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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết đề tài 
 Doanh nghiệp là một tế bào quan trọng. Một nhân tố quyết định sự 
lớn mạnh của nền kinh tế Việt Nam nói chung và huyện Tuy phước, tỉnh 
Bình Định nói riêng. Vì vậy nhà nước đã thực hiện nhiều chính sách 
nhằm phát triển doanh nghiệp, những chính sách đã đưa lại kết quả khả 
quan, tạo ra bước đột phá về phát triển DNNVV. Để đáp ứng yêu cầu đó 
em nghĩ, phát triển DNNVV là một trong những yếu tố vô cùng quan 
trọng phản ánh một cách tổng hợp chung nhất về hoạt động DNNVV ở 
huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định trong những năm (2000-2011). 
 Trong đó, Tuy Phước là một Huyện đồng bằng lớn ở phía nam 
tỉnh Bình Định, có diện tích 217,12 km2, dân số 180.382 người. Về địa 
hình, phía bắc và tây bắc Tuy Phước giáp huyện Phù Cát, An Nhơn; 
Đông giáp biển, nam giáp TP.Quy Nhơn, Tây giáp huyện Vân Canh.). 
Nằm bên đầm Thị Nại, có sông Kôn, sông Hà Thanh chảy qua, có quốc 
lộ 1A, QL 19, đường sắt Bắc - Nam chạy ngang qua, Tuy Phước có 
điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế. Bình Định hiện có hơn 4.100 
doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy phước là một Huyện nằm trong tỉnh 
Bình Định, chiếm số lượng lớn trong tổng số doanh nghiệp trên địa bàn 
Tỉnh. bình quân hằng năm, DNNVV ở Tuy Phước đóng góp số lượng 
lớn tổng sản phẩm địa phương (GDP). Trong những năm qua, các 
DNNVV ở huyện Tuy phước, tỉnh Bình Định đóng góp tích cực vào sự 
phát triển kinh tế - xã hội địa phương và từng bước vượt qua khó khăn, 
ngày càng lớn mạnh. 
  DNNVV ở huyện Tuy phước gặp rất nhiều khó khăn và thách 
thức trong việc phát triển kinh tế, Vì vậy việc nghiên cứu phát triển 
DNNVV ở huyện Tuy Phước là một vấn đề cấp thiết, quan trọng, đặc 
biệt trong bối cảnh nước ta đã gia nhập vào WTO là cơ hội mới để mở 
rộng thị trường xuất nhập khẩu, đa dạng hóa các mối kinh tế-thương 
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mại, tăng khả năng thu hút đầu tư nước ngoài đặc biệt là phát triển 
DNNVV ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Với những lý do trên, 
người viết chọn đề tài “phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở huyện 
Tuy Phước, Tỉnh Bình Định” làm đề tài luận văn thạc sỹ cho mình. 
 2. Mục tiêu nghiên cứu 
 Đối tượng nghiên cứu của đề tài là “phát triển DNNVV ở huyện 
Tuy phước, tỉnh Bình Định” Và làm rõ vấn đề liên quan đến nội dung 
lý luận cơ bản về phát triển DNNVV. Đánh giá thực trạng và vai trò 
của các DNNVV trong sự phát triển kinh tế. Từ đó đề ra những giải 
pháp nhằm phát triển DNNVV.  
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
 Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn 
đề kinh tế phát triển DNNVV và đề xuất một số giải pháp thúc đẩy 
huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định phát triển. 
 Phạm vi nghiên cứu của đề tài là chỉ nguyên cứu hoạt động các 
DNNVV ở địa bàn huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định từ năm (2000-2011) 
 4. Phương pháp nghiên cứu 
 Luận văn đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu khoa học 
như: phương pháp lịch sử, phương pháp thống kê, phân tích và tổng 
hợp, thu nhập các số liệu quá khứ hiện tại và tương lại để phân tích sự 
vận động của một số hiện tượng. 
 5. Bố cục đề tài 
 Ngoài phần mở đầu, kết luận. Tài liệu tham khảo, phụ lục luận 
văn được chia thành 3 chương. 
 Chương 1:  Những vấn đề lý luận chung về việc phát triển DNNVV 
 Chương 2: Thực trạng phát triển DNNVV ở huyện Tuy Phước, 
tỉnh Bình Định 
 Chương 3: Một số giải pháp phát trển DNNVV ở huyện Tuy 
Phước, tỉnh Bình Định. 
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CHƯƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN 
DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DNNVV 
    1.1.1. Khái niệm về doanh nghiệp nhỏ và vừa 

 Nghị định số 90/2001/NÐ-CP của thủ tướng chính phủ định 
nghĩa: DNNVV là cơ sở kinh doanh độc lập, đã đăng ký kinh doanh 
theo quy định pháp luật hiện hành, có số vốn đăng ký kinh doanh không 
quá 10 tỷ đồng hoặc số lao động trung bình hàng năm không quá 300 
người. DNNVV có quy mô nhỏ bé về mặt vốn, lao động hay doanh thu. 
DNNVV có thể chia thành ba loại cũng căn cứ vào quy mô đó là doanh 
nghiệp siêu nhỏ (micro), doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa.  
     1.1.2. Những thuận lợi và khó khăn DNNVV 
     1.1.3. Vai trò của DNNVV 

.-DNNVV giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế 
  -DNNVV góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế.  

-DNNVV giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cải thiện đời 
sống nhân dân.  

