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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Hiện nay, kinh tế tư nhân ngày càng có vai trò, vị trí quan 

trọng trong việc tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP), giải quyết việc 

làm, huy động ngày càng nhiều nguồn vốn trong xã hội đầu tư vào 

sản xuất kinh doanh, tăng nguồn thu ngân sách cho Nhà nước,… 

nhằm góp phần vào việc tăng trưởng và phát triển kinh tế cho cả 

nước nói chung; của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh nói riêng. 

Trong những năm gần đây, kinh tế tư nhân ở huyện Cầu Ngang 

cũng đóng vai trò ngày càng vô cùng to lớn trong sự phát triển nền 

kinh tế của tỉnh nhà. Tuy nhiên kinh tế tư nhân ở huyện đến nay vẫn 

còn nhiều hạn chế, thiếu hiệu quả trong quá trình hoạt động kinh 

doanh: một mặt là do áp lực cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường; 

mặt khác thì hầu hết các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, vốn ít, công 

nghệ lạc hậu, hệ thống pháp lý còn phức tạp, môi trường kinh doanh 

còn nhiều bất cập.  

Xuất phát từ những lý do đó mà tác giả đã chọn đề tài: “Phát 

triển kinh tế tư nhân huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh”  để làm 

luận văn tốt nghiệp của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến vấn đề phát 

triển kinh tế tư nhân. 

- Phân tích thực trạng phát triển kinh tế tư nhân huyện Cầu 

Ngang, tỉnh Trà Vinh trong thời gian qua. 

- Đề xuất giải pháp phát triển kinh tế tư nhân của huyện Cầu 

Ngang, tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
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- Đối tượng nghiên cứu: là những vấn đề lý luận và thực tiễn 

liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà 

Vinh những năm gần đây. 

- Phạm vi nghiên cứu: 

+ Về nội dung: đề tài tập trung nghiên cứu đến sự phát triển 

KTTN ở huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh thông qua các loại hình 

doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân gồm: doanh nghiệp tư 

nhân, Công ty TNHH, Công ty Cổ phần. 

+ Về không gian: những nội dung liên quan đến vấn đề phát 

triển KTTN được nghiên cứu ở huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. 

+ Về thời gian: giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013. Các giải 

pháp được đề xuất có ý nghĩa trong những năm đến. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện tốt các mục tiêu ngiên cứu thì trong đề tài đã sử 

dụng các phương pháp như sau: 

- Phương pháp phân tích thực chứng; phương pháp phân tích 

chuẩn tắc; 

- Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp; 

- Các phương pháp nghiên cứu khác. 

5. Bố cục của đề tài 

Ngoài phần mở đầu, mục lục, kết luận, kiến nghị thì luận văn 

được chia làm ba chương như sau: 

Chương 1: Cơ sở lý luận chung về phát triển kinh tế tư nhân. 

Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế tư nhân huyện Cầu 

Ngang, tỉnh Trà Vinh.  

Chương 3: Một số giải pháp phát triển kinh tế tư nhân huyện 

Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. 

6. Tổng quan đề tài 
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CHƯƠNG 1  

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRI ỂN KINH T Ế 

TƯ NHÂN 

1.1. KHÁI QUÁT V Ề PHÁT TRI ỂN KINH T Ế TƯ NHÂN 

1.1.1. Khái niệm về kinh tế tư nhân 

Kinh tế tư nhân là hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh thuộc 

nhóm các thành phần kinh tế tư nhân, cũng là bộ phận cấu thành 

quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Bên cạnh đó kinh tế tư nhân 

là khu vực kinh tế dựa trên sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất với lao 

động của bản thân người chủ sản xuất và lao động làm thuê có quy 

mô khác nhau về vốn, lao động, công nghệ. Kinh tế tư nhân hoạt 

động dưới các hình thức như: hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh cá 

thể, doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH, Công ty Cổ phần. 

1.1.2. Đặc điểm kinh tế tư nhân 

Kinh tế tư nhân gắn liền với lợi ích tư nhân. 

Kinh tế tư nhân tiêu biểu là doanh nghiệp của tư nhân với mô 

hình tổ chức kinh doanh của nền sản xuất hàng hóa ở giai đoạn cao. 

Kinh tế tư nhân là nền tảng của kinh tế thị trường.  

1.1.3. Khái niệm về phát tri ển kinh tế tư nhân 

Phát triển KTTN là sự gia tăng về số lượng, quy mô của các 

doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN. Mặt khác, phát triển KTTN là 

việc sử dụng hợp lý các nguồn lực nhằm làm cho quy mô doanh 

nghiệp và mặt bằng sản xuất kinh doanh được mở rộng để có thể đáp 

ứng được yêu cầu của xã hội và gia tăng lợi nhuận sản xuất. 

1.1.4. Vai trò phát triển kinh tế tư nhân 

- Phát triển kinh tế tư nhân nhằm phát huy mọi tiềm năng của 

đất nước để thực hiện được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 

công bằng, dân chủ, văn minh.  
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- Việc phát triển kinh tế tư nhân đã góp phần quan trọng trong 

việc tăng trưởng kinh tế và đóng góp lớn vào tổng sản phẩm trong 

nước (GDP).  

- Phát triển kinh tế tư nhân có vai trò thúc đầy chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa.  

- Phát triển kinh tế tư nhân góp phần đào tạo cung cấp nhân tài 

cho phát triển đất nước.  

