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                                             MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong những năm qua, khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn 

huyện Châu Thành cũng có bước phát triển khá mạnh và đa dạng, 

điều đó đã tạo động lực mới cho nền kinh tế phát triển, khơi dậy và 

phát huy được các nguồn lực, tăng thu ngân sách, thu hút lao động, 

góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. 

Tuy nhiên để có những bước phát triển mạnh mẽ, bên cạnh 

những chiến lược và hệ thống chính sách hỗ trợ phát triển khối tư 

nhân, huyện Châu Thành là đô thị vệ tinh của thành phố Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh cũng cần có những giải pháp thiết thực để tạo môi 

trường thuận lợi cho các doanh nghiệp này phát triển. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Đánh giá tình hình và kết quả phát triển kinh tế tư nhân, đặc 

biệt là hộ cá thể, doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân ở huyện 

Châu Thành, nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phát triển thành phần 

kinh tế này tại huyện Châu Thành trong thời gian qua, đề xuất các 

giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện Châu Thành 

trong những năm tới. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Đề tài tập trung nghiên cứu chủ yếu vào hộ cá thể, doanh 

nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân.  

Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu sự phát triển kinh tế 

tư nhân ở huyện Châu Thành từ năm 2008-2012.  

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Đề tài được sử dụng các phương pháp duy vật biện chứng, 
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phương pháp thống kê, tổng hợp, phương pháp suy luận và phương  

pháp so sánh, để xác định những yếu tố chính ảnh hưởng đến sự phát 

triển của kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện Châu Thành. 

Nội dung chủ yếu của luận văn là: 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục, luận văn được trình 

bày trong 03 chương với các nội dung sau: 

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

Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn 

huyện Châu Thành. 

Chương 3: Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn 

huyện Châu Thành. 

5.Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Việc nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng phát triển, cũng như tác 

động của kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện Châu Thành tới sự phát 

triển kinh tế của huyện là rất cần thiết, từ đó kịp thời có các giải pháp 

phát huy những mặt mạnh, hạn chế những tác động tiêu cực, có các 

cơ chế thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển, đóng góp 

nhiều hơn nữa cho kinh tế địa phương và cả nước. 

6. Tổng quan tài liệu 

 

CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN  

KINH TẾ TƢ NHÂN 

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 

1.1.1. Khái niệm kinh tế tƣ nhân 

Kinh tế tư nhân là một loại hình kinh tế phát triển dựa trên sở 

hữu tư nhân về toàn bộ các yếu tố sản xuất ( cả hữu hình và vô hình) 

được đưa vào sản xuất kinh doanh. Nó hoàn toàn tự chủ, tự chịu trách 
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nhiệm về toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cụ thể là tự 

chủ về vốn, tự chủ về quản lý, tự chủ về phân phối sản phẩm, tự chủ 

lựa chọn hình thức tổ chức, quy mô, phương hướng sản xuất kinh 

doanh, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

trước pháp luật của Nhà nước. 

1.1.2. Đặc điểm của kinh tế tƣ nhân 

-Kinh tế tư nhân gắn liền với lợi ích cá nhân 

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

tư nhân là tổ chức kinh doanh của nền sản xuất hàng hóa ở giai đoạn 

cao. 

-Lịch sử ra đời và phát triển của kinh tế tư nhân cho thấy, 

hình thức điều tiết tự nhiên của các hoạt động kinh tế tư nhân là cơ 

chế thị trường. 

1.1.3. Vai trò của kinh tế tƣ nhân trong nền kinh tế Việt 

Nam hiện nay 

Với chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần, vận động 

theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, theo định hướng 

xã hội chủ nghĩa. Vị trí vai trò của kinh tế tư nhân dần được khẳng 

định một cách rỏ nét. Nó là một bộ phận cấu thành quan trọng của 

nền kinh tế quốc dân. 