DNNVV Nâng cao năng lực thu hút đầu tư và khai thác các 
nguồn lực DNNVV Cộng với các chính sách hỗ trợ một số luật đầu tư 
thông thoáng của chính quyền để tạo điều kiện cho DNNVV nhanh 
chóng  

- Cung cấp cho xă hội một số lượng hàng hóa đáng kể cả về số 
lượng, chất lượng và chủng loại  

- DNNVV Làm cho nền kinh tế năng động DNNVV linh hoạt 
nhạy bén dễ thích ứng với sự thay đổi môi trường  

- DNNVV phát huy và tận dụng các nguồn lực địa phương, góp 
phần tăng trưởng kinh tế 

               1.1.4. Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa 
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Bảng 1.2: Tiêu chí phân loại DNNVV theo nghị định  56/2009/NĐ-CP 

Doanh 
nghiệp 

siêu nhỏ 
Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa 

Quy mô 
 
 
 
Khu vực 

Số lao 
động 

Tổng 
nguồn 

vốn 

Số lao 
động 

Tổng 
nguồn 

vốn 

Số lao 
động 

I. Nông, 
lâm nghiệp 
và thủy sản 

10 người 
trở xuống 

20 tỷ đồng 
trở xuống 

từ trên 10 
người đến 
200 người 

từ trên 20 
tỷ đồng 
đến 100 tỷ 
đồng 

từ trên 
200 người 
đến 300 
người 

II. Công 
nghiệp và 
xây dựng 

10 người 
trở xuống 

20 tỷ đồng 
trở xuống 

từ trên 10 
người đến 
200 người 

từ trên 10 
tỷ đồng 
đến 50 tỷ 
đồng 

từ trên 50 
người đến 
100 người 

III. 
Thương 
mại và dịch 
vụ 

10 người 
trở xuống 

10 tỷ đồng 
trở xuống 

từ trên 10 
người đến 
50 người 

từ trên 20 
tỷ đồng 
đến 100 tỷ 
đồng 

từ trên 
200 người 
đến 300 
người 

Nguồn : Nghị định số 56/2009/NĐ-CP 
Việc xác định DNNVV theo nghị định số 56/2009/NĐ-CP là phù 

hợp với hoàn cảnh kinh tế của Việt Nam cũng như việc phát triển 
DNNVV ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Trong hiện tại và tương 
lai, trong từng thời kỳ. Các tiêu chí và tiêu chuẩn giới hạn có sự thay 
đổi cho phù hợp với đường lối, chính sách. Chiến lược và khả năng hỗ 
trợ của nhà nước ở mỗi quốc gia. 
1.2. NỘI DUNG PHÁT TRIỂN DNNVV 
 Phát triển DNNVV là dùng để khái quát sự vận động theo chiều 
hướng tiến lên trong quá trình phát triển kinh tế xã hội theo xu hướng 
CNH-HĐH. Sản phẩm của DN đi từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức 
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tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn. Cái mới ra đời thay thế cái 
cũ, cái tiến bộ ra đời thay thế cái lạc hậu. 
     1.2.1. Phát triển số lượng DNNVV 
 Phát triển Số lượng DNNVV tức là số lượng DNNVV gia tăng 
trên thị trường ngày càng nhiều, làm tăng số lượng DNNVV và lan 
rộng ở tất cả các thành phố, Tỉnh, Quận, Huyện, Xã…ở tất cả các 
ngành nghề công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, thương mại, dịch vụ… 
     1.2.2. Mở rộng qui mô doanh nghiệp 

Việc mở rộng quy mô doanh nghiệp tạo ra sự lớn mạnh về quy 
mô lao động và quy mô nguồn vốn  

Tăng quy mô lao động trong các doanh nghiệp có nghĩa là gia 
tăng số lượng lao động tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh.  

+ Tăng quy mô vốn: Vốn là nhân tố quan trọng trong quá trình 
đầu tư và hoạt động phát triển của doanh nghiệp, nguồn vốn của doanh 
nghiệp càng cao thì quy mô của doanh nghiệp sẽ ngày càng mở rộng  

Mở rộng quy mô của doanh nghiệp còn được đánh giá thông qua 
việc Tài sản cố định và đầu tư dài hạn của doanh nghiệp  

Doanh thu thuần để đánh giá mức độ phát triển và quy mô của 
doanh nghiệp  
     1.2.3. Tăng cường năng lực cạnh tranh 

Năng lực cạnh tranh của DNNVV nhằm mục tiêu chủ yếu là tồn 
tại và tìm kiếm lợi nhuận tối đa. Năng lực cạnh tranh giữa các doanh 
nghiệp. Theo K.Marx: “Cạnh tranh là sự ganh đua, đấu tranh gay gắt 
giữa các nhà tư bản nhằm giành giật những điều kiện thuận lợi trong 
sản xuất và tiêu dùng hàng hóa để thu được lợi nhuận siêu 
ngạch”. Nghiên cứu về quá trình sản xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa và 
cạnh tranh tư bản chủ nghĩa, Marx đã phát hiện ra kết quả của cạnh 
tranh trong chủ nghĩa tư bản là quy luật tỷ suất lợi nhuận bình quân, từ 
đó hình thành nên hệ thống giá cả thị trường và giá cả sản xuất. 
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      1.2.4. Mở rộng thị trường 

Mở rộng thị trường là hoạt động phát triển đến “Nhu cầu tối 
thiểu” bằng cách tấn công vào các khách hàng. Tức là những người 
không mua sản phẩm của tất cả những sản phẩm của DN”. Trước tiên là 
DN cần phải khai thác tất cả những lợi thế sản phẩm để mở rộng thị 
trường trong khu vực và khu vực lân cận và tìm cách tận dụng các sở 
thích tiêu dùng của khách hàng thông qua hoạt động chiếm lĩnh các 
điểm bán hàng tối ưu, thông qua quãng cáo sản phẩm đến nhiều người 
tiêu dùng nhất, giới thiệu sản phẩm để khách hàng dùng thử, đa dạng 
hóa chất lượng, mẫu mã, giá cả sản phẩm và chi phí bán hàng  
     1.2.5.  Liên kết giữa các doanh nghiệp 

Liên kết giữa các doanh nghiệp là quan hệ bình đẳng dựa trên 
nguyên tắc tự nguyện nhằm khai thác hết tiềm năng của doanh nghiệp. 
Trong quá trình phát triển DNNVV thì không thể thiếu được vai trò của 
các hiệp hội ngành nghề, các doanh nghiệp sẽ chỉ có sức mạnh khi liên 
kết với nhau để giảm chi phí, duy trì hoạt động theo từng ngành nghề 
tạo nên sức mạnh trên thương trường.  
      1.2.6. Nâng cao hiệu quả kinh doanh và tích lũy trong doanh 
nghiệp 

Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển, điều cốt yếu là phải 
nâng cao hiệu quả kinh doanh. Trong đó lợi nhuận và lỗ là chỉ tiêu để 
đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp, Lợi nhuận của doanh 
nghiệp là phần chênh lệch giữa tổng chi phí và doanh thu ròng. Hay nói 
cách khác lợi nhuận DN là số thu được trong năm từ hoạt động sản xuất 
kinh doanh, tài chính và các hoạt động khác khi nộp thuế thu nhập 
doanh nghiệp (Lợi nhuận trước thuế). Tổng lợi nhuận DN tức là đề cập 
đến tổng lợi nhuận sau khi bù trừ các hoạt động lời và lỗ trong năm. 
Đây là những công cụ quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh doanh của 
doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. 
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     1.2.7. Tăng quy mô đóng góp cho xã hội 

