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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Kinh tế tư nhân ñược xem là một bộ phận kinh tế chủ yếu trong quá 

trình phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tạo ñiều kiện ñể 

KTTN ngày càng phát triển. Trên thực tế, KTTN ngày càng tỏ ra có nhiều 

ưu thế ñể phát triển và có sự phát triển năng ñộng, hiệu quả, ngày càng ñáp 

ứng và thích ứng ñược với sự phát triển của nền kinh tế thị trường ñịnh 

hướng xã hội chủ nghĩa. 

Những năm qua, kinh tế tư nhân quận Sơn Trà ñã có những phát triển 

ñáng kể, góp phần tăng trưởng kinh tế, giải quyết tốt các vấn ñề xã hội, 

ñặc biệt là giải quyết việc làm. Tuy nhiên KTTN của quận Sơn Trà ñã phát 

triển mạnh hay chưa, phát huy hết tiềm năng chưa… vẫn còn nhiều vấn ñề 

cần quan tâm, ñó là lý do em chọn ñề tài “Phát triển kinh tế tư nhân 

quận Sơn Trà”  làm ñề tài luận văn nghiên cứu tốt nghiệp của mình. 

2. Tổng quan tài liệu 

Trong thời gian qua, ở Việt Nam ñã có nhiều công trình nghiên cứu, 

nhiều luận văn thạc sĩ ñề cập ñến vấn ñề này, có thể lược khảo như : 

- TS. Vũ Hùng Cường, Viện Kinh tế Việt Nam :“M ột số vấn ñề cơ 

bản về phát triển khu vực tư nhân với tư cách là ñộng lực cơ bản của mô 

hình tăng trưởng kinh tế mới giai ñoạn 2011-2020”.   

- Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà 

Nẵng (2004): “Hoàn thiện môi trường ñầu tư nhằm phát triển kinh tế tư 

nhân trên ñịa bàn Thành phố Đà Nẵng”. 

- Huỳnh Huy Hoà :“Phát triển kinh tế tư nhân tại thành phố Đà 

Nẵng”.  

- Mai Xuân Phúc :“Phát tri ển kinh tế tư nhân trên ñịa bàn tỉnh Kon 

Tum”  

- Phạm Thị Mỹ Nương : “Phát tri ển kinh tế tư nhân thành phố Tam 

Kỳ, tỉnh Quảng Nam”.  
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3. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hoá các vấn ñề lý luận liên quan ñến KTTN. 

- Phân tích thực trạng phát triển KTTN quận Sơn Trà thời gian qua. 

- Đề xuất giải pháp phát triển KTTN của quận Sơn Trà thời gian ñến. 

4. Câu hỏi nghiên cứu 

Để phân tích chính xác về thực trạng phát triển kinh tế tư nhân của 

quận Sơn Trà, ñề tài cần trả lời các câu hỏi sau : 

- Kinh tế tư nhân là gì? 

- Phát triển kinh tế tư nhân là gì? 

- Nội dung của phát triển kinh tế tư nhân? 

- Thực trạng phát triển KTTN quận Sơn Trà trong thời gian qua? 

- Để phát triển kinh tế tư nhân cần những giải pháp nào? 

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

a. Đối tượng nghiên cứu 

Là những vấn ñề lý luận và thực tiễn liên quan ñến phát triển phong 

phú ña dạng của KTTN quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 

b. Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung : Đề tài tập trung nghiên cứu sự phát triển của kinh tế 

tư nhân thông qua các doanh nghiệp tư nhân. 

- Về mặt không gian : Đề tài tập trung nghiên cứu việc phát triển kinh 

tế tư nhân trên ñịa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 

- Về mặt thời gian : Các giải pháp, ñề xuất trong luận văn có ý nghĩa 

áp dụng ñến năm 2020. 

6. Phương pháp nghiên cứu  

Để thực hiện ñược mục tiêu nghiên cứu, ñề tài sử dụng các phương 

pháp sau : 

- Phương pháp phân tích thực chứng, phương pháp phân tích chuẩn 

tắc, 

- Phương pháp ñiều tra, khảo sát, chuyên gia, 
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- Phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp, 

- Các phương pháp nghiên cứu khác. 

7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 

Trên cơ sở lý luận về phát triển KTTN, nghiên cứu của ñề tài góp 

phần làm sáng tỏ nội dung, ý nghĩa của việc phát triển KTTN. Đồng thời 

làm cơ sở cho các cơ quan tham mưu của quận tham khảo, ñề xuất cho 

lãnh ñạo quận những giải pháp, cơ chế chính sách khuyến khích phát triển 

KTTN trên ñịa bàn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch 

vụ - công nghiệp – thủy sản – nông lâm. 

Ngoài ra, ñề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu các 

giải pháp phát triển KTTN ở những ñịa phương tương tự quận Sơn Trà. 

8. Bố cục của ñề tài 

Ngoài phần mục lục, mở ñầu ñề tài ñược chia làm 3 chương như sau : 

Chương 1 : Một số vấn ñề lý luận về phát triển kinh tế tư nhân. 

Chương 2 : Thực trạng phát triển kinh tế tư nhân tại quận Sơn Trà 

trong thời gian qua. 

Chương 3 : Một số giải pháp về phát triển kinh tế tư nhân quận Sơn 

Trà từ nay ñến 2020. 

Chương 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRI ỂN 

KINH T Ế TƯ NHÂN 

1.1. KHÁI QUÁT V Ề KINH T Ế TƯ NHÂN 

1.1.1. Khái niệm về kinh tế tư nhân 

- KTTN là khu vực kinh tế bao gồm những ñơn vị sản xuất, kinh tế 

dựa trên sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, lao ñộng và kết quả sản xuất. 

- Phát triển kinh tế tư nhân, thực chất là phát triển khu vực kinh tế tư 

nhân, là tổng thể các phương pháp, biện pháp, chính sách khai thác, sử 

dụng hợp lý các nguồn lực ñể gia tăng kết quả, hiệu quả sản xuất, ñáp ứng 

tốt hơn yêu cầu của thị trường và xã hội. 
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1.1.2. Các loại hình doanh nghiệp tư nhân 

Nội dung ñề tài tập trung nghiên cứu sự phát triển của KTTN thông 

qua các loại hình DNTN với các hình thức chủ yếu sau : Công ty trách 

nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và DNTN. 

1.1.3. Các ưu thế và hạn chế của kinh tế tư nhân 

- Ưu ñiểm 

+ Chủ doanh nghiệp kinh tế tư nhân là người trực tiếp sở hữu vốn, 

ñiều ñó tạo ñộng lực mạnh mẽ thúc ñẩy kinh tế tư nhân phát triển. 

+ Mối quan hệ giữa quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ, lợi ích gắn 

chặt với nhau. 

+ Kinh tế tư nhân với mục tiêu là lợi nhuận tối ña. 

+ Hình thức tổ chức kinh doanh ña dạng, linh hoạt nên tạo ra sự 

năng ñộng, giảm bớt rủi ro cho nền kinh tế do tính thay thế lẫn nhau. 