1.1.4. Các loại hình sản xuất kinh doanh trong khu vực 

kinh tế tƣ nhân 

a.Hộ cá thể 

Hộ kinh doanh cá thể  là đơn vị kinh tế độc lập tự chủ trong 

sản xuất, kinh doanh, là chủ thể trong mọi quan hệ sản xuất và tự 

chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của mình.  

b.Doanh nghiệp tư nhân   



 

 

4 

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.  

c.Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó thành 

viên chịu trách nhiệm về khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của 

doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp.  

d. Công ty cổ phần 

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: vốn điều lệ chia 

thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ 

chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số 

lượng tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về khoản nợ và nghĩa vụ 

tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào 

doanh nghiệp. 

e.Công ty hợp danh  

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó có ít nhất 

hai thành viên hợp danh, ngoài các thành viên hợp danh có thể 

có thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh phải là cá nhân 

chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ 

của công ty; thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các 

khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty. 

1.1.5.Khái niệm phát triển kinh tế tƣ nhân 

Phát triển kinh tế tư nhân là quá trình tăng lên cả về chất và 

lượng của khu vực kinh tế tư nhân. Tăng lên về số lượng nghĩa là ở 

đó có tăng trưởng về số lượng các doanh nghiệp, quy mô doanh 

nghiệp được mở rộng, lao động tăng lên, mặt bằng sản xuất kinh 
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doanh được mở rộng, máy móc thiết bị được đầu tư. Tăng lên về chất 

là tăng về hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, trình độ quản lý 

được nâng lên, trình độ sản xuất kinh doanh phát triển lên một bước 

mới, thị trường không ngừng được mở rộng, giá trị đóng góp cho nền 

kinh tế của khu vực kinh tế tư nhân ngày càng tăng lên. 

1.2.NỘI DUNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ NHÂN 

1.2.1.Nội dung phát triển kinh tế tƣ nhân 

a.Sự phát triển số lượng, quy mô hộ cá thể, doanh nghiệp 

Sự phát triển về số lượng, quy mô hộ cá thể, doanh nghiệp 

phải được kiểm chứng thông qua cạnh tranh, uy tín thương hiệu, nói 

cách khác chỉ tăng thêm số lượng những doanh nghiệp đứng vững và 

phát triển trong điều kiện cạnh tranh, hội nhập mới đánh giá đúng sự 

phát triển của kinh tế tư nhân. 

b.Phát triển các nguồn lực 

-Thu hút lực lượng lao động. 

-Vấn đề năng lực, trình độ quản lý của hộ, doanh nghiệp. 

-Tăng quy mô vốn, mặt bằng sản xuất kinh doanh. 

-Đầu tư công nghệ, máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động 

sản xuất kinh doanh. 

c. Vấn đề mở rộng thị trường  

Mục đích sống còn của cơ sở kinh doanh là tồn tại phát triển 

đi lên và tìm kiếm lợi nhuận. Để làm được điều đó doanh nghiệp cần 

có chiến lược tìm kiếm thị trường cho riêng mình. 

d. Tăng cường liên kết kinh tế 

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 
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nâng cao chất lượng hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh của 

doanh nghiệp. Liên kết không chỉ giữa các doanh nghiệp có cùng 

chức năng mà còn liên kết giữa các doanh nghiệp trong sản xuất. 

e. Mức độ đóng góp vào tăng trưởng và phát triển kinh tế  

Kinh tế tư nhân góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng của 

GDP địa phương, giảm nghèo. Sự lớn mạnh của khu vực kinh tế tư 

nhân góp phần làm tăng hiệu quả của công tác thu thuế, tạo nguồn 

thu ngân sách ổn định và quan trọng của ngân sách địa phương. 

1.2.2. Các tiêu chí đánh giá phát triển kinh tế tƣ nhân   

a.Các tiêu chí về phát triển số lượng các doanh nghiệp tư 

nhân, hộ cá thể 

Sự gia tăng về số lượng các doanh nghiệp, hộ cá thể được 

cấp phép qua các năm cũng như gia tăng số lượng doanh nghiệp, hộ 

cá thể hoạt động thực chất trong khu vực kinh tế tư nhân; tốc độ tăng 

của các doanh nghiệp, hộ cá thể; tỷ lệ doanh nghiệp, hộ cá thể mới 

thành lập. 

b.Các tiêu chí đánh giá về phát triển các nguồn lực trong 

các doanh nghiệp tư nhân 

-Sự phát triển nguồn nhân lực kinh tế tư nhân. 