- Phát triển KTTN góp phần quan trọng trong việc tạo môi 

trường kinh doanh, đẩy nhanh tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

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

1.2.1. Phát triển về số lượng của các doanh nghiệp  

Phát triển số lượng của các doanh nghiệp là làm gia tăng số 

lượng các doanh nghiệp hiện tại và có thể làm tăng thêm số lượng 

các doanh nghiệp mới. Số lượng các doanh nghiệp thuộc khu vực 

KTTN ngày càng tăng đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển của nền 

kinh tế như: cải thiện đời sống cho nhân dân, giải quyết việc làm, 

tăng khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.  

1.2.2. Phát triển nguồn lực của các doanh nghiệp  

Phát triển nguồn lực của các doanh nghiệp chính là làm gia 

tăng các yếu tố cần thiết trong quá trình sản xuất – kinh doanh của 

các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân như: lao động, vốn, 

cơ sở vật chất, khoa học – công nghệ.  

a.  Nguồn lao động 

Phát triển nguồn lao động của các doanh nghiệp là làm gia tăng 

về số lượng và chất lượng nguồn lao động ở các cơ sở sản xuất – 

kinh doanh. 

         b. Nguồn vốn 
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        Vốn là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế nếu có 

nhiều vốn thì các doanh nghiệp sẽ chủ động trong việc mua sắm 

nguyên – nhiên vật liệu, máy móc. Vốn là toàn bộ giá trị tài sản được 

sử dụng để sản xuất – kinh doanh nhằm mục đích sinh lời, vốn tồn 

tại dưới hai hình thức là: vốn hiện vật và vốn tài chính. 

         c. Cơ sở vật chất 

         Cơ sở vật chất bao gồm: máy móc thiết bị, mặt bằng sản xuất 

kinh doanh, nguyên vật liệu. 

          d. Khoa học – công nghệ 

Khoa học – công nghệ là nguồn lực quan trọng để thúc đẩy 

sự tăng trưởng và phát triển kinh tế. Khoa học – công nghệ gồm: kỹ 

thuật, con người, thông tin, tổ chức. 

1.2.3. Hình thức tổ chức sản xuất của các doanh nghiệp  

Hình thức tổ chức sản xuất của các doanh nghiệp thuộc khu 

vực kinh tế tư nhân là hình thức hoạt động sản xuất – kinh doanh của 

các doanh nghiệp, bao gồm các hình thức như: doanh nghiệp tư 

nhân, Công ty TNHH, Công ty Cổ phần.  

           a. Doanh nghiệp tư nhân 

           Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm 

chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi 

hoạt động của doanh nghiệp, DNTN không có tư cách pháp nhân. 

            b. Công ty TNHH 

           Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp 

nhân được pháp luật thừa nhận. Thành viên tối thiểu của Công ty 

TNHH tối thiểu là 2 và tối đa không quá 50 thành viên cùng góp vốn.  

           c. Công ty Cổ phần 

           Công ty Cổ phần là một pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, 

được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. 
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Công ty Cổ phần có quyền phát hành chứng khoán và có tư cách 

pháp nhân. 

1.2.4. Mở rộng thị trường tiêu thụ 

Mở rộng thị trường là làm tăng số lượng sản phẩm bán ra và có 

thể tiêu thụ sản phẩm mới trên thị trường, tăng doanh số bán hàng, 

tăng khả năng chiếm lĩnh thị phần, mở thêm thị trường mới nhằm 

góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận, 

khẳng định vai trò và uy tín của các doanh nghiệp trên thị trường.  

Để mở rộng thị trường tiêu thụ thì các DN có thể tiến hành 

theo hai cách, đó là: mở rộng theo chiều sâu và mở rộng theo chiều 

rộng. 

1.2.5. Nâng cao đóng góp của khu vực kinh t ế tư nhân vào 

phát tri ển kinh tế  

          a. Đáp ứng yêu cầu xã hội  

         Khu vực KTTN góp phần tạo ra nhiều sản phẩm, hàng hóa trên 

thị trường nhằm đảm bảo cung – cầu hàng hóa làm cho thị trường 

ngày càng đa dạng; đóng góp vào nguồn thu ngân sách của Nhà nước 

ngày càng tăng. Do đó mà các doanh nghiệp đã đáp ứng các yêu cầu 

của xã hội ngày càng lớn trong vấn đề tạo công ăn việc làm cho 

người lao động và góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo.  

          b. Tích lũy và nâng cao đời sống cho người lao động  

          Để các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh ngày càng có hiệu 

quả cao thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải tích lũy vốn, vì tích lũy 

vốn của các doanh nghiệp tăng sẽ là yếu tố quyết định đến sự tồn tại 

và phát triển của các doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN.  

          Nâng cao đời sống của người lao động là tăng năng suất lao 

động có nghĩa là số lượng sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất 

ra nhiều và tổng giá trị sản lượng tăng lên. Khi tổng giá trị sản lượng 
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tăng sẽ tạo điều kiện cho việc tăng lợi nhuận, giúp cho các doanh 

nghiệp có thể tích luỹ đầu tư mở rộng sản xuất. 

1.2.6. Gia tăng kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh 

Gia tăng kết quả sản xuất kinh doanh là gia tăng về số lượng 

sản phẩm, giá trị sản phẩm và giá trị doanh thu của năm sau phải cao 

hơn năm trước.  

Còn gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh là làm gia tăng kết 

quả kinh doanh, giảm bớt chi phí kinh doanh nhằm đạt được hiệu quả 

kinh doanh cao nhất. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh 

nghiệp được đánh giá như sau: hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội, hiệu 

quả môi trường. 