Phát triển DNNVV nhằm mục đích gia tăng của cải cho Đất 
Nước, Giữa DNNVV và ngân sách có mối quan hệ với nhau thông qua 
Thuế và các khoản đóng góp khác. Thuế chủ yếu là các loại thuế như là 
thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp…Các khoản đóng góp 
khác như là các khoản phí phải nộp như phí trước bạ, phí cấp giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh, phí xuất khẩu, phiếu kiểm định ..là 
tiêu chí cơ bản và quan trọng để đánh giá sự thành công trong chính 
sách khuyến khích phát triển DNNVV nhằm mục đích là gia tăng phần 
đóng góp cho xã hội.  
1.3. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN 
DNNVV TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
      1.3.1. Môi trường chính trị,  pháp luật và kinh tế 
 Môi trường chính trị và pháp luật nước ta khá ổn định và bền 
vững. Nhiều thành phần kinh tế, có chính sách đầu tư thông thoáng đã 
tạo ra những thuận lợi thu hút vốn đầu tư để phát triển  
 Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và tổng sản phẩm quốc dân 
(GNP) và xu hướng tăng trưởng cũng như tốc độ tăng trưởng của nó 
tính bình quân đầu người cho thấy sự phát trưởng của nền kinh tế và sự 
cải thiện của đời sống nhân dân không ngừng tăng lên. 
      1.3.2. Trình độ tổ chức quản lý của chủ doanh nghiệp  
 Để DN tồn tại và phát triển bền vững yếu tố quan trọng nhất là 
người chủ DN phải vạch ra mục tiêu mà doanh nghiệp phải hướng đến 
là người có khát vọng làm giàu và có khả năng quản lý doanh nghiệp và 
chấp nhận rủi ro.  
      1.3.3. Chính sách, chiến lược kế hoạch phát triển nguồn nhân 
lực trong DNNVV 

Doanh nghiệp cần có chiến lược phát triển nguồn nhân lực gắn với 
chiến lược kế hoạch phát triển kinh doanh của DN và cần có khả năng 
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phân tích tổng hợp mối quan hệ rõ ràng giữa đào tạo và phát triển với kết 
quả kinh doanh của doanh nghiệp và tổ chức cũng phát triển. Nguồn nhân 
lực của DNNVV được phân theo trình độ lao động ở các cấp bậc khác 
nhau ở tất cả các ngành nghề như ngành xây dựng, buôn bán lẻ... 
     1.3.4. Môi trường khoa học kỹ thuật và công nghệ 

Sự tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong thời đại ngày nay 
đã mở nhiều khả năng rộng lớn cho sự phát triển DNNVV. Nhiều lý 
thuyết khoa học hiện đại được phát minh kéo theo kỹ thuật mới ra đời, 
nhiều công nghệ sản xuất tiên tiến ra đời hình thành nhanh chóng và 
ứng dụng vào sản xuất và đời sống. 
       1.3.5. Yếu tố về vốn sản xuất kinh doanh  

Việc tự huy động vốn để đầu tư phát triển sản xuất là bước khởi 
đầu hầu hết các DN để đầu tư máy móc thiết bị nguồn lao động. điều 
kiện để vay ngân hàng, hay tiếp cận các tổ chức tài chính quốc tế, càng 
khó tham gia vào thị trường vốn (chứng khoán, phát hành cổ phiếu...) 

DNNVV cần sử dụng hiệu quả nguồn vốn của mình, trong đó đặc 
biệt quan tâm tới việc cắt giảm chi phí, tích cực cải tiến công nghệ để 
nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc. 
1.4. KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DNNVV Ở MỘT SỐ TỈNH 
      1.4.1. Kinh nghiệm phát triển DNNVV ở Tỉnh Bắc Ninh 
      1.4.2. Kinh nghiệm của TP Đà Nẵng 
1.5 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DNNVV Ở QUẬN SƠN TRÀ 
TP ĐÀ NẴNG, BÀI HỌC KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DNNVV 
Ở HUYỆN TUY PHƯỚC, TỈNH BÌNH ĐỊNH  
      1.5.1. Kinh nghiệm cho DNNVV ở Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng 
     1.5.2. Bài học kinh nghiệm phát triển DNNVV ở huyện Tuy 
Phước, Tỉnh Bình Định 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 
Ở HUYỆN TUY PHƯỚC TỈNH BÌNH ĐỊNH 

2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TỰ NHIÊN VÀ KINH 
TẾ XÃ HỘI CỦA HUYỆN TUY PHƯỚC, TỈNH BÌNH ĐỊNH 
     2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 
 Tuy phước là một huyện đồng bằng lớn ở phía nam tỉnh Bình 
Định, có diện tích 217,12 km2, dân số 180.382 người. Về địa hình, phía 
bắc và tây bắc Tuy Phước giáp huyện Phù Cát, An Nhơn, Đông giáp 
biển, nam giáp TP.Quy Nhơn; Tây giáp huyện Vân Canh. Cuối năm 
1975, Vân Canh và Tuy Phước hợp thành huyện Phước Vân, đến tháng 
8-1981 thì tách trở lại như cũ. Trước năm 1975, Tuy Phước có 12 xã, 
sau nhiều lần thay đổi, hiện nay có 11 xã và 02 thị trấn là: Nằm bên 
đầm Thị Nại, có sông Kôn, sông Hà Thanh chảy qua, có quốc lộ 1A, 
QL 19, đường sắt Bắc - Nam chạy ngang qua, Tuy Phước có điều kiện 
thuận lợi để phát triển kinh tế. 
     2.1.2. Đặc điểm kinh tế Xã hội 

Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trong giai đoạn 2007-2011 
tăng. Trong đó giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp ( theo giá cố 
định năm 1994) đều tăng đều qua các năm. Năm 2011 nông nghiệp đạt 
425.560 triệu đồng, đạt 6,25% so với năm 2007 là 328.770 triệu/đồng 
đạt 1,08%, Từ năm 2007 đến năm 2011 tăng lên 5,17%, lâm nghiệp đạt 
15.886 triệu/đồng tốc độ phát triển đạt 9,35% so với năm 2007 là 
14.619 triệu/đồng đạt 3,68% từ năm 2007 đến năm 2011 tăng 5,67% 
còn thủy sản đạt 69.712 triệu/đồng tốc độ phát triển 9,35% giảm so với 
năm 2008 là 80,52% sản phẩm công nghiệp và dịch vụ đều tăng từ năm 
2007 công nghiệp đạt 186.305 triệu đồng, thương mại dịch vụ là 
474.271 triệu/đồng đến năm 2011 sản phẩm công nghiệp đạt 347.781 
triệu/đồng cao hơn so với năm 2007 là 161.476 triệu/đồng. Dịch vụ 



- 10 - 
cũng cao hơn là 133.940 triệu/đồng. 