-Sự phát triển nguồn lực vật chất. 

-Sự phát triển nguồn  lực tài chính 

-Trình độ ứng dụng khoa học công nghệ. 

c.Các tiêu chí đánh giá về liên kết kinh tế 

-Các doanh nghiệp tư nhân trong cùng địa phương và các 

doanh nghiệp tư nhân trong địa phương này với địa phương khác, 
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trong nước và nước ngoài. 

-Các doanh nghiệp có cùng chức năng. 

-Các doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất. 

e.Các tiêu chí về mức độ đóng góp vào tăng trưởng và phát 

triển kinh tế của địa phương 

Việc đáp ứng yêu cầu xã hội của doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh cá thể: đóng góp về sản phẩm hàng hóa; đóng góp ngân sách 

của khu vực kinh tế tư nhân. 

Sự tích lũy và nâng cao đời sống người lao động; tiền lương 

1 tháng bình quân 1 lao động. 

1.3.NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ 

NHÂN 

1.3.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên 

Một trong những yếu tố khách quan tác động lớn tới quá 

trình hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ, doanh nghiệp. Nó ảnh 

hưởng tới chi phí vận chuyển, khả năng tiếp cận thị trường nhanh hay 

chậm, khả năng được hưởng các ưu đãi từ địa phương… 

1.3.2. Thị trƣờng 

Bất kỳ một hoạt động sản xuất kinh doanh có tạo ra sản phẩm 

thị trường là yếu tố sống còn đối với mỗi doanh nghiệp. 

Cần vận dụng các quy luật vận động của nền kinh tế thị 

trường để rà soát và sửa chữa những mặt, những điểm không hợp lý 

tạo nên sự phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh 

nghiệp trên thương trường.  

1.3.3. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
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Cơ sở hạ tầng kỹ thuật như: Hệ thống đường giao thông, hệ 

thống điện, hạ tầng các khu công nghiệp và các công trình phụ trợ 

phục vụ đời sống dân sinh ở các khu công nghiệp có ảnh hưởng rất 

lớn tới sự hình thành và phát triển các doanh nghiệp nói chung và 

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

1.3.4. Nhân tố thông tin 

Thông tin là vấn đề sống còn của doanh nghiệp. Trong đó có 

các thông tin về tình hình biến động của thị trường tiêu thụ sản phẩm 

của doanh nghiệp, thông tin về đối thủ cạnh tranh, thông tin về thị 

trường đầu vào, thông tin về thị trường thế giới… 

1.3.5. Quan hệ giữa nhà nƣớc và doanh nghiệp 

Mối quan hệ giữa nhà nước và doanh nghiệp thông qua các 

cơ chế, chính sách như Luật doanh nghiệp, các chính sách khuyến 

khích, ưu đãi đầu tư có tác động rất lớn tới sự phát triển của doanh 

nghiệp. 

CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ NHÂN TẠI 

HUYỆN CHÂU THÀNH 

2.1. ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI 

CỦA HUYỆN CHÂU THÀNH ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ TƢ NHÂN                                                    

2.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên 

Huyện Châu Thành có diện tích đất tự nhiên 343,4 km
2 

, với  

dân số khoảng 137.000  người (trong đó 33,9% là dân tộc Khmer).    

Huyện nằm ở vị trí bao quanh trung tâm thành phố Trà Vinh nên rất 
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thuận tiện cho việc giao thương với các địa phương khác; đa số các 

huyện và tỉnh khác đi vào thành phố Trà Vinh đều phải đi qua địa 

bàn huyện Châu Thành, nên đây là một lợi thế khá đặc biệt của 

huyện. 