1.2.7. Các tiêu chí đánh giá phát tri ển kinh tế tư nhân 

- Nhóm tiêu chí 1: Tiêu chí đánh giá về sự phát triển số lượng 

của các doanh nghiệp ta có thể đánh giá thông qua một số tiêu chí cụ 

thể như sau: Số lượng doanh nghiệp qua các năm; số lượng doanh 

nghiệp đăng ký thành lập mới;…. 

- Nhóm tiêu chí 2: Tiêu chí đánh giá phát triển nguồn lực của 

các doanh nghiệp ta có thể đánh giá thông qua một số tiêu chí cụ thể 

như sau: nguồn lao động của doanh nghiệp tư nhân phân theo lĩnh 

vực hoạt động; tình hình sử dụng vốn của các doanh nghiệp thuộc 

khu vực KTTN; phân loại DN theo vốn kinh doanh năm 2013,…. 

- Nhóm tiêu chí 3: Tiêu chí đánh giá về hình thức tổ chức sản 

xuất của các doanh nghiệp ta có thể đánh giá thông qua một số tiêu 

chí cụ thể như sau: Cơ cấu loại hình doanh nghiệp của KTTN; số 

doanh nghiệp giải thể, ngưng hoạt động qua các năm,... 

- Nhóm tiêu chí 4: Tiêu chí đánh giá về việc mở rộng thị 

trường tiêu thụ ta có thể đánh giá thông qua một số tiêu chí cụ thể 
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như sau: Kết quả kinh doanh của khu vực KTTN; kết quả kinh doanh 

của khu vực KTTN tăng qua các năm ở huyện Cầu Ngang. 

- Nhóm tiêu chí 5: Tiêu chí đánh giá về sự đánh giá của khu 

vực KTTN vào phát triển kinh tế ta có thể đánh giá thông qua một số 

tiêu chí cụ thể như sau: Số lượng sản phẩm chủ yếu của các doanh 

nghiệp thuộc khu vực KTTN qua các năm; giá trị sản phẩm một số 

ngành hàng của các doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN; đóng góp 

vào nguồn ngân sách Nhà nước của doanh nghiệp qua các năm;… 

- Nhóm tiêu chí thứ 6: Tiêu chí đánh giá về gia tăng kết quả và 

hiệu quả sản xuất kinh doanh ta có thể đánh giá thông qua một số 

tiêu chí cụ thể như sau: Doanh thu bình quân 1 doanh nghiệp qua các 

năm; lợi nhuận bình quân của doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN;… 

1.3. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRI ỂN KINH T Ế 

TƯ NHÂN 

1.3.1. Về điều kiện tự nhiên  

Vị trí địa lý; tài nguyên thiên nhiên; địa hình. 

1.3.2. Về điều kiện xã hội  

Dân cư; lao động và thị trường lao động; truyền thống, tập 

quán. 

1.3.3. Về điều kiện kinh tế 

Các chính sách của Nhà nước; nhân tố thị trường; hệ thống cơ 

sở hạ tầng kỹ thuật; nhân tố thông tin 

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

MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG  

1.4.1. Kinh nghiệm phát tri ển kinh tế tư nhân ở huyện 

Càng Long  

1.4.2. Kinh nghiệm phát tri ển kinh tế tư nhân ở huyện Trà 

Cú 
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CHƯƠNG 2 

 THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN KINH T Ế TƯ NHÂN HUYỆN 

CẦU NGANG, TỈNH TRÀ VINH 

2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH T Ế - XÃ HỘI CỦA HUYỆN 

CẦU NGANG, TỈNH TRÀ VINH ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT 

TRIỂN KINH T Ế TƯ NHÂN 

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 

a. Vị trí địa lý 

Huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh là huyện đồng bằng ven 

biển, nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, tiếp giáp biển Đông.  

b. Địa hình 

Huyện Cầu Ngang mang tính đặc thù của vùng đồng bằng 

ven biển, đất đai khá bằng phẳng.  

c. Khí hậu – thủy văn 

Huyện Cầu Ngang nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới 

gió mùa ven biển Đông.  

d. Tài nguyên thiên nhiên 

Tài nguyên đất: tổng diện tích đất tự nhiên của huyện năm 

2013 là 31.908,79 ha; phần lớn đất đai của huyện là đất nông nghiệp 

với diện tích là 21.669,78 ha, chiếm 67,91% diện tích đất tự nhiên. 

2.1.2. Đặc điểm xã hội 

a. Dân số 

Huyện Cầu Ngang có dân số trung bình năm 2013 là 

132.441 người, mật độ dân số 415 người/km2. Có sự phân bố dân số 

không đều giữa thành thị và nông thôn.  

b. Lao động  

Nguồn lao động ở huyện năm 2013 là 86.935 người (chiếm 

65,64% so với dân số). Bên cạnh đó trình độ lao động ở huyện còn 
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thấp lao động chưa qua đào tạo hàng năm đều tăng, năm 2013 thì số 

lao động chưa qua đào tạo là 3.731 người (chiếm 97,93%). 

c. Truyền thống, tập quán 

Huyện Cầu Ngang đã xuất hiện và tồn tại nhiều nét văn 

hóa và truyền thống của riêng mình, đó là các lễ hội đặc sắc, khu di 

tích lịch sử và các làng nghề truyền thống.  

2.1.3. Đặc điểm kinh tế  

Tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng năm 2009 là 5,96% 

còn năm 2013 là 8,60%; tỷ trọng ngành dịch vụ năm 2009 là 3,24%, 

năm 2013 là 6,25%; tỷ trọng ngành nông – lâm – thủy sản năm 2009 

là 90,80% và năm 2013 là 85,15%. 