2.1.3 Khái quát sự phát triển DNNVV ở huyện Tuy Phước, 
Tỉnh Bình Định 

Tính đến hết tháng 12/2010, tổng số doanh nghiệp đăng ký 
(DNĐK) trên địa bàn Huyện là 148 DN, với số vốn đăng ký trên 
1.461.568 triệu/đồng. Trong đó DNNVV phân theo nguồn vốn  là  đơn 
vị chiếm tỷ lệ cao 

Bảng 2.2: Số lượng doanh nghiệp phân theo quy mô nguồn vốn 
đăng ký 

Năm Số doanh nghiệp Vốn hiện có (Tr/đ) 
2000 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

38 
68 
91 
111 
128 
148 

169.264 
520.114 
685.777 
980.009 

1.167.747 
1.461.568 

Từ 2006-2010 546 4.815.215 
Nguồn: Niêm giám thống kê huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định 

      2.1.4. Sự phát huy nguồn nội lực bên trong giúp DNNVV ở 
Huyện phát triển 
     2.1.5. Sự đóng góp của DNNVV ở huyện Tuy phước, tỉnh Bình Định 

Với tổng giá trị đóng góp hàng năm lên đến hàng tỷ đồng, các doanh 
nghiệp đã góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xóa đói, giảm nghèo; 
đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Huyện. 
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DNNVV Ở HUYỆN TUY 
PHƯỚC, TỈNH BÌNH ĐỊNH 
     2.2.1. Sự phát triển về số lượng DNNVV ở huyện Tuy Phước, 
Tỉnh Bình Định 
 -Qua số liệu thống kê DNNVV ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình 
Định phát triển nhanh ở các ngành thương nghiệp, công nghiệp, xây 
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dựng, vận tải, bưu chính viễn thông, trong đó phát triển nhanh nhất là 
các ngành thương nghiệp, Công nghiệp, xây dựng… 
 Tỉ trọng của ngành chủ lực trong cơ cấu kinh tế của huyện Tuy 
phước như ngành công nghiệp, xây dựng, thương nghiệp, khách sạn nhà 
hàng. Năm 2011 so với năm 2000 thì chi có ngành thương nghiệp, nhà 
hàng khách sạn, dịch vụ khách sạn lần lượt tăng. Là 13% ,4% và 1% 
 -.Số lượng doanh nghiệp phân theo qui mô và sử dụng lao động  

Qua số liệu trên bảng phân tích số DNNVV phân theo quy mô 
lao động ở huyện Tuy Phước tăng đều qua các năm nhiều nhất là doanh 
nghiệp có quy mô lao động tăng tư 68 doanh nghiệp năm 2006 tăng lên 
148 doanh nghiệp, trong 4 năm bình quân tăng 22,7% năm. Trong đó 
tăng chủ yếu là các doanh nghiệp có quy mô lao động dưới 5 người, 10 
người và 50 người. Trong đó đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ có 
quy mô lao động dưới 10 người, năm 2006 tăng từ 25 doanh nghiệp lên 
74 doanh nghiệp vào năm 2010 bình quân trong 4 năm tăng cao  là 
38,25%. Trong đó doanh nghiệp lớn có số doanh nghiệp không thay đổi 
trong 4 năm. DN phân theo quy mô nguồn vốn tăng qua các năm chủ 
yếu vẫn là tăng loại DNNVV, tăng từ 66 DN năm 2006 thì đến năm 
2010 đạt là 142 DN vậy trong vòng 4 năm tăng 76 doanh nghiệp, bình 
quân trong 4 năm 22,25%. Trong đó DNNVV mức tăng cao nhất 
     2.2.2 Thực trạng mở rộng quy mô Doanh nghiệp 

Qua số liệu của cục thống kê huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, 
để đánh giá thực trạng mở rộng quy mô doanh nghiệp ta thông qua một 
số chỉ tiêu về qui mô bình quân của 1 doanh nghiệp về lao động, nguồn 
vốn sản xuất, tài sản cố định và đầu tư dài hạn, doanh thu thuần bình 
quân của 1 doanh nghiệp. Một số chỉ tiêu về quy mô bình quân trên 
doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp đang hoạt động đến thời điểm 
31/12 được thể hiện ở bảng sau 
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Bảng 2.4: Một số chỉ tiêu về quy mô bình quân của doanh nghiệp 

(2000-2010) 

TT Chỉ Tiêu 
Năm 

2000 

Năm 

2006 

Năm 

2007 

Năm 

2008 

Năm 

2009 

Năm 

2010 

 

1 

Số lao động bình 

quân 1 DN (Người) 

53 52 50 50 40 36 

 

2 

Nguồn vốn sản xuất 

bình quân 1 

DN(Triệu/đồng) 

4.454,3 7.648,7 7.536,0 8.828,9 9.143,0 9.875,5 

 

3 

TSCĐ và đầu tư dài 

hạn bình quân 1 

DN (Triệu/đồng) 

23,4 41,3 42,5 57,7 59,5 72,6 

 

4 

Doanh thu thuần 

BQ 1 DN (triệu 

/đồng) 

209,9 224,1 190,9 185,6 289,1 427,2 

Nguồn:Niêm giám theo cục thống kê huyện Tuy phước 
     2.2.3. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp 

Trong quá trình hội nhập quốc tế và xã hội ngày càng phát triển 
đã buộc các DNNVV phải nâng cao khả năng cạnh tranh để đủ sức 
đứng vững trên thương trường. Năng lực cạnh tranh được xem xét ở các 
góc độ khác nhau như năng lực cạnh tranh quốc gia.. Năng lực cạnh 
tranh doanh nghiệp huyện Tuy phước. Tỉnh Bình Định đã khẳng định 
được năng lực, tạo được thương hiệu sản phẩm riêng, có uy tín trên thị 
trường trong và ngoài nước.  