2.1.2. Đặc điểm về kinh tế                                                               

Kinh tế huyện tiếp tục tăng trưởng và phát triển, giá trị sản 

xuất bình quân hàng năm tăng 13, 93 %. 

Cơ cấu kinh tế có bước chuyển biến theo hướng tích cực 

giảm dần tỷ trọng nông- lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng giá trị 

công nghiệp- xây dựng và thương mại- dịch vụ. Cụ thể tỷ trọng giá 

trị nông – lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 53,42% năm 2008 xuống 

42,44% năm 2012, Công nghiệp- xây dựng tăng từ 23,04% năm 2008 

lên 26,37% năm 2012 và thương mại dịch vụ tăng từ 23,54% năm 

2008 lên 31, 19% năm 2012.                                                                        

 2.1.3. Đặc điểm về xã hội 

  Đến cuối năm 2012, dân số toàn huyện là 137.500 người, 

trong đó dân số thành thị chiếm 4,72%, dân số nông thôn chiếm 

95,28%; tốc độ tăng dân số trung bình là 1,12% so với năm 2005, 

bình quân giai đoạn 2005-2012 tăng 0,85%/năm.                                                             

Nguồn lao động có quy mô cao và tốc độ tăng tương đối 

nhanh, năm 2005 dân số trong độ tuổi lao động có 75.850 người 

chiếm 56,64% dân số của toàn huyện, đến năm 2012 dân số trong độ 

tuổi lao động là 92.886 người chiếm 67,55% dân số toàn huyện. 

2.2.THỰC TRẠNG  PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ NHÂN TẠI 

HUYỆN CHÂU THÀNH 



 

 

10 

2.2.1.Thực trạng phát triển về số lƣợng các doanh nghiệp, 

hộ cá thể 

Bảng 2.1. Số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh  

                  Đơn vị tính: cơ sở kinh doanh 

Loại hình Năm 

2008 

Năm 

2009 

Năm 

2010 

Năm 

2011 

Năm  

2012 

Doanh 

nghiệp 

39 58 85 102 120 

Tỷ lệ (%) so 

 với tổng số 

0,26% 0,38% 0,53% 0,62% 0,70% 

Cty Cổ phần 1 3 5 8 11 

Tỷ lệ (%) so 

với tổng số 

2,56% 5,17% 5,88% 7,84% 9,17% 

Cty TNHH 18 26 45 53 61 

Tỷ lệ (%) so 

với tổng số 

46% 44,83% 52,94% 51,96% 50,83% 

DNTN 20 29 35 41 48 

Tỷ lệ (%) so 

với tổng số 

51,28% 50% 41,18% 40,2% 40% 

Hộ cá thể 14.759 15.351 15.842 16.340 16.990 

Tỷ lệ (%) so 

với tổng số 

99,74% 99,62% 99,47% 99,38% 99,3% 

Tổng số 14.798 15.409 15.927 16.442 17.110 

 (Nguồn: Chi cục thống kê huyện Châu Thành)         

Nhìn chung, số lượng doanh nghiệp tăng lên đáng kể, bình 

quân hàng năm tăng từ 33,22% năm. Trong các loại hình doanh 

nghiệp thì công ty TNHH chiếm tỷ trọng lớn nhất chiếm trên 45%. 

Số lượng cơ sở kinh tế cá thể cũng tăng, nhưng không đáng kể ( bình 

quân hàng năm tăng 3,5%/năm). 

Sự gia tăng số lượng các cơ sở kinh tế tư nhân đăng ký kinh 

doanh, đặc biệt là các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn huyện 
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chứng tỏ xu hướng biến động phù hợp với quy luật khách quan trong 

tiến trình phát triển nền kinh tế thị trường, qua đây cũng phản ánh sự 

quan tâm của chính quyền các cấp tới sự phát triển của kinh tế tư 

nhân, tạo môi trường thông thoáng, khuyến khích đầu tư, tạo cơ hội 

bình đẳng cho các thành phần kinh tế phát triển. 