- Hạn chế  

+ Khu vực kinh tế tư nhân thường ít chú ý tới hiệu quả kinh tế xã hội. 

+ Do các doanh nghiệp chạy theo lợi nhuận nên hay tham gia các 

hoạt ñộng phi pháp như làm hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng... 

+ Khả năng tài chính hạn hẹp, thường ở trong tình trạng thiếu vốn. 

+ Hoạt ñộng của doanh nghiệp kinh tế tư nhân còn nhiều biến ñộng, 

bất trắc, thiếu vững chắc nên rất khó thu hút lao ñộng có trình ñộ cao. 

1.1.4. Ý nghĩa của việc phát triển kinh tế tư nhân 

1.2. NỘI DUNG PHÁT TRI ỂN KINH T Ế TƯ NHÂN 

1.2.1. Phát triển số lượng các doanh nghiệp tư nhân  

Phát triển số lượng các doanh nghiệp tư nhân có nghĩa là số lượng các 

doanh nghiệp tư nhân ñược tăng lên (gia tăng) theo thời gian.  

Tiêu chí ñánh giá sự phát triển về số luợng doanh nghiệp KTTN : 

- Số lượng doanh nghiệp qua các năm (tổng số và từng loại); 

- Sự gia tăng về số lượng các doanh nghiệp qua các năm; 

- Tốc ñộ tăng của các doanh nghiệp (tổng số và từng loại); 
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- Tỷ lệ doanh nghiệp mới ñược thành lập. 

1.2.2. Phát triển các nguồn lực trong doanh nghiệp tư nhân 

a. Nguồn nhân lực : Là tổng hợp cá nhân những con người cụ thể 

tham gia vào quá trình lao ñộng, là tổng thể các yếu tố về thể chất và tinh 

thần ñược huy ñộng vào quá trình lao ñộng. 

Trong nguồn nhân lực phải rất chú ý ñền nguồn lực quản lý, nó thể 

hiện ở khả năng ñiều hành và ñăng ký bảo hộ quyền sở hữu... ảnh hưởng 

ñến uy tín, hiệu quả  sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Tiêu chí ñánh giá sự phát triển nguồn nhân lực kinh tế tư nhân :  

- Số lượng lao ñộng bình quân 1 doanh nghiệp;  

- Cơ cấu ngành nghề của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp;  

- Trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ của người lao ñộng;  

- Cơ cấu trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ của người lao ñộng;  

- Trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ của giám ñốc;  

- Tỷ lệ chủ doanh nghiệp ñược ñào tạo quản lý nhà nước trong tổng số. 

b. Nguồn lực vật chất : Là toàn bộ cơ sở vật chất doanh nghiệp với 

tất cả các phương tiện vật chất ñược sử dụng ñể tham gia vào quá trình sản 

xuất kinh doanh. 

Tiêu chí ñánh giá sự phát triển nguồn lực vật chất :  

- Sự thuận lợi của mặt bằng kinh doanh;  

- Mức ñộ thuận lợi của DN khi tìm kiếm mặt bằng kinh doanh; 

- Giá trị cơ sở vật chất, các phương tiện vận chuyển chủ yếu qua các 

năm. 

c. Nguồn lực tài chính : Bao gồm các nguồn vốn sở hữu của doanh 

nghiệp, khả năng vay nợ và khả năng tự tài trợ của doanh nghiệp.  

Tiêu chí ñánh giá sự phát triển nguồn lực tài chính :  

- Vốn chủ sở hữu bình quân một doanh nghiệp qua các năm; 

- Tỷ trọng doanh nghiệp theo mức vốn; 

- Cơ cấu vốn sản xuất, kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp. 
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d. Nguồn lực công nghệ : Bao gồm trình ñộ công nghệ, mức ñộ hiện 

ñại của máy móc thiết bị, nhãn hiệu thương mại, bí quyết kinh doanh, 

phần mềm, bản quyền phát minh sáng chế của doanh nghiệp. 

Tiêu chí ñánh giá sự phát triển nguồn lực công nghệ :   

- Mức ñộ hiện ñại của công nghệ. 

1.2.3. Hình thức tổ chức sản xuất của doanh nghiệp tư nhân 

Hình thức tổ chức sản xuất của doanh nghiệp ñó là loại hình tổ chức 

của doanh nghiệp. Nói cách khác, chính là cách thức tổ chức hoạt ñộng 

kinh doanh của doanh nghiệp mà biểu hiện ra bên ngoài, chính là doanh 

nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. 

1.2.4. Các liên kết sản xuất 

Phát triển kinh tế tư nhân cũng chính là mở rộng mối quan hệ giữa 

các doanh nghiệp với nhau trong khu vực kinh tế tư nhân nhằm nâng cao 

chất lượng, hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.  

Tiêu chí ñánh giá về liên kết của doanh nghiệp kinh tế tư nhân : 

- Tỷ lệ liên kết giữa các doanh nghiệp có cùng chức năng; 

- Tỷ lệ liên kết giữa các doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất. 

1.2.5. Gia tăng kết quả sản xuất  

a. Kết quả sản xuất kinh doanh : Là kết quả hoạt ñộng kinh doanh 

sau một chu kỳ nhất ñịnh và ñược thể hiện bằng số lượng sản phẩm, giá trị 

sản phẩm, giá trị doanh thu có ñược của doanh nghiệp.  

Tiêu chí ñánh giá kết quả sản xuất của doanh nghiệp kinh tế tư nhân : 

- Số lượng sản phẩm các loại ñược sản xuất ra;  

- Giá trị sản phẩm ñược sản xuất ra; 

- Số lượng sản phẩm hàng hoá các loại ñược sản xuất ra ; 

- Giá trị sản phẩm hàng hoá ñược sản xuất ra. 

* Gia tăng kết quả sản xuất là tổng hợp các biện pháp, chính sách ñể 

ñạt ñược kết quả sản xuất của năm sau, chu kỳ sản xuất sau lớn hơn năm 

trước, chu kỳ sản xuất trước. 
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Tiêu chí ñánh giá mức ñộ gia tăng của kết quả sản xuất : 

- Số lượng sản phẩm tăng lên hằng năm (sản phẩm chủ yếu);  

- Tốc ñộ tăng của sản phẩm;  

- Giá trị sản phẩm tăng lên hằng năm;  

- Tốc ñộ tăng của giá trị sản phẩm ñược sản xuất ra;  

- Tốc ñộ tăng của giá trị sản phẩm hàng hoá. 

b. Tích luỹ và nâng cao ñời sống người lao ñộng : Phát triển KTTN 

thể hiện ở kết quả sản xuất, tức là thể hiện sự tích luỹ và nâng cao ñời sống 

người lao ñộng. Nói cách khác, nhờ gia tăng kết quả sản xuất mà nâng cao 

ñược tích luỹ và nâng cao ñời sống người lao ñộng.  