Thể hiện năng lực và thực lực với đối thủ cạnh tranh 
Tăng cường năng lực cạnh tranh về tài chính 

     2.2.4 Mở rộng thị trường tiêu thụ 
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Bảng 2.5: Doanh Thu của DNNVV ở huyện Tuy Phước 

Chỉ Tiêu Đơn vị Năm 
2006 

Năm 
2007 

Năm 
2008 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

Doanh Thu Triệu/đồng 785.935 875.668 1.033.899 1.503.885 2.267.930 
DT Thị Trường 
trong huyện 

 
Triệu/đồng 

 
567.620 

 
629.001 

 
729.812 

 
1.061.566 

 
1.823.238 

DT Thị trường 
xuât khẩu 

Triệu/đồng 218.315 246.667 304.087 442.319 444.692 

Cơ cấu  
Doanh Thu % 100 100 100 100 100 
DT Thị Trường 
trong huyện 

 
% 

 
72,2% 

 
71,8% 

 
70,6% 

 
70,5% 

 
80,4% 

DT Thị trường 
xuât khẩu 

% 27,8% 28,2% 29,4% 29,5% 19,6% 

Nguồn: Cục thống kê huyện Tuy phước, Tỉnh Bình Định 
     2.2.5 Hoạt động liên kết giữa các doanh nghiệp 

Trong quá trình phát triển nền kinh tế địa phương. Huyện đã thực 
hiện hội thảo khảo sát trong 148 DN trong năm 2011 thì có 45 DNNVV 
tham gia gồm DN chế biến gỗ, DN ngành phân bón, Hiệp hội ngành 
khai thác và chế biến đá…Các DNNVV đã tham gia vào hoạt động liên 
kết cùng chung xuất phát từ phát triển nền kinh tế địa phương. 

Bảng 2.6: Lợi ích của DNNVV ở huyện Tuy Phước tham gia hiệp 
hội liên kết 

Chỉ Tiêu đóng góp DN Tham gia hội liên kết Phần Trăm 
Liên kết rất có lợi 37 82,2 
Liên kết có lợi 5 11,1 
Liên kết không có lợi 3 6,7 
Không biết  -  
Tổng Cộng 45 100 

     Nguồn: Niêm giám thống kê huyện Tuy Phước,tỉnh Bình Định 
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      2.2.6  Hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh của DNNVV 
Bảng 2.7: Một số chỉ tiêu về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 

Chỉ Tiêu 
Năm 
2000 

Năm 
2006 

Năm 
2007 

Năm 
2008 

Năm 2009 
Năm 
2010 

Doanh thu thuần 
(Tr/đ) 

422.838 785.935 875.668 1.033.899 1.503.885 2.267.930 

Lợi nhuận trước 
thuế BQ 1 DN 

8.938 12.040 10.684 11.962 48.961 13.676 

Tỷ suất lợi 
nhuận/vốn SXKD 

5,65 2,57 1,56 1,22 4,19 0,94 

Tỷ suất lợi nhuận/ 
doanh thu (%) 

2,11 1,53 1,22 1,16 3,26 0,60 

Nguồn: Niêm giám thống kê Huyện Tuy Phước 
 Tóm lại, thông qua một số chỉ tiêu cơ bản phản ánh hiệu quả kinh 
doanh và tích lũy của doanh nghiệp ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình 
Định trong đó chủ yếu là các DNNVV ta thấy hiệu quả kinh doanh của 
doanh nghiệp chưa cao, có xu hưởng giảm. trong năm 2010 và tăng đều 
trong những năm trước. Do vậy Doanh nghiệp ở Huyện Tuy Phước 
không ngừng phấn đấu để phát triển cao hơn trong những năm tới. 
     2.2.7. Quy mô đóng góp xã hội của DNNVV ở huyện Tuy Phước, 
tỉnh Bình Định 
  Tỷ lệ nộp ngân sách so với doanh thu ở Huyện có xu hướng giảm 
qua các năm. Năm 2000 tỷ lệ này là 1,28% đến năm 2010 tỷ lệ này 
giảm xuống còn 1,02 triệu/đồng. Trong đó năm 2008 và năm 2006 lần 
lượt chiếm 1,75% và 1,58%.  
2.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN 
DNNVV 
      2.3.1. Môi trường chính trị, pháp luật và kinh tế 
      2.3.2 Cần phải tăng cường năng lực quản lý của các chủ doanh 
nghiệp và cán bộ quản lý DNNVV 
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       2.3.3 Tăng cường chất lượng đào tạo nguồn nhân lực các DNVVN 
       Qua số liệu thống kê: Do hệ thống giáo đục và đào tạo còn nhiều 
bất cập. Tình trạng thừa thiếu, có bằng cấp nhưng không có kiến thức 
và kỹ năng phản ánh những bất cập rất lớn. Nhìn chung số lao động từ 
trung cấp trở lên ở huyện Tuy Phước cao gồm một số ngành như: Nông 
nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 49,63%, Ngành thông tin truyền 
thông chiếm 92,3%. Hoạt động tài chính ngân hàng bảo hiểm chiếm 
76,57%. Hoạt động KHCN là 66,66%. Nghệ thuật vui chơi giải trí là 
60%, hoạt động bất động sản là 50% 
      2.3.4 Thực trạng sử dụng công nghệ thông tin trong DNNVV 
      2.3.5 Thực trạng sử dụng vốn của DNNVV ở huyện Tuy phước, 
Tỉnh Bình Định 

Bảng 2.19: Nguồn vốn bình Quân của Các Doanh nghiệp ở huyện 
Tuy phước 

Chỉ Tiêu Năm 
2000 

Năm 
2006 

Năm 
2007 

Năm 
2008 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

Tổng số 
(Triệu/đồng) 

158.237 467.670 641.840 832.655 1.080.251 1.321.477 

Vốn chủ sở 
hữu(Triệu/đồng) 

59.461 143.366 74.051 284.993 281.485 377.850 

Tỷ lệ vốn chủ sở 
hữu (%) 