2.2.2.Thực trạng về các nguồn lực 

a. Thực trạng về nguồn nhân lực 

Nguồn lao động của huyện khá dồi dào, sẳn sàng làm việc 

cho các doanh nghiệp, công ty và chấp nhận mức lương khiêm tốn. 

Nhưng bên cạnh đó nguồn lao động của huyện phần lớn là lao động 

nông nghiệp, lao động phổ thông có trình độ tay nghề còn thấp, lao 

động kỹ thuật chưa đào tạo hệ thống. 

Sự hiểu biết chuyên môn của các chủ cơ sở kinh tế tư nhân 

thường được tích lũy qua kinh nghiệm hoạt động của mỗi người, đa 

số chưa được qua trường lớp đào tạo nghiệp vụ kinh doanh do đó còn 

hạn chế trong việc xử lý các thông tin, xây dựng phương án sản xuất 

kinh doanh.  

b.Thực trạng về nguồn lực vật chất 

Toàn huyện có 46,6 km đường Quốc lộ, gồm các tuyến Quốc 

lộ 53 dài 19,9 km, Quốc lộ 54 dài 16,0 km và Quốc lộ 60 dài 10,5 

km. Tuyến Tỉnh lộ có đường tỉnh 911 dài 14,78 km và đường tỉnh 

912 dài 7,2 km; tuyến Hương lộ có các tuyến: Hương lộ 10, 14, 15, 

16, 30 với tổng chiều dài khoảng 78,57 km. Ngoài ra, huyện còn có 

hệ thống đương đanl, đường đất liên xã, liên ấp với tổng chiều dài 

khoảng 424.89 km. Có 01 bến phà vận tải đang hoạt động do Hợp tác 



 

 

12 

xã quản lý (01 chiếc, trọng tải 100 tấn) và nhiều bến đò ngang để vận 

chuyển hành khách và hàng hóa qua sông Cổ Chiên ở các xã Hưng 

Mỹ, Long Hòa, Hòa Minh. Ngoài ra huyện tranh thủ tỉnh tiếp tục quy 

hoạch cụm công nghiệp Ba se A( xã Lương Hòa), cụm dân cư- 

thương mại và dịch vụ Vĩnh Bảo ( xã Hòa Thuận); Phát triển mạng 

lưới điện phục vụ cho sản xuất, đặc biệt là phục vụ cho sản xuất công 

nghiệp- tiểu thủ công nghiệp.. 

c.Thực trạng về nguồn lực tài chính 

Tính đến thời điểm ngày 31/12/2012, đã có 703.011,91  triệu 

đồng vốn được đăng ký kinh doanh bởi các cơ sở kinh tế tư nhân.  

Tính đến ngày 31/12/2012, giá trị tài sản cố định của các cơ 

sở kinh tế tư nhân là 282.015,5 triệu đồng.  

d. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin 

Nhiều doanh nghiệp rất là yếu trong tiếp cận công nghệ 

thông tin và các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, việc sử dụng thương mại 

còn quá xa lạ với doanh nghiệp, cũng như việc quảng bá thương hiệu, 

sản phẩm hàng hóa trên mạng internet còn yếu. 

2.2.3.Thực trạng về mở rộng thị trƣờng 

Các sản phẩm của các cơ sở kinh tế tư nhân ở huyện Châu 

Thành có khả năng cạnh tranh kém trên thị trường nước ngoài, đặc 

biệt là trong các thị trường mới, chủ yếu tập trung vào thị trường nội 

địa. 

2.2.4.Thực trạng về các mối liên kết của các doanh nghiệp 

Sự hợp tác giữa các doanh nghiệp tư nhân với các doanh 

nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác chưa được chặt chẽ, dẫn 
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đến sự hạn chế trong chất lượng, hiệu quả kinh doanh và sức cạnh 

tranh của doanh nghiệp. 

2.2.5.Thực trạng mức độ đóng góp vào tăng trƣởng và 

phát triển kinh tế 

Trong năm 2012 khu vực kinh tế tư nhân đã nộp ngân sách 

67.513,33 triệu đồng, chiếm  63,9%  tổng thu ngân sách trên địa bàn 

huyện.  