Tiêu chí ñánh giá sự tích luỹ và nâng cao ñời sống người lao ñộng : 

 - Tiền lương 1 tháng bình quân 1 lao ñộng.  

c. Đáp ứng yêu cầu xã hội : Kết quả sản xuất của doanh nghiệp 

tăng, chứng tỏ ngày càng sản xuất ra nhiều sản phẩm, hàng hoá cho xã hội, 

ñóng góp cho ngân sách Nhà nước ngày càng tăng. 

Tiêu chí ñánh giá việc ñáp ứng yêu cầu xã hội của DN KTTN:  

- Đóng góp về sản lượng sản phẩm hàng hoá; 

- Đóng góp ngân sách của khu vực kinh tế tư nhân. 

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRI ỂN KTTN 

1.3.1. Về ñiều kiện tự nhiên  

Những thuận lợi về vị trí ñịa lý, ñiều kiện tự nhiên sẽ giúp cho doanh 

nghiệp giảm chi phí ñầu vào, ñầu ra, chi phí sản xuất kinh doanh...  

1.3.2. Về ñiều kiện xã hội 

Dân số càng ñông thì thị trường tiêu thụ càng rộng lớn, thị trường lao 

ñộng cũng phát triển về số lượng và ngày càng nâng cao chất lượng. 

1.3.3. Về ñiều kiện kinh tế 

- Các chính sách của Nhà nước ñược minh bạch, công khai, thủ tục 

hành chính ñơn giản... là ñiều kiện hết sức quan trọng ñể KTTN phát triển.  
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- Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin chính là ñem lại những lợi 

thế cực lớn của DN trong hoạch ñịnh chiến lược, xây dựng kế hoạch sản 

xuất các chiến lược, xây dựng kế hoạch SXKD. 

- Bản thân doanh nghiệp phụ thuộc vào môi trường thuận lợi từ phía 

Nhà nước, xã hội là sự phát triển ñồng bộ các loại thị trường như : thị 

trường hàng hoá dịch vụ, thị trường lao ñộng, thị trường tài chính, thị 

trường khoa học công nghệ, thị trường bất ñộng sản.  

- Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp gồm các dịch vụ hành 

chính công và các dịch vụ phát triển kinh doanh. 

- Cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải thuận lợi cũng tạo ñiều kiện ñể 

khu vực kinh tế tư nhân phát triển. 

1.4. KINH NGHI ỆM PHÁT TRI ỂN KINH T Ế TƯ NHÂN Ở MỘT 

SỐ ĐỊA PHƯƠNG 

Kết luận chương 1 

Đề cập ñến phát triển KTTN ở nước ta nói chung và Sơn Trà nói 

riêng, trước hết cần phải hệ thống hoá một số vấn ñề lý luận cơ bản về 

KTTN, phát triển KTTN. Sau khi làm rõ quan ñiểm về KTTN, ñề tài ñã 

phân tích những ưu thế, hạn chế, nội dung và những nhân tố tác ñộng ñến 

sự phát triển của KTTN trong nền kinh tế thị trường ñịnh hướng XHCN.  

Chương 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN KINH T Ế TƯ NHÂN  

QUẬN SƠN TRÀ TRONG THỜI GIAN QUA 

2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH T Ế, XÃ HỘI CỦA QUẬN SƠN 

TRÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRI ỂN KTTN 

2.1.1. Đặc ñiểm tự nhiên 

Sơn Trà nằm về phía Đông thành phố Đà Nẵng, trải dài theo hạ lưu 

phía hữu ngạn sông Hàn, có toạ ñộ ñịa lý từ 16004’51’’ ñến 16009’13’’ vĩ ñộ 

Bắc, 108015’34’’ ñến 108018’42’’ kinh ñộ Đông. Quận Sơn Trà có cảng 

Tiên Sa là cửa khẩu quan hệ kinh tế quốc tế, có bờ biển ñẹp, có rừng là 
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khu bảo tồn thiên nhiên; có cảng biển và có sông, có núi, có bờ biển ñẹp là 

tiềm năng ñể phát triển các ngành dịch vụ - du lịch, là một trung tâm phát 

triển nghề cá, thuận lợi ñể phát triển các ngành kinh tế biển như : cảng 

biển và dịch vụ cảng biển, du lịch biển.  

Với những ñặc ñiểm tự nhiên thuận lợi trên, Sơn Trà có nhiều lợi thế 

ñể phát triển các thành phần kinh tế với nhiều quy mô khác nhau trong ñó 

phần lớn là các doanh nghiệp kinh tế tư nhân. 

2.1.2. Đặc ñiểm xã hội  

Dân số quận Sơn Trà ñến năm 2011 là 136.960 người. Lực lượng lao 

ñộng là 62.125 người, chiếm 69,15% so với nguồn lao ñộng; số người có 

việc làm thường xuyên, ổn ñịnh là 59.078 người. 

2.1.3. Đặc ñiểm kinh tế  

Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế quận bền vững, tổng sản phẩm quốc nội 

(GDP) tăng hằng năm. Năm 2006 là 1.828.559 triệu ñồng, năm 2007 là 

2.231.001 triệu ñồng (tăng 122,01%), năm 2008 là 2.523.138 triệu ñồng 

(tăng 113,09%), năm 2009 là 2.729.111 (tăng 108,16%), ñến năm 2010 là 

2.922.438 (tăng 107,08%). 

Cơ cấu GDP của ngành CN-XD năm 2006 chiếm 67,74%, ñến 2010 

là 55,96%. Hoạt ñộng kinh doanh dịch vụ từng bước phát triển ña dạng, ñi 

vào khai thác lợi thế du lịch, nghĩ dưỡng của quận theo ñinh hướng cơ cấu 

kinh tế trên ñịa bàn là : Dịch vụ - Công nghiệp – Nông nghiệp. 

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN KINH T Ế TƯ NHÂN CỦA 

QUẬN SƠN TRÀ TRONG THỜI GIAN QUA 

2.2.1. Sự phát tri ển số lượng các doanh nghiệp tư nhân 

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng hằng năm, chủ yếu là khu 

vực kinh tế tư nhân, cho thấy sự phát triển ở khu vực này. Năm 2007, 

DNTN chiếm 98,17% trong tổng số doanh nghiệp, ñến 2011 chiếm ñến 

96,93%. Công ty TNHH chiếm ña số, tiếp ñến là loại hình công ty cổ 

phần. Vấn ñề này ñược thể hiện qua số liệu ở bảng 2.4. 
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Bảng 2.4.  Số lượng DNTN trên ñịa bàn quận Sơn Trà 
Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 

1. Tổng số DN 327 501 586 752 912 
2. DN tư nhân 321 475 558 727  884 
% trong tổng số 98,17 94,81 95,22 96,68 96,93 
3. Chia ra :      
3.1. DNTN 85 110 106 94 122 
3.2.Cty TNHH 193 286 365 523 582 
3.3. Cty cổ phần 43 79 87 110 180 

Nguồn : Số liệu của Chi cục thống kê  quận Sơn Trà 

2.2.2. Thực trạng về các nguồn lực trong DNTN 

a. Thực trạng về nguồn nhân lực 

Nguồn lao ñộng khu vực kinh tế tư nhân tăng do tăng số lượng doanh 

nghiệp mới thành lập tăng. Năm 2007, lực lượng này có 7.338 người, chiếm 

14,13% tổng số lao ñộng, ñến 2011 ñã tăng lên 25,17% với 14.869 người. 