37,6 30,7 11,5 34,2 26,1 28,6 

Nguồn: Niêm giám thống kê huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định 
Tổng nguồn vốn của DN tại thời điểm 31/12/2010 là 1.321.477 

triệu/đồng nguồn vốn của doanh nghiệp tăng đều qua các năm từ năm 
2010 tăng hơn so với năm 2000 là 1.163.240 triệu/đồng (chiếm 57,9% 
tổng nguồn vốn của doanh nghiệp toàn Tỉnh), trong đó vốn chủ sở hữu là 
377.850 triệu đồng chiếm 28,6% vào năm 2010. Trong khi đó tổng vốn 
chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng thì tỷ lệ vốn chủ sở hữu lại giảm.  
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2.4 KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ NHỮNG HẠN CHẾ VƯỚNG 
MẮC TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN DNNVV 
      2.4.1 Kết quả thực hiện của DNNVV 

Cải thiện môi trường kinh doanh 
Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan nhà 

nước trên địa bàn; ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định, 
phê duyệt dự án; thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời 
thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây 
dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 
9001:2008 vào hoạt động của cơ quan nhà nước (hiện nay đã có 17 cơ 
quan nhà nước áp dụng). 

Hàng năm tổ chức Hội nghị lãnh đạo Huyện gặp mặt với các 
doanh nghiệp 

. DNNVV ở Huyện Tuy phước góp phần về chỉ số CPI  (Năng lực 
cạnh tranh) cho Tỉnh Bình Định 

Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được sử dụng như một 
công cụ quan trọng để đo lường và đánh giá công tác quản lý và điều 
hành kinh tế của 63 tỉnh 

-Chính sách về đất đai 
- Chính sách về trợ giúp tư vấn, thông tin, hỗ trợ xúc tiến thương 

mại 
Các tổ chức hội doanh nghiệp 

      2.4.2 Những hạn chế  trong quá trình triển DNNVV 
Về phía UBND Huyện Tuy Phước 
Về phía các DNNVV 
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CHƯƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DNNVV Ở HUYỆN TUY 
PHƯỚC, TỈNH BÌNH ĐỊNH 

3.1. QUAN ĐIỂM MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
DNNVV Ở HUYỆN TUY PHƯỚC, TỈNH BÌNH ĐỊNH 
      3.1.1  Quan điểm phát triển DNNVV  
 - DNNVV quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở 
nhiều quốc gia trên thế giới và ở các nước đang phát triển trong đó có 
Việt Nam. ở Việt Nam thì có huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định 

Thứ nhất, Huyện thực hiện chính sách phát triển nền kinh tế 
nhiều thành phần.  

Thứ hai, phát triển DNNVV là chiến lược lâu dài.  
Thứ ba, Môi trường kinh doanh mang tính hội nhập  
Thứ tư, gắn hoạt động kinh doanh của DNNVV với các DN lớn 

và các doanh nghiệp cùng ngành nhằm thúc đẩy DN kinh doanh hiệu 
quả.  

Thứ năm. Xây dựng quan điểm Phát triển DNNVV theo phương 
châm tích cực, vững chắc, nâng cao chất lượng, phát triển về số lượng, 
đạt hiệu quả kinh tế, góp phần tạo nhiều việc làm, xoá đói, giảm nghèo, 
đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. 
     3.1.2 Mục Tiêu phát triển DNNVV 

Huyện đã triển khai mục tiêu của kế hoạch phát triển DNNVV 5 
năm 2011-2015 theo Quyết định 1231/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ 

+Phấn đấu số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt khoảng 
550 đơn vị, đến năm 2015, tổng số DNNVV trên địa bàn Huyện đạt 
1.000 DN, tốc độ tăng bình quân hàng năm của DNNVV khoảng 10%; 

+ Đầu tư của khu vực DNNVV chiếm khoảng 67% tổng đầu tư 
toàn Huyện 
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+Nâng mức đóng góp của DNNVV vào tổng thu ngân sách nhà 

nước  
Nâng cao tổng kim ngạch xuất khẩu của các DNNVV bình quân 

hàng năm chiếm 9 - 10% tổng kinh ngạch xuất khẩu qua địa bàn 
Huyện. 

 Mỗi năm khu vực DNNVV tạo thêm 1.000 chỗ làm mới. 
(Số liệu từ cục thống kê huyện Tuy Phước) 

     3.1.3. Định hướng phát triển DNNVV ở Huyện Tuy Phước, Tỉnh 
Bình Định 

- Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cải cách các thủ tục hành chính 
và chính sách tài chính  

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo 
hướng phát triển công nghiệp, dịch vụ.  

- Xây dựng huyện Tuy phước, tỉnh Bình Định thành một Huyện có 
tốc độ phát triển kinh tế nhanh, toàn diện đảm bảo mối quan hệ giữa tăng 
trưởng kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, xoá đói giảm nghèo, 
không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 

- Khuyến khích việc hợp tác và chia sẽ công nghệ giữa các 
DNNVV có quy mô khác nhau, phát triển hiệu quả các chương trình 
nghiên cứu có khả năng ứng dụng cao trong công nghệ. 

- Có chính sách hỗ trợ các DNNVV về xúc tiến thương mại,vừa 
tiếp cận thị trường, về lựa chọn công nghệ thiết bị. 
  -Có những chính sách khuyến khích lợi ích trong công tác đào tạo 
công nhân lành nghề, cán bộ khoa học kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý 
có trình độ cao nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của DNNVV 
3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DNNVV Ở HUYỆN TUY 
PHƯỚC, TỈNH BÌNH ĐỊNH 
      3.2.1. Hoạch định chiến lược kinh doanh của DNNVV 

- Đơn giản hoá quy trình, tiến tới thực hiện việc đăng ký kinh  
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- Tiếp tục duy trì hoạt động của tổ công tác rà soát các văn bản quy 

phạm pháp luật để tiến hành rà soát, loại bỏ các giấy phép không cần 
thiết, các điều kiện kinh doanh không phù hợp với quy định của pháp  

- Xây dựng quy trình theo hướng đơn giản hóa việc đăng ký và 
cấp mã số thuế, khắc dấu nhằm rút ngắn thời gian để doanh nghiệp gia 
nhập thị trường (Cục Thuế, Công an tỉnh thực hiện). 

- Nghiên cứu điều chỉnh các chế độ chính sách về hạch toán kế 
toán, các mẫu biểu báo cáo tài chính của DNNVV cho phù hợp.  