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH 

TẾ TƢ NHÂN TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH                                                   

2.3.1. Những mặt thành công     

Khu vực kinh tế tư nhân tăng trưởng nhanh về số doanh 

nghiệp và về cả quy mô vốn. 

Khu vực kinh tế tư nhân gia tăng hàng năm, gia tăng đóng 

góp về sản lượng, GDP và ngân sách. 

Khu vực kinh tế tư nhân có hiệu quả sản xuất kinh doanh cao 

hơn so với các thành phần kinh tế khác. 

Khu vực kinh tế tư nhân tạo môi trường cạnh tranh lành 

mạnh và đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương.  

2.3.2. Những mặt hạn chế  

 a.Về phía doanh nghiệp tư nhân 

  Khả năng tìm hiểu thị trường, trình độ lập dự án, xác định 

chiến lược kinh doanh, khả năng ứng dụng khoa học – công nghệ 

mới, cũng như trình độ, kỹ năng quản lý doanh nghiệp, thiếu sự liên 

kết giữa các doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát 
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triển. 

Kinh tế tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng. Năng 

lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và nền kinh tế chậm được cải 

thiện. Hoạt động của kinh tế tư nhân còn mang nặng tính tự phát, còn 

nặng về kinh doanh dịch vụ ở đô thị, chưa quan tâm đầu tư nhiều vào 

công nghiệp chế biến tại chỗ gắn với vùng nguyên liệu.  

Việc chấp hành pháp luật của một số doanh nghiệp chưa 

được tốt. 

Từng doanh nghiệp của tư nhân mới chỉ dựa vào sức mình là 

chính, chưa khai thác, sử dụng được sức mạnh của sự liên kết vốn rất 

cần thiết, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Số lượng lớn hộ cá thể phát triển còn mang tính tự phát, rất ít 

cơ sở thực hiện đa dạng hóa sản phẩm của mình.  

b. Về môi trường kinh doanh 

Chưa thật sự thông thoáng, chưa tạo được nhiều điều kiện 

thuận lợi và chưa khuyến khích các chủ thể kinh doanh.  

 Việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động ở từng ngành, 

từng lĩnh vực còn chậm, đồng thời chất lượng nguồn nhân lực còn 

thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu công nghệ tiên tiến như hiện nay. 

Số lượng các cơ sở kinh tế tư nhân đăng ký kinh doanh 

nhưng không hoạt động còn ở mức cao. 

 2.3.3. Nguyên nhân của những mặt hạn chế     

Phát triển tràn lan, thiếu tính quy hoạch và chưa chú ý đến 

yếu tố kỹ thuật công nghệ và lợi thế kinh doanh. 

Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nhiều chủ doanh nghiệp 
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còn yếu kém. 

Một bộ phận cán bộ công chức còn hạn chế về năng lực, trình 

độ, chưa thể hiện cao tính tiên phong, gương mẫu, ý thức chấp hành, 

tinh thần trách nhiệm của một cán bộ công chức. 

Đa phần các doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa minh bạch trong 

sổ sách, dòng tiền; Việc xây dựng phương án kinh doanh để vay vốn, 

tiếp cận tín dụng còn nhiều hạn chế... 

CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ NHÂN  

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU THÀNH 

3.1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP                                                               

3.1.1. Định hƣớng và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 

của Huyện Châu Thành    

             a. Định hướng phát triển  

b. Mục tiêu phát triển 

Về kinh tế: Đẩy mạnh sản xuất, phấn đấu đạt tốc độ tăng 

trưởng kinh tế cao, góp phần đưa tỉnh Trà vinh sớm ra khỏi tình trạng 

nghèo, kém phát triển, trở thành tỉnh phát triển trung bình khá trong 

khu vực Đồng bằng sông cửu long, rút ngắn khoảng cách so các tỉnh 

trong khu vực; góp phần cùng tỉnh và cả nước đưa nước ta đến năm 

2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 

Về xã hội: ổn định dân cư, giải quyết cơ bản yêu cầu việc 

làm cho người lao động. Phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, không 

ngừng cải thiện điều kiện nhà ở, đi lại, phục vụ công cộng và dân 

sinh. 
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c. Định hướng phát triển một số ngành, lĩnh vực chủ yếu 

Giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp và xây 

dựng tăng bình quân hàng năm là 21%; đến năm 2015 tỷ trọng giá trị 

sản xuất chiếm 33,5% trong cơ cấu kinh tế. Phấn đấu đến năm 2020, 

Giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm là 18,5%; tỷ trọng giá trị 

sản xuất chiếm 38,5% trong cơ cấu kinh tế. 

Đến năm 2015, tỷ trọng thương mại- dịch vụ chiếm 34,5% 

trong cơ cấu kinh tế, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu từ dịch 

vụ, tăng bình quân 20%/năm. Phấn đấu đến năm 2020, tổng mức bán 

lẻ hàng hóa và doanh thu từ dịch vụ, tăng bình quân 23,4%/năm; đến 

năm 2020  tỷ trọng  thương mại – dịch vụ chiếm 41% trong cơ cấu 

kinh tế. 

Giá trị sản xuất nông – lâm- thủy sản tăng bình quân hàng 

năm là 6,7%; đến năm 2015 tỷ trọng giá trị sản xuất chiếm 32% trong 

cơ cấu kinh tế. Phấn đấu đến năm 2020, Giá trị sản tăng bình quân 

hàng năm là 6,6%; tỷ trọng giá trị sản xuất  chiếm 20,5% trong cơ 

cấu kinh tế.                                    

3.1.2. Xu hƣớng phát triển kinh tế tƣ nhân                                                   

Sẽ có sự tăng lên cả về số lượng và quy mô, tuy nhiên trong 

thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa, kinh tế tư nhân ở các ngành 

nghề phi nông nghiệp sẽ có tốc độ phát triển nhanh hơn và chiếm tỷ 

trọng cao hơn trong cơ cấu kinh tế tư nhân. 

 Sẽ có nhiều ngành nghề, sản phẩm mới được hình thành 

trong quá trình phát triển và mở rộng của khu vực kinh tế tư nhân. 

Xu hướng hợp tác, liên kết dưới nhiều hình thức sẽ diễn ra 
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trong nội bộ khu vực kinh tế tư nhân và với các loại hình kinh doanh 

của các khu vực kinh tế khác. 

3.1.3. Quan điểm phát triển kinh tế tƣ nhân của huyện 

Châu Thành 

Khẳng định kinh tế tư nhân là một bộ phận quan trọng không 

thể tách rời trong quá trình phát triển kinh tế và tiến trình đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại huyện Châu Thành 

Có biện pháp hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư 

nhân đầu tư, kinh doanh trên địa bàn huyện. Xây dựng quy hoạch 

tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Châu Thành,trong đó có quy 

hoạch và các kế hoạch phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện 

Châu Thành theo từng giai đoạn. 

Phát triển kinh tế tư nhân phải mang lại lợi ích cho kinh tế, 

xã hội của huyện trong dài hạn, không làm ảnh hưởng tiêu cực tới 

môi trường, tác động xấu tới phát triển kinh tế xã hội của huyện.  

Tăng cường vai trò và sự lãnh đạo của các tổ chức cở sở 

Đảng, Chính quyền các cấp và các hội đoàn thể với sự phát triển kinh 

tế tư nhân nói chung. 

3.2. GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ NHÂN 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU THÀNH                                                                          

3.2.1 Nhóm giải pháp phát triển về số lƣợng các doanh 

nghiệp, hộ cá thể            

a. Hoàn thiện môi trường kinh doanh                                                  

Hoàn thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện để huy 

động mọi nguồn lực của dân cư vào đầu tư phát triển, khuyến khích 
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doanh nghiệp tư nhân mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

 b. Đổi mới sự quản lý của Nhà nước đối với kinh tế tư 

nhân 

 Đổi mới quan niệm về quản lý Nhà nước đối với kinh tế tư 

nhân. 