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

HUYỆN CẦU NGANG, TỈNH TRÀ VINH  

2.2.1. Thực trạng về số lượng doanh nghiệp kinh tế tư nhân 

huyện Cầu Ngang  

Số lượng doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân ở huyện 

Cầu Ngang đều tăng qua các năm. Năm 2009 số lượng doanh nghiệp 

tư nhân đạt 34 DN, năm 2013 đạt 78 DN được thể hiện qua bảng 2.5 

Bảng 2.5: Số lượng doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư 

nhân huyện Cầu Ngang năm 2009 – 2013 

                                                                      Đơn vị: DN 

Năm 2009 2010 2011 2012 2013 

Tổng 51 88 90 104 116 

DNTN 34 61 62 70 78 

Công ty TNHH 17 27 28 34 38 

Công ty Cổ phần - - - - - 

(Nguồn: Phòng thống kê huyện Cầu Ngang) 
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Nhìn chung thì ta thấy số lượng doanh nghiệp tư nhân, Công ty 

TNHH đều tăng. Năm 2013 doanh nghiệp tư nhân đạt 78 DN, còn 

Công ty TNHH năm 2013 đạt 38 DN.  

Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới có tăng nhưng 

không đáng kể. Năm 2009 tổng số DN đăng ký thành lập mới là 5 

DN đến năm 2013 thì tổng số DN đăng ký thành lập mới là 16 DN. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp hoạt động so với doanh nghiệp 

đăng ký kinh doanh thành lập mới tăng qua các năm, năm 2009 chiếm 

89% trong tổng số DN đang hoạt động, năm 2013 tăng  đạt 95%.  

Hiện nay ở huyện Cầu Ngang thì các doanh nghiệp chủ yếu 

hoạt động tập trung ở lĩnh vực thương mại – dịch vụ nhiều, trong 

năm 2009 đạt 36 DN đến năm 2013 đã tăng lên 77 DN. 

2.2.2. Thực trạng về các nguồn lực của các doanh nghiệp 

a. Nguồn lao động 

Năm 2013 thì lao động làm việc ở lĩnh vực công nghiệp – 

xây dựng cơ bản là 682 người, lĩnh vực thương mại – dịch vụ là 249 

người, lĩnh vực nông – lâm – thủy sản là 58 người. Bên cạnh đó số 

lao động bình quân một doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN thì số 

lao động của Công ty TNHH chiếm cao hơn so với doanh nghiệp tư 

nhân. Năm 2013 lao động bình quân của Công ty TNHH là 25,38 

người; DNTN là 8,15 người. 

b. Nguồn vốn 

Các doanh nghiệp có nhiều vốn sẽ giúp các doanh nghiệp 

có thể mua nguyên – vật liệu, cải tiến máy móc, trang thiết bị hiện 

đại phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng không những đối với 

thị trường trong nước mà cả thị trường nước ngoài. Nguồn vốn kinh 

doanh của huyện Cầu Ngang ngày càng tăng qua năm được thể hiện 

qua bảng 2.14 
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Bảng 2.14: Tình hình sử dụng vốn của các doanh nghiệp 

thuộc khu vực kinh tế tư nhân năm 2009 – 2013 

Năm 
Chỉ tiêu ĐVT 

2009 2010 2011 2012 2013 

Số DN hoạt động DN 51 88 90 104 116 

Nguồn vốn kinh 

doanh 

Triệu 

đồng 
2.880 3.480 3.950 4.070 4.310 

Vốn BQ/DN 
Triệu 

đồng 
56,47 39,55 43,89 39,13 37,15 

Tốc độ tăng 

nguồn vốn KD 
% 14,29 20,83 13,50 3,04 5,90 

Tốc độ tăng vốn 

BQ/DN 
% 3,09 -29,96 10,97 -10,85 -5,06 

(Nguồn: Phòng thống kê huyện Cầu Ngang và tính toán của 

tác giả) 

Nhìn chung thì tốc độ tăng nguồn vốn kinh doanh và tốc độ 

tăng vốn BQ/DN có xu hướng giảm vào năm 2012 là do chịu ảnh 

hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới vào năm 2008.  

Nguồn vốn đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp ở huyện 

Cầu Ngang còn rất thấp, chủ yếu là các doanh nghiệp có quy mô 

kinh doanh nhỏ và vừa. Năm 2013 số doanh nghiệp đăng ký kinh 

doanh từ 500 triệu đến 1 tỷ chiếm tỷ lệ cao nhất là 45,69% nhưng 

doanh nghiệp đăng ký kinh doanh từ 5 tỷ đến 10 tỷ chỉ chiếm 1,72%. 

c. Cơ sở vật chất 

- Mặt bằng sản xuất kinh doanh: cũng có ảnh hưởng đến 

hoạt động sản xuất – kinh doanh của các doanh nghiệp vì nếu có mặt 

bằng rộng, thuận tiện cho việc kinh doanh đó chính là điều kiện 

thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp tục phát triển. 
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- Nguyên vật liệu: huyện Cầu Ngang là vùng đất nông 

nghiệp, nên có nguồn nguyên liệu dồi dào thuận lợi cho việc phát 

triển công nghiệp chế biến. 

d. Khoa học công nghệ 

Hiện nay các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân 

vẫn còn sử dụng công nghệ lạc hậu do nguồn vốn kinh doanh của các 

doanh nghiệp ở huyện cũng còn hạn chế. 