3.2.2. Tăng cường chính sách hỗ trợ DNNVV 
Hỗ trợ tiếp cận tài chính, tín dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng 

vốn cho DNNVV 
Hỗ trợ đổi mới công nghệ và áp dụng công nghệ mới vào nghiên 

cứu và phát triển đối với các DNNVV 
3.2.3. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập kinh tế 

quốc tế và CNH-HĐH trong đó, tập trung nguồn nhân lực cho những 
ngành chủ lực. Huyện Tuy Phước là một trong những vùng Kinh tế 
trọng điểm của tỉnh Bình Định. Do đó DNNVV ở Huyện cần phải 
hướng vào những vấn đề cơ bản sau: 

-Cải cách mạnh mẽ hệ thống đạo tạo nhằm nâng cao tỷ lệ công 
nhân đã qua đào tạo nghề và tổ chức xúc tiến việc làm. 

-Cần ưu tiên đào tạo một số ngành thiết yếu trong Huyện như 
nghề làm nem, làm nhan, Xuất khẩu các ngành gỗ, Mì lát… 

-Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao 
động; thu thập, xử lý, phân tích, dự báo, quản lý và cung cấp thông tin 
thị trường lao động theo các cấp trình độ, các ngành nghề, lĩnh vực.. 

-Phát triển các hình thức thông tin thị trường lao động nhằm kết 
nối cung-cầu lao động; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp  

Huyện Tuy phước tăng cường hỗ trợ và thu hút đầu tư trong và 



- 20 - 
bên ngoài Huyện trong lĩnh vực GD-ĐT, đặc biệt là GD-ĐT chất lượng 
cao, nghiên cứu vận dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ về đất 
đai, thủ tục hành chính, thông tin thị trường cho nhà đầu tư. 

- Hỗ trợ học phí cho học sinh học các nghề mà các doanh nghiệp 
đang rất cần mà hiện không có người học (như ngành cơ khí)  

- Huyện Tuy phước cần chú trọng hỗ trợ cải thiện nhanh việc giải 
quyết các thủ tục đầu tư, giải tỏa đền bù đất đai, xây dựng nhà ở cho 
công nhân, đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật, chính sách tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư 

- Nghiên cứu chính sách hỗ trợ tín dụng, điều kiện về đất để các 
thành phần kinh tế đầu tư phát triển cơ sở đào tạo. 

- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong Huyện thực hiện chính 
sách hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn để đào tạo lực lượng lao 
động lao động cho xã hội, nhưng trước mắt là phục vụ cho yêu cầu của 
chính doanh nghiệp khi các cơ sở dạy nghề chưa đáp ứng được. 
     3.2.4. Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm cho DNNVV 

Sản phẩm của doanh nghiệp làm ra đều được đem bán, trao đổi 
trên thị trường như kích thích sự mua sắm và tiêu dùng của họ. Để các 
DNNVV trong Huyện phát triển thì các DNNVV trong Huyện cần phải 

Đổi mới công nghệ và cải tiến quản lý nhằm tạo bước chuyển 
biến rõ rệt về năng suất và chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nông lâm 
thủy sản chủ lực, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa, phục vụ tiêu 
dùng trong Huyện và trên thị trường để đẩy mạnh phát triển kinh tế và 
xuất khẩu, góp phần cải thiện an sinh xã hội. 
.  UBND Huyện cần hỗ trợ hệ thống mạng lưới tổ chức đánh giá sự 
phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; phù hợp tiêu chuẩn đạt chất lượng sản 
phẩm tốt đến người tiêu dùng các hàng hóa chủ lực như giống cây, 
hàng nông sản mì lát, chế biến gỗ, may mặc, đá granic 

Lựa chọn các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm, hàng hóa chủ 
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lực xây dựng và thực hiện dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng  

Chọn những thiết bị công nghệ tiên tiến, hiện đại nhằm đạt được 
hiệu quả cao trong quá trình sản xuất, thương mại. Chọn hệ thống quản 
lý chất lượng phù hợp  
     3.2.5  Giải pháp về mở rộng thị trường 

Các DNNVV ở huyện Tuy Phước cần phải nổ lực đổi mới, hoàn 
thiện mình cho phù hợp với nhu cầu ngày càng tăng con người. Từng 
bước mở rộng thị trường nội địa sẽ làm cho hàng hóa đến với người 
tiêu dùng một cách gần nhất, nhanh nhất. Với thế mạnh của Huyện như: 
Xuất khẩu các sản phẩm từ gỗ, đá granit, các ngành xuất khẩu như may 
mặc, mì lát, phân bón…. Về Vậy nhà nước cần phải linh động thực hiện 
một số giải pháp sau 

 Nhà nước phải kiểm soát chặt chẽ giá thành sản xuất các mặt hàng, 
nhất là những mặt hàng còn độc quyền như xăng dầu, điện, nước. Trong 
quan hệ đối ngoại, việc nhà nước nỗ lực tăng cường hợp tác kinh tế quốc tế 
thông qua ký kết các hiệp định thương mại song phương, đa phương. 

Cần phải ngăn ngừa và bảo vệ thương hiệu tránh hành vi xâm hại, 
làm hàng giả hàng trái xâm phạm sở hữu trí tuệ và bí mật thương mại, 
bảo vệ uy tín cho những thương hiệu mạnh được người tiêu dùng đánh 
giá cao. 

Các doanh nghiệp phải tạo ra hàng hóa có chất lượng cao với 
hình thức, mẫu mã đa dạng, giá cả hợp lý, cạnh tranh được với hàng 
ngoại nhập. Theo dõi phản ứng của khách hàng đến với sản phẩm cung 
cấp để nhanh chóng thay đổi về mẫu mã, chất lượng, giá cả để phù hợp 
với nhu cầu của khách hàng. 
     3.2.6  Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh Nghiệp 

Cạnh tranh là nhằm mục tiêu chủ yếu là tồn tại và tìm kiếm lợi 
nhuận tối đa. Cạnh tranh mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt cho người tiêu 
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dùng.  

Huyện tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp cạnh tranh nhau 
đưa ra thị trường hàng có chất lượng cao, giá cả hợp lý, mẩu mã đẹp. 

