xuất kinh doanh: 

Khi cải cách doanh nghiệp không chỉ cải cách một vài khâu mà phải 

cải cách ñồng loạt, ñồng bộ nhằm tránh những trục trặc do cải cách 
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không hết, dẫn ñến chồng chéo lên nhau gây khó khăn không ñáng có 

trong công tác quản lý. 

 - Đẩy mạnh hoạt ñộng marketing và tìm kiếm thị trường: 

Nhằm thâm nhập và chiến lĩnh thị trường trong và ngoài tỉnh. Căn cứ 

vào thực lực của mình các DNVVN tỉnh Kon Tum cần ñịnh hướng 

khu vực thị trường mục tiêu tại những nơi mà ñối thủ cạnh tranh lớn 

bỏ qua, hoặc chưa ñáp ứng ñủ nhu cầu, phần thị trường có mức cạnh 

tranh thấp hoặc nơi mà ñối thủ cạnh tranh chính ít quan tâm ñổi mới, 

cải tiến sản phẩm. 

 - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Văn hóa doanh nghiệp không 

phải là cái bất biến mà nó cần phải ñược thay ñổi theo yêu cầu của bộ 

máy tổ chức quản lý, phục vụ cho việc thực hiện mục tiêu của doanh 

nghiệp; nó phải ñược xây dựng trên nền tảng là truyền thống và bản 

sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.  

3.3.5. Nâng cao liên doanh, liên kết ñối với sự phát triển của doanh 

nghiệp 

  Liên kết ở ñây là liên kết trong cung ứng sản phẩm nhằm thỏa 

mãn nhu cầu của khách hàng, chẳng hạn như liên kết giữa dịch vụ 

nhà hàng, khách sạn và du lịch, liên kết trong bán chéo sản phẩm. 

Quá trình mở rộng và tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp có 

thể sẽ là quá trình tích tụ, tập trung vốn ñể hình thành nên công ty 

lớn, tập ñoàn mạnh. 

3.3.6. Giải pháp về vốn 

 Để giúp các DNVVN tỉnh Kon Tum phát triển và nâng cao năng 

lực cạnh tranh, cần quan tâm ñến vấn ñề tài chính và coi ñây là vấn 

ñề không thể thiếu ñược ñể giúp các DNVVN không những có ñiều 

kiện phát triển mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh. Các giải pháp 

tài chính ñể giúp các DNVVN tỉnh Kon Tum sau: 
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3.3.6.1. Tiếp cận vốn vay từ ngân hàng. 

 * Về phía ngân hàng: 

 Cần rà soát cơ chế cho vay, cầm cố, thế chấp tài sản; chuẩn hóa 

các quy trình, thủ tục, cần ñược thiết kế riêng biệt, phù hợp với từng 

nhóm khách hàng. Xây dựng các mối liên kết với các DNVVN ñể 

nắm bắt các thông tin về doanh nghiệp, triển khai và mở rộng cho 

vay theo hạn mức thấu chi ñối với các DNVVN. 

 * Về phía các DNVVN:  

 + Cần lập các báo cáo tài chính rõ ràng, ñủ ñộ tin cậy, loại bỏ các 

báo cáo tài chính mang tính chất ñối phó với cơ quan thuế. 

 + Hệ thống báo cáo ghi chép và theo dõi hoạt ñộng kinh doanh của 

doanh nghiệp phải ñầy ñủ, rõ ràng, các doanh nghiệp bán hàng phải 

có hợp ñồng kinh tế, và tuân thủ chế ñộ phát hành hóa ñơn. 

 + Nâng cao năng lực quản lý ñiều hành ñối với cán bộ lãnh ñạo các 

DNVVN, chủ ñộng, sáng tạo áp dụng các kiến thức công nghệ mới, 

thực hiện nghiêm luật doanh nghiệp và các văn bản liên quan trong 

hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, thực hiện chế ñộ hạch toán, báo cáo 

tài chính nghiêm chỉnh, công khai. 

3.3.6.2. Huy ñộng vốn thông qua việc thành lập, phát triển các 

DNVVN theo mô hình công ty cổ phần.  

Phát hành cổ phiếu ñể tăng vốn, ñăng ký và niêm yết trên thị trường 

chứng khoán, thông qua hình thức huy ñộng vốn này các DNVVN 

vừa tạo vốn kinh doanh, vừa tạo ñiều kiện cải tiến quản lý doanh 

nghiệp. 
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KẾT LUẬN 

 Luận văn ñã tiến hành phân tích thực trạng về sự phát triển 

DNVVN trên ñịa bàn tỉnh Kon Tum. Phân tích và tổng kết những 

vấn ñề lý luận chung về DNVVN; nghiên cứu và phân tích thực trạng 

phát triển DNVVN trên ñịa bàn tỉnh Kon Tum trong thời gian qua. 