2.2.3. Thực trạng về hình thức sản xuất của các DN 

Trong những năm qua thì hình thức sản xuất của các doanh 

nghiệp thuộc khu vực KTTN có sự tăng, giảm không ổn định thể 

hiện qua bảng 2.16 

Bảng 2.16: Cơ cấu loại hình doanh nghiệp theo hình thức 

sản xuất của kinh tế tư nhân năm 2009 – 2013 

Đơn vị: % 

Năm 
Loại hình 

2009 2010 2011 2012 2013 

Tổng 100 100 100 100 100 

DNTN 66,67 69,32 68,89 67,31 67,24 

Công ty TNHH 33,33 30,68 31,11 32,69 32,76 

Công ty Cổ phần - - - - - 

(Nguồn: Tính toán từ nguồn Phòng thống kê huyện Cầu Ngang) 

Qua bảng 2.16 thì ta thấy cơ cấu của loại hình DNTN có xu 

hướng giảm, chẳng hạn như năm 2012 đạt 67,31%, còn năm 2013 

đạt 67,24%. Còn thì Công ty trách nhiệm hữu hạn có xu hướng tăng 

chẳng hạn như năm 2012 đạt 32,69%, năm 2013 đạt 32,76%. 

Hiện nay các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân ở 

huyện Cầu Ngang đã và đang phát triển đa dạng về các ngành nghề 

sản xuất – kinh doanh, đặc biệt là cơ cấu ngành công nghiệp,  thương 
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mại – dịch vụ chiếm tỷ trọng cao hơn so với ngành nông nghiệp. 

Năm 2013 cơ cấu của ngành nông nghiệp chiếm 3,45%; ngành công 

nghiệp chiếm 30,17%; ngành thương mại – dịch vụ chiếm 66,38%.  

Tuy nhiên số lượng doanh nghiệp giải thể, ngưng hoạt động ở 

huyện Cầu Ngang tăng nhưng không đáng kể, năm 2012 và năm 

2013 loại hình doanh nghiệp tư nhân tăng là 2 doanh nghiệp; còn 

Công ty TNHH chỉ có 1 doanh nghệp giải thể, ngưng hoạt động là do 

chịu ảnh hưởng của nền kinh tế. 

2.2.4. Thực trạng về thị trường tiêu thụ 

Hiện nay thì các doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN luôn coi 

vấn đề thị trường tiêu thụ là mục tiêu sống còn và phát triển của mỗi 

doanh nghiệp nên doanh thu và lợi nhuận của các DN hàng năm đều 

tăng được thể hiện qua bảng 2.19 

Bảng 2.19: Kết quả kinh doanh của khu vực kinh tế tư nhân 

năm 2009 – 2013                 

 Đơn vị: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 2013 

Doanh thu 102.187 122.000 278.231 217.611 245.687 

Chi phí 101.249 119.488 141.258 218.065 242.817 

Lợi nhuận  938 2.512 136.973 -454 2.870 

(Nguồn: Phòng thuế huyện Cầu Ngang) 

Nhìn chung thì doanh thu, lợi nhuận của các doanh nghiệp 

thuộc khu vực KTTN đều tăng qua các năm nhưng lại giảm mạnh 

vào năm 2012 là do trong năm này việc kinh doanh của các DN gặp 

nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính. 

2.2.5. Thực trạng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân 

vào phát triển kinh tế  

a. Đáp ứng yêu cầu xã hội 
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Đóng góp về sản lượng hàng hóa: sản lượng hàng hóa của 

một số ngành hàng luôn tăng. Năm 2013 sản xuất thực phẩm và đồ 

uống đạt 342.914 tấn; sản xuất bằng da, giả da đạt 4.230 đôi.  

Đóng góp về giá trị sản phẩm hàng hóa: tổng giá trị sản 

phẩm ở một số ngành hàng của các doanh nghiệp thuộc KTTN cũng 

không ngừng tăng lên; như năm 2009 đạt giá trị 163.785 triệu đồng 

đến năm 2013 thì đạt 341.406 triệu đồng. 

Đóng góp vào nguồn ngân sách huyện: năm 2009 đóng 

góp vào tổng nguồn ngân sách của Nhà nước đạt 647 triệu đồng, năm 

2012 tăng lên đạt 2.078 triệu đồng nhưng đến năm 2013 lại giảm chỉ 

đạt 1.743 triệu đồng thể hiện qua bảng 2.25 

Bảng 2.25: Đóng góp vào nguồn ngân sách Nhà nước của 

doanh nghiệp qua các năm (2009 – 2013) 

Đơn vị: Triệu đồng 
Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 2013 

Tổng 647 1.396 1.837 2.078 1.743 

DNTN 608 813 635 642 204 

Công ty TNHH 39 583 1.202 1.436 1.539 

Công ty Cổ phần - -  - - 

(Nguồn: Phòng thuế huyện Cầu Ngang) 

Nhìn chung thì ta thấy DNTN đóng góp vào nguồn ngân sách 

của Nhà nước tăng, tuy nhiên trong năm 2013 giảm là do chịu ảnh 

hưởng suy thoái của nền kinh tế thế giới lẫn trong nước. 

b. Tích lũy và nâng cao đời sống cho người lao động 

Tiền lương hàng tháng của công nhân đều tăng nhưng tiền 

lương 1 tháng bình quân 1 lao động của Công ty TNHH cao hơn so 

với doanh nghiệp tư nhân được thể hiện qua bảng 2.26 
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Bảng 2.26: Tiền lương 1 tháng bình quân 1 lao động qua các 

năm (2009 – 2013) 

Đơn vị: Triệu đồng 

Loại hình 2009 2010 2011 2012 2013 

DNTN 1.830 1.970 2.100 2.300 2.450 

Công ty TNHH 2.250 2.370 2.500 2.650 2.790 

Công ty Cổ phần - - - - - 

(Nguồn: Phòng thuế huyện Cầu Ngang) 

Qua bảng 2.26 thì ta thấy thu nhập bình quân của một lao động 

làm việc cho các DN thuộc khu vực KTTN hàng tháng đều tăng, làm 

cho đời sống của người lao động tại địa phương từng bước ổn định 

hơn nhằm giúp cho đời sống vật chất của họ cũng được cải thiện. 