-Nâng cao trình như độ học vấn, hiểu biết và thường xuyên trau 
dòi kiến thức về kinh tế - xã hội, văn hóa, luật pháp 

- Để cạnh tranh với các doanh nghiệp và thị trường trong và ngoài 
nước. Thì các DNNVV ở huyện Tuy Phước phải thực hiện phương châm 
phát triển nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị 
trường. Sự liên kết và hợp tác sẽ tạo ra sức mạnh bội phần cho các nhóm 
doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế cùng sản xuất, kinh doanh một (hoặc 
một số) sản phẩm nhất định và cùng thực hiện chiến lược thương hiệu, 
xúc tiến thương mại và quãng bá sản phẩm trên thị trường. 

Các DNNVV trong Huyện, tăng cường hơn nữa vai trò của các 
hiệp hội, các hội, các câu lạc bộ giám đốc và các tổ chức chuyên môn, 
nghiệp vụ đối với sự phát triển của các doanh nghiệp. 
     3.2.7  Hoàn thiện liên doanh, liên kết đối với sự phát triển DNNVV 

DNNVV đang đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm, tăng 
thu nhập cho người lao động, giúp huy động các nguồn lực xã hội cho 
đầu tư phát triển, xóa đói giảm nghèo 

Tăng cường liên kết trao đổi giữa các doanh nghiệp nhằm vào việc 
hoàn thiện chính sách pháp luật đối với đặc thù các hoạt động các doanh 
nghiệp, đặc biệt là DNNVV. Một số các giải pháp cụ thể như sau: 

-Kiến nghị với Chính phủ xem xét soạn thảo qui chế cho hợp 
đồng liên kết giữa các DNNVV như ưu đãi về thuế, đất đai, cung cấp 
thông tin… 

- Thành lập cơ quan tư vấn và hỗ trợ pháp lý của dành cho các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc soạn thảo và thực thi hợp đồng. 

- Tăng cường liên doanh liên kết giữa các DNNVV ở Huyện và 
Tỉnh là phát triển vững mạnh gồm xây dựng nguồn tài chính ổn định, đào 
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tạo và hướng dẫn về hợp đồng kinh tế, quy tắc thương mại thế giới... 
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ PHÁT TRIỂN DNNVV 

Thứ nhất, Xây dựng mối liên kết đồng thuận giữa Tỉnh. Huyện -hiệp 
hội-doanh nghiệp: Huyện kết hợp với Tỉnh tham gia các hoạt động phong 
trào làm cầu nối giữa DNNVV với các thành phần kinh tế trong Huyện.  

Thứ hai, Huyện và Tỉnh góp phần Sửa đổi Nghị định 90 về tiêu 
chí DNNVV có vốn đăng ký không quá 10 tỷ đồng hoặc số lao động 
trung bình hàng năm không quá 300 người”  

Thứ ba, Miễn giảm tiền thuê đất và các loại thuế cho DNNVV  
Thứ tư, Khuyến khích thành lập các loại hình doanh nghiệp như 

công ty TNHH .Công ty cổ phần mở kèm theo dự án đầu tư thu hút cổ 
đông là nhân dân vùng dự án (khu vực nông nghiệp và nông thôn) góp 
quyền sử dụng đất và tài sản khác. để thúc đẩy DN phát triển. Nâng cao 
đời sống người dân. 

 Thứ năm, tập trung đào tạo chủ DNNVV đây là lực lượng quan 
trọng nhất trong quá trình phát triển 

 
KẾT LUẬN 

 Nền kinh tế Bình Định cũng mang tính đặc trưng chung nền 
kinh tế của cả nước về lao động sản xuất. Các ngành công nghiệp, nông 
nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ còn đang trong quá trình phát triển công 
nghiệp hóa hiện đại hóa. 
 Trong quá trình phát triển nền kinh tế huyện Tuy Phước, Bình 
Định vẫn là nền kinh tế có những chuyển biến mới nhưng cũng có 
những tồn tại lớn là các vấn đề về kinh tế hạ tầng, vấn đề kinh tế vĩ mô, 
vấn đề thể chế, chất lượng nguồn lực, thủ tục hành chính… và tất cả 
đều dồn cho DNNVV là yêu thế trong cạnh tranh, khả năng tiếp thu tiếp 
cận và khả năng đáp ứng trong cơ chế thị trường yếu hơn so với các DN 
khác. Thêm vào đó, năm 2011, DNNVV phải chống đỡ với lạm phát, 
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hậu lạm phát do có độ trượt từ năm 2010 sang. Hơn thế nữa, đối với 
nước ta thì chịu ảnh hưởng từ hậu quả của thiên tai dịch bệnh bão lũ 
rình rập thường xuyên sẽ chuyển sang năm tiếp theo và đây cũng là thử 
thách rất lớn đối với DNNVV. Do vậy các DNNVV phải nhanh chóng 
có sự thay đổi. Cần mở rộng mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước. Cần tìm kiếm các thị trường, cách thức chuyển giao kỹ thuật mới, 
thích ứng nhanh với tình hình thực tế. Xuất phát từ nhận thức trên, chọn 
đề tài: ”Phát triển DNNVV ở huyện tuy phước, Tỉnh Bình định làm đề 
tài để đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp. 
 Luận văn đã đi sâu vào phân tích. Đánh giá thực trạng sự phát 
triển DNNVV về mặt số lượng qua các năm, sự phân bổ doanh nghiệp 
theo các thành phần kinh tế, theo từng ngành kinh tế kỹ thuật, luận văn 
phân tích và đánh giá thực trạng sử dụng vốn trong kinh doanh, sử dụng 
lao động, sử dụng máy móc thiết bị công nghệ thông tin trong sản xuất, 
đánh giá hiệu quả kinh doanh, làm ăn lỗ lãi. 
  Luận văn xác định những định hướng phát triển DNNVV trong 
thời gian tới và những quan điểm và giải pháp đã cải tiến và đổi mới cơ 
chế quản lý kinh tế nhằm nâng cao năng lực cán bộ công chức trong bộ 
máy quản lý NN DNNVV. Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho 
các DNNVV 
 Sự phát triển DNNVV ở huyện Tuy phước, tỉnh Bình Định đang 
đứng trước những cơ hội, những thời cơ thuận lợi song cũng đầy những 
khó khăn trở ngại và thách thức, để thực hiện thành công phát triển 
DNNVV cần phải thực thi những giải pháp cùng với sự hỗ trợ của 
chính phủ. Các bộ ban ngành, UBND Huyện và Tỉnh và quan trọng sự 
nỗ lực của chính bản thân DNNVV 
 
 