Luận văn ñã ñề xuất một số giải pháp nhằm ñẩy mạnh phát triển 

DNVVN ở Kon Tum trong thời gian tới. 

 Đối với các vấn ñề chung về DNVVN, luận văn ñã khái quát 

hoá các nội dung cơ bản của phát triển DNVVN: khái niệm, vai trò 

của DNVVN và các nhân tố ảnh hưởng ñến quá trình phát triển 

DNVVN. Sử dụng cả hai tiêu chí (hoặc là tiêu chí lao ñộng, hoặc là 

tiêu chí vốn) ñể xác ñịnh quy mô DNVVN là cần thiết vì nó không 

những khuyến khích các DNVVN sử dụng nhiều lao ñộng mà còn 

khuyến khích các DNVVN tích tụ tư bản nhằm nâng cao năng lực 

cạnh tranh và phát triển bền vững. 

 Từ số liệu thống kê, luận văn ñã phân tích thực trạng phát triển 

DNVVN của tỉnh Kon Tum, phân tích thực trạng môi trường thể chế 

phát triển doanh nghiệp, các chính sách hỗ trợ phát triển DNVVN. 

Qua ñó ñã rút ra ñược những tồn tại và khó khăn mà các doanh 

nghiệp này phải ñối ñầu là chưa xây dựng quy trình phát triển chiến 

lược kinh doanh phù hợp, thiếu vốn trong quá trình hoạt ñộng kinh 

doanh, hoạt ñộng marketing yếu, thị trường tiêu thụ bị hạn chế, các 

kỹ năng về quản trị doanh nghiệp còn yếu kém và sự hỗ trợ của nhà 

nước chưa rõ ràng và chưa quan tâm thỏa ñáng. 

 Thông qua phân tích thực trạng phân tích phát triển DNVVN làm 

nền tảng cho các ñề xuất một số giải pháp nhằm phát triển 

DNVVN tỉnh Kon Tum: 

26 

  - Nhóm giải pháp từ phía chính quyền tỉnh Kon Tum trong việc hỗ 

trợ phát triển DNVVN như: Đẩy mạnh cải cách, ñơn giản hóa các thủ 

tục hành chính tạo ñiều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp gia nhập thị 

trường; chính sách tháo gỡ khó khăn về mặt bằng sản xuất cho DNVVN; 

huy ñộng nguồn lực và nâng cao chất lượng quy hoạch cơ sở hạ tầng; cơ 

chế chính sách thúc ñẩy phát triển thị trường vốn, tăng cường khả năng 

tiếp cận nguồn tài chính cho doanh nghiệp; tạo lập môi trường thuận lợi, 

phát triển ñồng bộ các loại thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh (PCI). 

 - Nhóm giải pháp từ sự nỗ lực của bản thân các DNVVN như: 

Hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh cho DNVVN; nâng cao năng lực 

quản lý của các DNVVN; nâng cao trình ñộ ñội ngũ lao ñộng; Nâng 

cao năng lực cạnh tranh của DNVVN; nâng cao liên doanh, liên kết 

ñối với sự phát triển của DNVVN và giải pháp về vốn. 

 Với hệ thống các giải pháp trên, tác giả ñề tài hy vọng sẽ góp phần 

tạo ñiều kiện thuận lợi cho sự phát triển DNVVN trên ñịa bàn tỉnh 

Kon Tum. Tuy nhiên, ñây là những giải pháp tương ñối rộng, muốn 

cho DNVVN trên ñịa bàn tỉnh Kon Tum thực sự thay ñổi, ñòi hỏi các 

giải pháp trên không chỉ phải thực hiện ñồng bộ, mà còn phải bổ sung 

nhiều biện pháp khác nữa và chú ý khi vận dụng cần lưu ý ñến ñặc 

ñiểm và tình hình hoạt ñộng cụ thể của từng doanh nghiệp. 

 Do còn hạn chế về khả năng nên ñề tài không tránh khỏi những 

thiếu sót nhất ñịnh. Tác giả ñề tài rất mong ñược sự ñóng góp ý 

kiến của các Thầy, Cô, các ñồng nghiệp ñể ñề tài này ñược hoàn 

chỉnh hơn./. 