2.2.6. Thực trạng về kết quả và hiệu quả sản xuất kinh 

doanh  

Doanh thu bình quân của một DN luôn có sự tăng, giảm không 

ổn định qua các năm; doanh thu bình quân của Công ty TNHH đạt 

doanh thu cao hơn so với DNTN được thể hiện qua bảng 2.27 

Bảng 2.27: Doanh thu bình quân 1 doanh nghiệp qua các 

năm (2009 – 2013) 

Đơn vị: Triệu đồng 

Loại hình DN 2009 2010 2011 2012 2013 

DNTN 3.005 2.000 4.487 3.109 3.149 

Công ty TNHH 6.011 4.518 4.891 6.400 6.465 

Công ty Cổ phần - - - - - 

(Nguồn: Phòng thuế huyện Cầu Ngang) 

Nhìn chung thì doanh thu bình quân của doanh nghiệp thuộc 

khu vực kinh tế tư nhân tăng, giảm không ổn định qua các năm và 

tăng cao nhất là năm 2011; như: DNTN năm 2011 đạt 4.487 triệu 
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đồng, còn Công ty TNHH đạt 4.891 triệu đồng. Lợi nhuận bình quân 

của doanh nghiệp luôn tăng, giảm không ổn định qua các năm như 

năm 2009 đạt 938 triệu đồng nhưng năm 2012 giảm mạnh chỉ đạt 

454 triệu đồng. 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG V Ề THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN 

KTTN CỦA HUYỆN CẦU NGANG, TỈNH TRÀ VINH 

2.3.1. Đánh giá chung 

a. Thành công 

Góp phần tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP), thúc đẩy 

tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động. 

Cải thiện đời sống cho nhân dân; đóng góp rất lớn vào 

nguồn thu ngân sách Nhà nước. 

b. Hạn chế 

Các DN thuộc khu vực KTTN vẫn gặp khó khăn về vốn.  

Các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân gặp khó 

khăn về đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh. 

Khó khăn về thị trường tiêu thụ. 

2.3.2. Nguyên nhân của các hạn chế 

Các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân gặp khó khăn 

về vấn đề thiếu vốn là do các doanh nghiệp còn non trẻ nên tài sản ít, 

không có đủ để vay thế chấp từ Ngân hàng.  

Các doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN hoạt động sản xuất –  

kinh doanh với diện tích bị hạn chế chỉ tận dụng diện tích nhà ở để 

kinh doanh.  

Quy mô sản xuất nhỏ nên khả năng mở rộng ra thị trường bên 

ngoài của các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân còn bị hạn 

chế nhiều.  



18 

Chương 3 

 GIẢI PHÁP PHÁT TRI ỂN KINH T Ế TƯ NHÂN HUYỆN CẦU 

NGANG, TỈNH TRÀ VINH 

3.1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.1.1. Quan điểm, định hướng và mục tiêu phát triển kinh 

tế - xã hội huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh 

a. Quan điểm phát triển 

Phát triển kinh tế - xã hội huyện Cầu Ngang phải bảo đảm 

mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã 

hội. Tạo môi trường thuận lợi về chính sách, pháp lý để đẩy mạnh 

tốc độ xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển.  

b. Định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực 

Nông – lâm nghiệp – thủy sản: giữ vai trò quan trọng trong 

nền kinh tế của huyện, đặc biệt là ngành thủy sản.  

Công nghiệp – xây dựng: phát triển công nghiệp theo 

hướng phát triển các ngành, sản phẩm mũi nhọn. 

Thương mại – dịch vụ: phát triển thương mại, dịch vụ để 

tạo điều kiện phát triển cho các ngành nông – lâm nghiệp và thủy 

sản, công nghiệp – xây dựng của huyện.  

c. Mục tiêu phát triển 

Về phát triển kinh tế: 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14,5%/năm giai 

đoạn 2011 – 2015 và 13,5%/năm giai đoạn 2016 – 2020. 

- Tăng nguồn thu ngân sách cho Nhà nước trên địa bàn 

huyện phấn đấu đến năm 2020 thì nguồn thu ngân sách đạt 118,4 tỷ 

đồng. 

Về văn hóa – xã hội: cần thực hiện tốt các chương trình 

mục tiêu của tỉnh trên địa bàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 
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3.1.2. Xu hướng phát triển KTTN của huyện Cầu Ngang 

Phát triển KTTN phải mang lại lợi ích cho việc phát triển kinh 

tế - xã hội của huyện. Vì vậy cần tập trung vốn để hình thành các 

doanh nghiệp vừa và lớn, có sức cạnh tranh.  

Cần có biện pháp hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để 

khuyến khích phát triển các loại hình doanh nghiệp, đặc biệt là doanh 

nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân nhằm giải quyết nhiều việc làm 

và có đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương. 