Lao ñộng làm việc ở công ty TNHH chiếm ña số, 60,75% do loại hình công 

ty này chiếm tỷ trọng lớn. Vấn ñề này thể hiện qua bảng 2.9. 

Bảng 2.9. Tình hình nguồn nhân lực DNTN quận Sơn Trà 
 2007 2008 2009 2010 2011 

1. Tổng số LĐ 51.932 52.850 55.352 57.258 59.078 
2. LĐ DN KTTN 7.338 8.664 11.212 14.339 14.869 
3. Chia ra :      
3.1. DNTN 1.084 853 942 700 761 
3.2. Cty TNHH 4.918 5.402 6.066 8.745 9.033 
3.3. Cty cổ phần 1.336 2.409 4.204 4.894 5.075 

Nguồn : Số liệu của Chi cục thống kê quận Sơn Trà 

Bên cạnh ñó, trình ñộ học vấn của giám ñốc DN cũng phản ảnh phần 

nào về khả năng quản lý ñiều hành DN. Giám ñốc doanh nghiệp KTTN 

quận Sơn Trà hầu hết có trình ñộ ñào tạo trung bình, vấn ñề này ñược thể 

hiện qua số liệu tại bảng 2.14. 
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Bảng 2.14. Trình ñộ ñào tạo của giám ñốc DNTN năm 2011 
Trình ñộ học vấn Số lượng DN Tỷ lệ (%) 

Trung học cơ sở 4 3,78 
Trung học phổ thông 16 15,09 
Cao ñẳng, THCN 52 49,06 
Đại học 33 31,13 
Trên ñại học 1 0,94 

Tổng 106 100 
Nguồn : Theo số liệu ñiều tra của tác giả 

b. Thực trạng về nguồn lực vật chất  

Những năm gần ñây, hệ thống ñường bộ trên ñịa bàn quận ñược ñầu 

tư nâng cấp và sử dụng có hiệu quả. Ngoài ra còn phát triển mạng lưới 

giao thông trong các khu dân cư, tạo ñiều kiện cho nhân dân ñầu tư phát 

triển SXKD. Hầu hết các DN ñược phỏng vấn cho rằng DN có mặt bằng 

sản xuất kinh doanh thuận lợi, 74,53%, vấn ñề trên thể hiện tại bảng 2.15. 

Bảng 2.15. Lợi thế về mặt bằng của cơ sở sản xuất, kinh doanh 
Chỉ tiêu Số lượng DN Tỷ lệ (%) 

Mặt bằng thuận lợi 79 74,53 
Mặt bằng không thuận lợi 27 25,47 
Tổng số doanh nghiệp 106 100 

Nguồn : Theo số liệu ñiều tra của tác giả 

Ngoài ra qua khảo sát, có 24 doanh nghiệp, chiếm 22,64% tự trang bị 

kho bảo quản, phương tiện vận chuyển hàng hoá, còn lại phải thuê dịch vụ 

ngoài, cho thấy nguồn lực vật chất của doanh nghiệp cũng còn hạn chế. 

Vấn ñề này ñược thể hiện qua số liệu ở bảng  2.18.  

Bảng 2.18.  Phương tiện bảo quản, vận chuyển hàng hóa DNTN 
Chỉ tiêu Số lượng DN Tỷ lệ (%) 

DN tự trang bị 24 22,64 
Thuê dịch vụ ngoài 82 77,36 
Tổng số doanh nghiệp 106 100 

Nguồn : Theo số liệu ñiều tra của tác giả 

c. Thực trạng về nguồn lực tài chính 
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Vốn chủ sở hữu bình quân của các doanh nghiệp khu vực kinh tế tư 

nhân có xu hướng tăng lên hằng năm, nhưng không nhiều, thể hiện nguồn 

lực tài chính của các doanh nghiệp không lớn, trong ñó, vốn của loại hình 

công ty trách nhiệm hữu hạn lớn nhất, năm 2007 là 197 triệu ñồng, ñến 

2011 ñã tăng lên 3.146 triệu ñồng, tăng gần 16 lần so với năm 2007. Vấn 

ñề này thể hiện qua số liệu ở bảng 2.19. 

Bảng 2.19. Vốn chủ sở hữu bình quân 1 DN qua các năm 
Loại hình DN 2007 2008 2009 2010 2011 

Co Cổ phần 898 1.409 1.390 1.494 1.537 
Co TNHH 197 3.683 2.984 3.083 3.146 
DNTN 496 1.104 789 884 903 

Nguồn : Theo số liệu của Chi cục thuế quận Sơn Trà 

d. Thực trạng về nguồn lực công nghệ 

Máy móc thiết bị, công nghệ phục vụ SXKD của DN KTTN trên ñịa 

bàn quận hầu hết ở mức trung bình, chỉ có 4,72%. DN sử dụng công nghệ 

hiện ñại. Qua ñó, có thể thấy việc tiếp cận, thay ñổi công nghệ phù hợp với 

sự phát triển của khoa học công nghệ của các DN trên ñịa bàn quận Sơn 

Trà còn khó khăn. Vấn ñề này ñược thể hiện qua số liệu tại bảng 2.25. 

Bảng 2.25. Trình ñộ kỹ thuật của máy móc thiết bị các DN 
Trình ñộ Số lượng DN Cơ cấu (%) 

Rất hiện ñại 3 2,83 
Hiện ñại 5 4,72 
Tiên tiến 36 33,96 
Trung bình 53 50,00 
Thô sơ lạc hậu 9 8,49 

Tổng 106 100 

Nguồn : Theo số liệu ñiều tra của tác giả 

2.2.3. Thực trạng về hình thức tổ chức sản xuất – kinh doanh 

a. Theo loại hình doanh nghiệp 

Những năm qua, số lượng doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân trên 

ñịa bàn tăng ñều với xu hướng ñược lựa chọn nhiều nhất là công ty trách 

nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Vấn ñề này thể hiện qua bảng 2.26. 
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Bảng 2.26.  Doanh nghiệp KTTN theo loại hình doanh nghiệp 
 2007 2008 2009 2010 2011 

1. Tổng số DN 321 475 558 727 884 
2. Chia ra :      
2.1. DNTN 85 110 106 94 122 
% so với tổng số 26,48 23,16 19,00 12,93 13,80 
2.2.Cty TNHH 193 286 365 523 582 
% so với tổng số 60,12 60,21 65,41 71,94 65,84 
2.3. Cty cổ phần 43 79 87 110 180 
% so với tổng số 13,40 16,63 15,59 15,13 20,36 

Nguồn : Số liệu của Chi cục thống kê  quận Sơn Trà 

Qua bảng 2.26 cho thấy, năm 2011 số lượng công ty TNHH chiếm tỷ 

trọng lớn nhất 65,84%. Đồng thời cơ cấu này cũng ñang biến ñộng theo chiều 

hướng giảm dần tỷ trọng doanh nghiệp tư nhân qua các năm, từ 26,48 xuống 

còn 13,80%; tỷ trọng công ty cổ phần giảm nhẹ vào năm 2009, 2010; chỉ có 

công ty TNHH tăng ñều hằng năm.  

b. Theo ngành nghề sản xuất kinh doanh 

Trong những năm qua, KTTN quận Sơn Trà ñã và ñang phát triển ña 

dạng về ngành nghề SXKD. Vấn ñề này ñược thể hiện qua bảng 2.27. 
Bảng 2.27. Doanh nghiệp KTTN theo ngành nghề kinh doanh 

 2007 2008 2009 2010 2011 
1. Tổng số DN 321 475 558 727 884 
2. Chia ra :      
2.1. CN - XDCB 123 154 166 199 258 

% so với tổng số 38,32 32,42 29,75 27,37 29,19 
2.2. TM, DV 198 320 391 527 625 

% so với tổng số 61,68 67,37 70,07 72,49 70,70 
2.3. N/lâm-T/sản 0 1 1 1 1 

% so với tổng số 0 0,21 0,18 0,14 0,11 
Nguồn : Số liệu của Chi cục thống kê  quận Sơn Trà 

Qua số liệu ở bảng 2.27 cho thấy, tỷ trọng doanh nghiệp trong khu 

vực KTTN theo ngành nghề biến ñổi phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế của quận theo hướng tăng tỷ trọng các ngành thương mại, dịch vụ  

2.2.4. Thực trạng về các mối liên kết của DNTN 
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Quận Sơn Trà ñã thành lập Hội DN vào năm 2010 nhưng hoạt ñộng 

rất rời rạc, hoạt ñộng chủ yếu là công tác từ thiện như vận ñộng quyên góp 

hỗ trợ người nghèo, làm nhà tình nghĩa... chứ chưa thực hiện ñược chức 

năng hỗ trợ các doanh nghiệp liên kết với nhau. Trước ñó, một số ít doanh 

nghiệp ñã liên kết với những doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác 

cùng ngành hay khác ngành trong quá trình sản xuất kinh doanh. 

Tỷ trọng doanh nghiệp tham gia các hiệp hội còn rất ít trong tổng số 

DN khảo sát, 27,36%. Vấn ñề này thể hiện tại bảng 2.30. 
Bảng 2.30. Thực trạng về tham gia hiệp hội của DN  năm 2011 

Nội dung Số lượng DN Tỷ lệ (%) 
Có tham gia 29 27,36 
Không tham gia 77 72,64 
Tổng số doanh nghiệp 106 100 

Nguồn : Theo số liệu ñiều tra của tác giả 

2.2.5. Gia tăng kết quả sản xuất của các DNTN  

a. Thực trạng về kết quả sản xuất kinh doanh 

- Số lượng sản phẩm chủ yếu : Hoạt ñộng của khu vực KTTN quận 

Sơn Trà ñã tạo ra một khối lượng sản phẩm hàng hoá cho xã hội. Một số 

DN mới hình thành ñã từng bước ổn ñịnh về sản xuất, mạnh dạn ñầu tư 

trang thiết bị, công nghệ hiện ñại hơn nên sản phẩm sản xuất ngày càng 

phong phú cả về chủng loại mẫu mã, chiếm lĩnh ñược thị trường, góp phần 

tăng doanh thu và xuất khẩu. 

- Giá trị sản phẩm của doanh nghiệp tư nhân : Sản phẩm trên ñịa 

bàn quận chủ yếu là của kinh tế ngoài Nhà nước. GTSX năm 2007 của khu 

vực KTTN từ 55,5%, ñến 2011 ñã tăng 82,84% trong tổng GTSX. GTSXt 

của kinh tế cá thể có xu hướng giảm dần qua các năm, từ 27,41% xuống 

còn 9,21%, chứng tỏ các cơ sở sản xuất cá thể nhỏ, manh mún tự phát 

trước ñây ñã từng bước ñầu tư, thành lập DN với quy mô hoạt ñộng sản 

xuất lớn hơn, góp phần vào sự phát triển của khu vực KTTN. 

- Giá trị  sản phẩm hàng hoá : Doanh thu bình quân 1 DN khu vực 

KTTN tăng ở mức khá. Doanh thu Co cổ phần cao nhất, do phần lớn các 
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Co này tập trung ở các ngành sản xuất, chế biến thuỷ sản xuất khẩu trên 

ñịa bàn quận. Vấn ñề này ñược thể hiện qua số liệu ở bảng 2.34. 
Bảng 2.34. Doanh thu bình quân 1 doanh nghiệp qua các năm 

Loại hình DN 2007 2008 2009 2010 2011 
Co Cổ phần 1.573 3.012 3.903 5.182 5.736 
Co TNHH 2.591 3.544 3.678 4.417 4.388 
DNTN 1.479 2.437 2.340 2.960 2.360 

Nguồn : Số liệu của Chi cục thuế quận Sơn Trà 

Xét về lợi nhuận qua các năm, DN KTTN tăng ở mức khá. Công ty 

cổ phần có lợi nhuận bình quân 1 DN cao nhất, nhưng xét về tốc ñộ tăng, 

thì DNTN lại tăng cao nhất trong 3 loại hình doanh nghiệp, với mức tăng 

bình quân 5,13%/năm, nhưng lại giảm mạnh trong năm 2011. Vấn ñề này 

ñược thể hiện qua số liệu ở bảng 2.36. 
Bảng 2.36. Lợi nhuận sau thuế bình quân của 1 doanh nghiệp 

Loại hình DN 2007 2008 2009 2010 2011 Tăng BQ %) 
Co Cổ phần 86,3 101,4 138,9 162,9 52,39 0,98 
Co TNHH 93,5 85,7 82,2 102,6 21,34 - 16,71 
DNTN 30,9 46,2 27,5 50,7 13,73 5,13 

Nguồn : Số liệu của Chi cục thuế quận Sơn Trà 

b. Thực trạng về tích luỹ, nâng cao ñời sống người lao ñộng 

Cùng với quá trình tích luỹ, các DN từng bước nâng cao mức sống 

người lao ñộng qua việc tiền lương hàng tháng của công nhân không ngừng 

tăng lên. Tiền lương bình quân 1 lao ñộng Co Cổ phần cao nhất, nhưng xét 

về tốc ñộ tăng, thu nhập 1 tháng bình quân 1 lao ñộng của DNTN tăng cao 

nhất, 14,36%/năm. Vấn ñề này ñược thể hiện số liệu ở bảng 2.37. 