Huyện Cầu Ngang có cảng cá Vàm Lầu, biển, các khu du lịch 

sinh thái nên đây là tiềm năng và lợi thế để phát triển Tour du lịch; 

cũng là điều kiện thuận lợi để khu vực kinh tế tư nhân có cơ hội đầu 

tư và phát triển mạnh. 

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

CẦU NGANG, TỈNH TRÀ VINH 

3.2.1. Phát triển số lượng các doanh nghiệp 

Cần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp 

thuộc khu vực KTTN có thể thành lập và phát triển. 

Nên cải thiện môi trường đầu tư, cần đơn giản hóa thủ tục đăng 

ký kinh doanh để có thể giảm một phần chi phí lớn khi gia nhập vào 

thị trường, bao gồm chi phí thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh 

doanh và xin giấy phép kinh doanh 

Cần cải thiện môi trường pháp lý trong kinh doanh, cải cách 

thủ tục hành chính. 

Các cơ quan chức năng nên kiểm tra các doanh nghiệp sau khi 

đăng ký có hoạt động đúng như ban đầu đã đăng ký hay không để từ 

đó có biện pháp xử lý kịp thời nhằm làm cho môi trường kinh doanh 

luôn bình đẳng. 

3.2.2. Phát triển các nguồn lực 
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a. Nguồn lao động 

Thường xuyên cải thiện điều kiện làm việc để phát huy 

tinh thần sáng tạo của người lao động. 

Cần có chính sách đào tạo bồi dưỡng các cán bộ quản lý, 

cán bộ kỹ thuật. 

b. Nguồn vốn 

• Đối với doanh nghiệp: 

Các doanh nghiệp cần phải chủ động xây dựng được các 

dự án, kế hoạch kinh doanh khả thi. 

Cần tìm mọi biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất – 

kinh doanh và năng lực tài chính của các DN thuộc khu vực KTTN. 

• Đối với Ngân hàng:  

Ngân hàng cần tăng cường nguồn vốn tín dụng cho vay 

vốn, hỗ trợ lãi suất vay vốn cho các DN thuộc khu vực KTTN.  

Ngân hàng cần tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ 

doanh nghiệp; gia hạn các khoản nợ, cùng DN tháo gõ khó khăn. 

•  Đối với Nhà nước : 

Nên giảm bớt các thủ tục cho vay, tạo môi trường đầu tư 

thuận lợi, bình đẳng để các doanh nghiệp có thể mở rộng đầu tư. 

Nhà nước cần mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn 

tài chính, hỗ trỡ cho việc vay vốn dễ dàng hơn.  

c. Cơ sở vật chất 

Nhà nước cần có những chính sách cung cấp thông tin 

kịp thời và đầy đủ có thể tạo mọi điều kiện thuận lợi về mặt 

bằng sản xuất – kinh doanh cho các DN thuộc khu vực KTTN.  

Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có thể dễ 

dàng tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi như vay với lãi suất 

thấp, giảm bớt các thủ tục.  
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d. Khoa học – công nghệ 

Nên cải tiến khoa học – công nghệ cao cho các DN thuộc 

khu vực kinh tế tư nhân và cơ sở sản xuất nhằm tăng khả năng cạnh 

tranh của các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân.  

3.3.3. Phát triển hình thức tổ chức sản xuất của các DN 

DN mới được thành lập thì cần phải nghiên cứu kỹ những ưu 

và nhược điểm để lựa chọn hình thức sản xuất cho phù hợp.  

Nên khuyến khích việc phát triển thương hiệu của các doanh 

nghiệp và có các biện pháp hữu hiệu để có thể tạo điều kiện cho các 

DN thuộc khu vực KTTN tại địa phương có thể phát triển và khuếch 

trương thương hiệu của mình ở thị trường trong và ngoài tỉnh. 

Cần nâng cao năng lực liên kết của các chủ thể kinh tế, điển 

hình là các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và hộ gia đình, giữa doanh 

nghiệp nhỏ và vừa với nhau có thể thông qua việc đổi mới công 

nghệ, nâng cao kỹ năng cho người lao động. 

Nên tăng cường việc thanh toán qua Ngân hàng vì việc thanh 

toán qua Ngân hàng có thể giúp các cơ quan có chức năng có những 

thông tin chính xác về tình hình hoạt động kinh doanh và nguồn tài 

chính của các doanh nghiệp. 

3.3.4. Mở rộng thị trường tiêu thụ 

Các doanh nghiệp cần chú trọng đến việc nâng cao chất lượng 

sản phẩm của mình như về chất lượng mẫu mã; công dụng,... 

Để mở rộng thị trường tiêu thụ sang các huyện và các tỉnh 

khác trong nước thì các doanh nghiệp nên phân khúc thị trường để 

nghiên cứu thật kỹ đâu là thị trường tiềm năng từ đó nhằm giúp các 

doanh nghiệp đưa ra những chiến lược kinh doanh cho phù hợp. 

Các doanh nghiệp cần sử dụng tốt các chính sách khuyến 

mãi, hậu mãi để có thể ngày càng nâng cao uy tín nhãn hiệu, 
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chất lượng sản phẩm cũng như thương hiệu của mình nhằm cạnh 

tranh và mở rộng thị phần. 

Cần tiến hành phương pháp chiến lược tiêu thụ một cách linh 

động để có thể mở rộng thị trường tiêu thụ hiện có và thị trường mới. 

3.3.5. Đóng góp của khu vực KTTN vào phát tri ển kinh tế  

Các doanh nghiệp phải xây dựng chính sách sản phẩm cho hợp 

lý; nên nghiên cứu kỹ về thị trường, phân tích chu kỳ sống của sản 

phẩm để có thể đáp ứng thị trường là yêu cầu rất cần thiết.  