Bảng 2.37. Tiền lương 1 tháng bình quân 1 LĐ qua các năm 
Loại hình DN 2007 2008 2009 2010 2011 Tăng BQ (%) 
Co Cổ phần 2.158 2.360 2.850 3.220 3.510 13,03 
Co TNHH 2.234 2.573 2.980 3.340 3.420 11,36 
DNTN 1.950 2.320 2.560 3.120 3.315 14,36 

Nguồn : Số liệu của Chi cục thuế quận Sơn Trà 

c. Đáp ứng yêu cầu xã hội 
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- Đóng góp về sản lượng sản phẩm hàng hoá : Khu vực KTTN tạo ra 

nhiều sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu; khai 

thác các tiềm năng về du lịch biển, các sản phẩm du lịch ñậm nét văn hoá 

dân gian, bản sắc dân tộc, ñộc ñáo của vùng ven biển miền Trung,. 

- Đóng góp về giá trị sản phẩm hàng hoá : Năm 2007, tổng sản 

phẩm trên ñịa bàn của DNTN có giá trị 179.665 trñ, ñến 2011 là 1.137.870 

trñ. Như vậy, giá trị tổng sản phẩm của DNTN trên ñịa bàn không ngừng 

tăng lên, với mức tăng bình quân trong giai ñoạn 2007 – 2011 là 

133,938%.  

- Đóng góp vào ngân sách của Quận : Các DN khu vực KTTN ñã 

ñóng góp ngày càng tăng vào ngân sách ñịa phương. Năm 2007, ñóng góp 

ngân sách của các DN khu vực KTTN là 12.625 triệu ñồng (chiếm 

21,24%), ñến năm 2011 tăng lên 87.112 triệu ñồng (chiếm 49,27%).  

2.3. NGUYÊN NHÂN CỦA VIỆC HẠN CHẾ PHÁT TRI ỂN KINH 

TẾ TƯ NHÂN QUẬN SƠN TRÀ 

2.3.1. Về thủ tục hành chính  

Về giải quyết TTHC cho khu vực KTTN vẫn còn một số trường hợp 

không ñảm bảo thời gian do DN thực hiện các quy ñịnh chưa ñúng, do cán 

bộ hướng dẫn chưa chi tiết cụ thể dẫn ñến việc sửa ñổi nhiều lần. 

2.3.2. Về mặt bằng sản xuất kinh doanh 

Phần lớn các DN vốn không ñủ lớn ñể ñầu tư vào ñất ñai nên mặt 

bằng SXKD không ổn ñịnh. Nhìn chung các DN thuộc khu vực KTTN 

quận Sơn Trà gặp không ít khó khăn trong tìm kiếm mặt bằng kinh 

doanh, rất nhiều DN phải thuê lại mặt bằng với chi phí khá cao.  

2.3.3. Khả năng tiếp cận nguồn vốn, ñặc biệt là các nguồn vốn ưu ñãi 

cho doanh nghiệp khu vực KTTN 

Các DN khu vực KTTN còn khó khăn khi tiếp cận các nguồn vốn tín 

dụng ngân hàng, ñặc biệt là nguồn vốn ưu ñãi. Một phần nguyên nhân 

cũng do xuất phát từ doanh nghiệp vì quy mô ñăng ký nhỏ, không có tài 
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sản thế chấp, giá trị máy móc thiết bị không ñủ lớn ñể thế chấp, hồ sơ pháp 

lý tài sản thiếu tính pháp lý nên khó dùng ñể thế chấp vay vốn. 

2.3.4. Về chất lượng nguồn lao ñộng 

Chất lượng nguồn lao ñộng cung cấp cho các DN ñã có những cải 

thiện nhưng không ñáng kể, nhiều DN khi tuyển dụng lao ñộng phải mất 

một khoản thời gian và chi phí cho quá trình bồi dưỡng, ñào tạo lại ñể ñáp 

ứng công việc.  

2.3.5. Khả năng tiếp cận thông tin 

Việc truy cập, tra cứu thông tin, dữ liệu ñể khai thác thông tin phục 

vụ cho SXKD cũng như tìm hiểu, nắm bắt ñược những chính sách hỗ trợ 

cho DN KTTN chưa thường xuyên.  

2.3.6. Về công tác Marketting 

Các DN khu vực KTTN chưa chú trọng nhiều ñến marketting nên 

lúng túng khi thị trường ñầu ra có sự thay ñổi. Đặt biệt các DN KTTN là 

ñơn vị tham gia sản xuất hàng hoá của xã hội và chịu sự tác ñộng trực tiếp 

rất lớn từ thị trường.  

Kết luận chương 2 

Sự phát triển của KTTN quận Sơn Trà góp phần khai thác, huy 

ñộng ñược tiềm năng về vốn, lao ñộng, ñất ñai vào SXKD, vào ñầu tư ñổi 

mới công nghệ kỹ thuật, thúc ñẩy sự phát triển KT - XH của quận nhà, góp 

phần tăng tổng sản phẩm xã hội, giải quyết công ăn việc làm, tăng thu 

nhập cho người lao ñộng và tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. 

Tuy nhiên, xét về tổng thể sự phát triển của KTTN ở quận Sơn Trà 

chưa thật tương xứng với tiềm năng của nó cũng như chưa ñáp ứng ñược 

yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội của quận nói riêng và thành phố 

Đà Nẵng nói chung, nhất là về phát triển du lịch. 

Chương 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRI ỂN KINH T Ế TƯ NHÂN 

QUẬN SƠN TRÀ TRONG THỜI GIAN T ỚI 
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3.1. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 

3.1.1. Căn cứ vào sự thay ñổi môi trường kinh doanh 

Việt Nam gia nhập WTO sẽ ảnh hưởng lớn ñến quá trình phát triển 

kinh tế xã hội của cả nước nói chung, Đà Nẵng nói riêng, trong ñó có Sơn 

Trà. Thực hiện các cam kết trong WTO, thể chế kinh tế thị trường ở nước 

ta ngày càng hoàn thiện, môi trường ñầu tư kinh doanh ngày càng thông 

thoáng, minh bạch sẽ mở ra cơ hội và ñộng lực mới cho các nhà ñầu tư 

trong và ngoài nước vào thành phố Đà Nẵng, ñến với Sơn Trà. 

3.1.2. Căn cứ vào các nhiệm vụ kinh tế của quận Sơn Trà  

a. Hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Sơn Trà 

Hoàn thiện, triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh 

tế - xã hội quận Sơn Trà ñến năm 2020 là rất quan trọng ñể ñảm bảo cho 

sự phát triển ñúng ñịnh hướng. Đồng thời việc xác ñịnh chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ là cần thiết, phù hợp 

với tiềm năng và thế mạnh của quận. 

b. Phương hướng phát triển KTTN quận Sơn Trà  thời gian tới 

Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Đảng bộ quận Sơn Trà quyết ñịnh: 

“...có nhiều giải pháp thu hút ñầu tư và phát huy sự ñóng góp của tất cả 

các thành phần kinh tế nhằm thúc ñẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế theo hướng CN – XD, dịch vụ - thuỷ sản, bảo ñảm mối quan hệ 

giữa tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững với giải quyết tốt các vấn ñề xã 

hội, ñặc biệt là giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo, trong ñó phát 

triển KTTN ñược xem là một bộ phận kinh tế chủ yếu trong quá trình phát 

triển kinh tế.” 