Cần phải xây dựng chính sách giá cho phù hợp với từng thời 

gian, thời kỳ như: giá ưu đãi, giá trả chậm, trả góp,... đó là điều kiện 

quan trọng để người mua quyết định lựa chọn sản phẩm sao cho phù 

hợp với thu nhập của họ.  

Các doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN cần mở rộng nhiều 

ngành nghề sản xuất – kinh doanh để sử dụng nhiều lao động tại địa 

phương nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo, đóng góp vào nguồn 

thu ngân sách của Nhà nước ngày càng tăng.  

3.3.6. Gia tăng kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh 

Các doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ về nhu cầu thị trường vì 

nghiên cứu kỹ nhu cầu thị trường có thể giúp các doanh nghiệp cải 

tiến mẫu mã sản phẩm cho phù hợp, nâng cao chất lượng sản phẩm 

nhằm tránh tình tạng tồn kho của các doanh nghiệp.  

Nên giảm bớt các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất – 

kinh doanh đến mức thấp nhất để gia tăng lợi nhuận của các DN.  

Các doanh nghiệp cần tăng cường hoạt động marketing nhằm 

quảng bá sản phẩm cũng như thương hiệu của mình đến với người 

tiêu dùng với mục đích là làm tăng kết quả và hiệu quả sản xuất – 

kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân. 

 



23 

KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 

Từ lý luận và thực tiễn cho thấy kinh tế tư nhân ngày càng có 

vai trò quan trọng đó là làm tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP), giải 

quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo, góp phần cải thiện đời sống 

cho nhân dân, huy động được nguồn vốn, ổn định xã hội, góp phần 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đóng góp vào ngân sách của Nhà 

nước. 

 Nhìn chung thì các doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN của 

huyện Cầu Ngang còn nhỏ, yếu; thị trường tiêu thụ nhỏ. Vì vậy việc 

phát triển kinh tế tư nhân ở huyện còn gặp nhiều khó khăn: các cơ sở 

sản xuất ngành công nghiệp – tiêu thủ công nghiệp nhỏ, mặt bằng 

sản xuất chật hẹp, thiếu ổn định, khả năng huy động vốn còn hạn 

chế, khoa học – công nghệ còn lạc hậu nên khả năng cạnh tranh thấp.  

Chính vì vậy để kinh tế tư nhân của huyện Cầu Ngang phát 

triển hơn nữa trong thời gian tới thì cần có chính sách khuyến khích 

và sự hỗ trợ của Nhà nước như về nguồn vốn để các doanh nghiệp có 

thể đầu tư vào máy móc, trang thiết bị hiện đại tạo ra các sản phẩm 

đạt chất lượng cao để có thể đáp ứng được nhu cầu cho xã hội và khả 

năng cạnh tranh gay gắt trên thị trường như hiện nay. Đây là vấn đề 

cần thiết và đáng quan tâm nhất hiện nay vì vậy Nhà nước cần phải 

tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh 

tế tư nhân ngày càng phát triển hơn nữa trong tương lai. 

2. KIẾN NGHỊ 

2.1. Kiến nghị đối với Nhà nước 

Nhà nước nên đầu tư mạnh vào lĩnh vực đào tạo nguồn nhân 

lực cho kinh tế tư nhân. Do nguồn nhân lực làm việc ở các DN còn 

nhiều hạn chế về mặt trình độ chuyên môn chưa được đào tạo thành 
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thạo, vì thế mà các doanh nghiệp gặp khó khăn trong bước đường 

khởi nghiệp và quá trình hoạt động sản xuất – kinh doanh. Cho nên 

cần đa dạng các phương thức đào tạo, bồi dưỡng trang bị kiến thức 

cơ bản cho nguồn nhân lực đang làm việc tại địa phương nói chung 

và các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân nói riêng. 

Trong phát triển cơ sở hạ tầng ở huyện thì Nhà nước cũng cần 

tập trung ưu tiên đầu tư phát triển về các ngành nghề có quy mô nhỏ 

và vừa tại khu vực nông thôn nhằm tạo ra việc làm có thu nhập ổn 

định cho người nghèo; đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa. 

Các lãnh đạo ở địa phương và các ngành trong huyện nên tổ 

chức cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc khu 

vực kinh tế tư nhân có cuộc gặp mặt thường xuyên hơn để kịp thời 

giải quyết các vướng mắc và có những chính sách hợp lý về các vấn 

đề cụ thể như: chính sách về thuế, tín dụng,… 

2.2. Kiến nghị đối với doanh nghiệp 

Các doanh nghiệp nên đào tạo đội ngũ lao động có tay nghề 

cao, trình độ chuyên môn cho các cán bộ quản lý để phục vụ tốt cho 

hoạt động sản xuất – kinh doanh của các doanh nghiệp. 

Nên cải tiến máy móc, thiết bị, khoa học – công nghệ ngày 

càng hiện đại nhằm giúp cho các sản phẩm của các doanh nghiệp sản 

xuất ra có thể đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của khách hàng. Bên 

cạnh đó cũng có thể giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh 

tranh của mình trên thị trường. 

Các DN nên đưa ra những ý kiến thiết thực, phù hợp để phản 

ánh với các cơ quan Nhà nước nhằm sửa đổi, bổ sung các chính sách 

có lợi cho các DN và cũng có thể thu hút các DN từ các tỉnh và 

huyện khác đến để đầu tư và phát triển nhằm làm cho nền kinh tế - 

xã hội của huyện Cầu Ngang ngày càng phát triển hơn. 