3.1.3. Một số quan ñiểm có tính nguyên tắc khi phát tri ển KTTN 

- Nhận thức một cách ñầy ñủ, nhất quán về vai trò của KTTN, cần 

khẳng ñịnh : KTTN là ñộng lực chủ yếu ñi li ền với KTNN là quan trọng 

ñể phát triển kinh tế ñất nước; phát triển mạnh mẽ KTTN là một nhiệm vụ 

chiến lược; xoá bỏ phân biệt ñối xử với KTTN; tạo môi trường thuận lợi 
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khuyến khích DN khu vực KTTN phát triển SXKD theo hướng không hạn 

chế về quy mô trong những lĩnh vực có lợi cho quốc tế, dân sinh. 

- Kinh tế tư nhân phát triển có hiệu quả, nhưng phải ñảm bảo không 

ảnh hưởng ñến an ninh quốc phòng, ô nhiễm môi trường.  

- Phát triển kinh tế tư nhân phải xuất phát từ thực tiễn tình hình quận 

Sơn Trà nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung, ñồng thời phù hợp với 

chủ trương,chính sách ñổi mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

- Tạo mọi ñiều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân ñầu tư kinh doanh, 

mặt khác Nhà nước quản lý ñược các hoạt ñộng góp phần giữ vững cân 

ñối lớn của kinh tế quận Sơn Trà. 

- Tăng cường sự lãnh ñạo của Đảng, phát huy vai trò của các tổ chức 

chính trị - xã hội và các hiệp hội DN ñối với KTTN nói chung cũng như 

trong từng doanh nghiệp. 

3.2. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRI ỂN KINH T Ế TƯ NHÂN TRONG 

THỜI GIAN ĐẾN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ 

3.2.1. Phát triển số lượng các doanh nghiệp 

a. Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công 

Thành phố Đà Nẵng và các quận, huyện cần tiếp tục thực hiện 

CCTTHC trong cấp phép hoạt ñộng kinh doanh cho các DN. Cụ thể : 

- Giảm các chi phí khởi nghiệp và vận hành kinh doanh : 

+ Tin học hoá việc cấp Giấy phép chứng nhận ñăng ký kinh doanh. 

+ Loại bỏ các giấy phép không cần thiết, các ñiều kiện kinh doanh không 

phù hợp với quy ñịnh của pháp luật do ñịa phương ban hành. 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, có hiệu quả mô hình “một cửa ñiện 

tử”  trong các lĩnh vực ĐKKD cấp phép xây dựng và lĩnh vực ñất ñai. 

- Về bộ máy hành chính, rà soát chức năng, nhiệm vụ các cơ quan có 

liên quan ñến tiếp xúc, phục vụ doanh nghiệp. Tăng cường cán bộ cho bộ 

phận ñăng ký  kinh doanh.  

b. Tạo ñiều kiện về mặt bằng sản xuất kinh doanh 
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- Công bố kịp thời cho mọi DN các thông tin về quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng ñất, quy hoạch các KCN và các cụm tiểu thủ công nghiệp.  

- Hình thành và phát triển thị trường bất ñộng sản chính thống nhằm 

minh bạch các thông tin về ñất ñai. 

- Chú trọng nâng cao nhận thức pháp luật về ñất ñai cho những người 

sử dụng ñất (trong ñó có các doanh nghiệp).  

c. Giúp doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn 

- Tạo ñiều kiện, hướng dẫn các DN xây dựng dự án; tiếp cận và hấp 

thụ vốn tín dụng, ñặc biệt là nguồn vốn ưu ñãi cho các DN KTTN. 

- Tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, có chính sách an toàn vốn, tránh 

rủi ro cho các nhà ñầu tư ñể huy ñộng ñược các nguồn vốn trong nhân dân tham 

gia vào các hoạt ñộng sản xuất kinh doanh trên ñịa bàn. 

d. Đào tạo kiến thức cho ñội ngũ quản lý doanh nghiệp 

Ngoài sự chủ ñộng, tích cực học tập của bản thân doanh nghiệp, Thành 

phố cần có chính sách khuyến khích nhiều hình thức ñào tạo, bồi dưỡng kiến 

thức quản trị và một số kỹ năng hữu ích cho doanh nghiệp. 

e. Phát triển kết cấu hạ tầng và chỉnh trang ñô thị, tạo môi trường 

hấp dẫn cho phát triển kinh tế tư nhân 

Thực hiện giải pháp về phát triển kết cấu hạ tầng gắn với giải pháp 

về môi trường, chú trọng xây dựng hệ thống xử lý nước thải bảo ñảm tiêu 

chuẩn; nỗ lực ñầu tư cơ sở hạ tầng như mặt bằng, vận tải, ñiện, nước phục 

vụ sản xuất của doanh nghiệp khu vực KTTN. Nâng cao chất lượng quy 

hoạch xây dựng các khu công nghiệp và các cụm tiểu thủ công nghiệp.  

3.2.2. Tăng cường các yếu tố nguồn lực 

a. Phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 

* Đối với chính quyền ñịa phương  

+ Hình thành các trung tâm xúc tiến việc làm kết hợp với tuyển chọn, 

ñào tạo nghề cho người lao ñộng. 
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+ Mở rộng ñào tạo nghề và chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng tỷ lệ 

LĐ có chuyên môn kỹ thuật ñáp ứng nhu cầu lao ñộng của các ngành. 

* Đối với doanh nghiệp   

- Coi trọng việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 

mình qua việc ñào tạo và ñào tạo lại nguồn nhân lực, cụ thể : 

+ Nâng cao trình ñộ nhận thức cho người lao ñộng nhằm phát huy 

tinh thần tự giác, hành vi, thái ñộ làm việc trong hoạt ñộng SXKD. 

+ Nâng cao trình ñộ học vấn, trình ñộ chuyên môn kỹ thuật và kỹ 

năng lao ñộng ñể người lao ñộng linh hoạt, sáng tạo, sử dụng có hiệu quả 

các công cụ, phương tiện lao ñộng tiến tiến, tăng cường khả năng tiếp thu 

và áp dụng khoa học công nghệ mới. 

+ Phát huy tinh thần rèn luyện, tích luỹ kinh nghiệm thực tiễn ñể 

nâng cao tay nghề của người lao ñộng. 

- Cải thiện ñiều kiện làm; thực hiện chế ñộ ñãi ngộ, khen thưởng ñể 

ñộng viên, khuyến khích người lao ñộng. 

- Chú trọng việc trang bị, bồi dưỡng kiến thức cho chủ doanh nghiệp. 

b. Phát triển nguồn lực vật chất 

Nguồn lực vật chất của DN ñược bổ sung từ ñầu tư thêm và từ lợi 

nhuận của DN, ngoài việc các doanh nghiệp tăng nguồn vốn bổ sung, thì 

việc quan tâm hỗ trợ của Thành phố cho sự phát triển KTTN cũng góp 

phần quan trọng ñể doanh nghiệp tăng lợi nhuận, do vậy Thành phố cần : 

- Hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng sản xuất kinh doanh 

- Tạo ñiều kiện về mặt bằng sản xuất kinh doanh 

- Tạo ñiều kiện ñể doanh nghiệp KTTN dễ tiếp cận các nguồn vốn ưu 

ñãi, hỗ trợ, có lại suất thấp…. 

- Chính sách thuế nên có xem xét về chế ñộ ưu ñãi, miễn giảm phù 

hợp ñối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

c. Tăng cường nguồn lực tài chính 

- Xây dựng chiến lược tài chính cho hoạt ñộng của doanh nghiệp. 
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- Không ngừng ñầu tư tăng tài sản từ nguồn tích luỹ, huy ñộng bổ 

sung tăng vốn ñiều lệ thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu trên thị 

trường chứng khoán. 

- Xây dựng các phương án sử dụng vốn hiệu quả.  

d. Đẩy mạnh ứng dụng KHCN và công nghệ thông tin 

- Khuyến khích doanh nghiệp ñẩy mạnh các ứng dụng công nghệ tiên 

tiến ñể nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh. 

- Hỗ trợ tư vấn về thiết bị, công nghệ mới hiện ñại, thích hợp và cung 

cấp thông tin công nghệ cho các doanh nghiệp. 

- Tư vấn, giúp ñỡ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn hỗ trợ công nghệ 

của Thành phố một cách có hiệu quả nhất. 

3.2.3. Phát triển hình thức tổ chức sản xuất – kinh doanh  

Nghiên cứu, lựa chọn loại hình doanh nghiệp ñể tham gia hoạt ñộng 

sản xuất kinh doanh phù hợp nhất với ñiều kiện hiện có của doanh nghiệp, 

với xu hướng phát triển là vấn ñề mà các chủ DNTN cần quan tâm. 

Cần ñịnh hướng xây dựng và phát triển theo xu hướng ñầu tư dài hạn 

hơn, tăng hình thức tổ chức kinh tế hợp tác, huy ñộng nhiều vốn, ñầu tư 

quy mô hơn. Để ñáp ứng ñược ñiều này các doanh nghiệp cần xác ñịnh 

loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phẩn là phù hợp nhất 

tại Đà Nẵng nói chung và quận Sơn Trà nói riêng. 

3.2.4. Tăng cường các hình thức liên kết 

- Tăng cường vai trò, hoạt ñộng có chất lượng, hiệu quả của Hội 

Doanh nghiệp quận Sơn Trà. 

- Thiết lập quan hệ liên kết giữa DN và các tổ chức trên ñịa bàn. 

- Hỗ trợ và khuyến khích việc liên doanh, liên kết giữa các doanh 

nghiệp, ñối tác kinh doanh. 

- Tổ chức phổ biến các thông tin về pháp luật và chính sách của 

Nhà nước trong khuyến khích DN tham gia liên doanh, liên kết.  

3.2.5. Tăng kết quả sản xuất kinh doanh 
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a. Xây dựng chiến luợc sản xuất kinh doanh 

Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh, cần chú ý lựa chọn mặt 

hàng theo nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng. Đồng thời chú ý ñến 

những lợi thế, tiềm năng của doanh nghiệp, của quận Sơn Trà như du lịch 

biển, du lịch sinh thái, nghĩ dưỡng và sản phẩm du lịch. 

b. Phát triển sản phẩm, dịch vụ mới với chính sách giá phù hợp 

- Về sản phẩm : Nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã ñể sản xuất ra 

sản phẩm dịch vụ mới ñáp ứng nhu cầu thị trường. 

- Về giá bán : Doanh nghiệp cần có chiến lược giá bán hợp với từng thời 

gian, thời kỳ, phù hợp vào mục tiêu ñịnh giá : mục tiêu lợi nhuận tối ña, mục tiêu 

tăng doanh số hay tạo dựng vị thế, gia tăng thị phần...  

c. Mở rộng thị trường và làm tốt hoạt ñộng marketting  

- Xây dựng chiến lược marketting ñể có ñịnh hướng và hoạch ñịnh 

dài hạn cho các hoạt ñộng marketting của doanh nghiệp. 

- Phát triển ñồng bộ, quản lý hiệu quả các loại thị trường; hoàn thiện, 

phát triển mạng lưới dịch vụ thương mại trên ñịa bàn quận. 

- Tăng cường các hoạt ñộng xúc tiến thương mại trong nước và ngoài 

nước. 

Kết luận chương 3 

Thực tế có nhiều giải pháp ñể phát triển KTTN, mỗi ñịa phương cần 

phải chọn ra những giải pháp phù hợp nhất với ñiều kiện, ñặc ñiểm kinh tế 

- xã hội ñể phát huy lợi thế ở ñịa phương mình. Qua phân tích thực trạng, 

nguyên nhân làm hạn chế sự phát triển KTTN của quận Sơn Trà trong 

những năm qua, luận văn ñã ñưa ra một số giải pháp cơ bản ñể phát triển 

KTTN trên ñịa bàn của quận trong thời gian ñến. 
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN 

Qua toàn bộ phần trình bày trên, cho phép luận văn rút ra một số 

kết luận sau : Để phát huy ñược vai trò vị trí của KTTN trong thời gian 

tới, Sơn Trà cần tiếp tục ñổi mới, hoàn thiện hơn nữa môi trường thể chế 

cho sự phát triển, thực sự tạo ñiều kiện thuận lợi cho khu vực KTTN 

phát triển. 

KI ẾN NGHỊ 

* Ki ến nghị Bộ Tài chính nên xem xét sửa ñổi Thông tư số 

28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 về hướng dẫn thi hành một số ñiều của 

luật quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị ñịnh số 85/2007/NĐ-CP ngày 

25/5/2007 và Nghị ñịnh 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ  

này cho phù hợp với DN thành lập cơ sở kinh doanh, nhưng chưa hoạt 

ñộng kinh doanh từ năm này sang năm khác thì cũng phải nộp thuế Môn 

Bài hàng năm. 

* Ki ến nghị Bộ Tài chính nên xem xét sửa ñổi Thông tư số 

129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 về hướng dẫn thi hành một số ñiều 

của Luật thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị ñịnh 

123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ cho phù hợp, tránh thiệt 

hại cho người nộp thuế thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ mua vào có giá 

trị trên 20 triệu bằng chuyển khoản sau thời ñiểm thanh toán ñược ghi theo 

hợp ñồng nhưng không ñược khấu trừ thuế GTGT ñầu vào. 

 