 Hoàn thiện và nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật trong 

quản lý kinh tế tư nhân. 

  Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước làm công cụ 

điều tiết vĩ mô có hiệu lực đối với kinh tế tư nhân. 

 Kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước đối với khu vực kinh tế 

tư nhân. 

 Thực hiện thường xuyên việc giao lưu đối thoại giữa cơ quan 

Nhà nước, các ngành liên quan với các doanh nghiệp tư nhân để tháo 

gỡ những vướng mắc của doanh nghiệp. 

  Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra của Nhà nước và các cơ 

quan chức năng. 

 Tiếp tục đấu tranh nhằm đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực 

của kinh tế tư nhân. 

3.2.2. Nhóm giải pháp phát triển các nguồn lực 

a. Hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý và công tác quản lý 

Cần sắp xếp bố trí các nguồn lực một cách khoa học, hợp lý 

để sử dụng các nguồn lực có hạn một cách hiệu quả nhất, phục vụ 

cho việc thực hiện các mục đích đặt ra. 

Hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý nhằm tạo ra một tổ chức 

năng động, hiệu quả, nhạy bén và có tính thích nghi với môi trường 
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kinh doanh, tạo ra một cơ chế quản lý đảm bảo nhịp nhàng, đồng bộ 

trong hoạt động, phát huy cao tính chủ động và những tài năng sang 

tạo của mỗi các nhân, mỗi bộ phận trong việc xử lý các tình huống 

trong sản xuất kinh doanh. 

            b. Tiếp tục bổ sung, sửa đổi hoàn thiện hệ thống chính sách 

của Nhà nước, góp phần thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển. 

 - Chính sách khuyến khích tích tụ và tập trung sản xuất, 

nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm.  

-Khuyến khích các doanh nghiệp liên kết với nhau dưới 

những hình thức thích hợp để tặng quy mô sản xuất và quy  mô tích 

lũy. 

-Tạo cơ chế chính sách để các doanh nghiệp tư nhân có thể 

tiếp cận với các nguồn vốn đầu tư một cách thuận lợi, khuyến khích 

các doanh nghiệp tư nhân liên kiết với các doanh nghiệp nhà nước 

dưới hình thức công ty mẹ, công ty con. Các hộ cá thể làm vệ tinh 

cho các doanh nghiệp dưới hình thức các đại lý, cửa hàng giới thiệu 

sản phẩm hoặc đảm nhận một khâu trong quá trình sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

 -Chính sách khuyến khích đổi mới công nghệ đối với doanh 

nghiệp tư nhân trong khu vực kinh tế tư nhân. 

 - Chính sách đất đai, tài chính, Chính sách thị trường giá cả. 

 - Chính sách khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia các 

hoạt động kinh tế đối ngoại. 

- Chính sách đào tạo nguồn nhân lực và xử lý các quan hệ lao 

động trong khu vực kinh tế tư nhân. 
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                 c. Tăng cường đầu tư công nghệ mới, hiện đại hóa trang 

thiết bị 

Đầu tư công nghệ mới là vấn đề phải đặt ra thường xuyên, 

nhằm dành thắng lợi trong thương trường cạnh tranh gay gắt. Tùy 

theo mức độ hiện đại của từng thiết bị trong dây chuyền sản xuất sản 

phẩm mà nên đầu tư vào từng phần hay toàn bộ.  

3.2.3.Nhóm giải pháp phát triển mở rộng thị trƣờng 

                a. Đẩy mạnh hoạt động Marketing trong các cơ sở kinh tế 

tư nhân 

Trong thời gian tới, các doanh nghiệp tư nhân cần phải cố 

gắng chuyển từ tiếp cận thị trường một cách có định hướng, có mục 

tiêu và có chiến lược rõ ràng. Doanh nghiệp nên chủ động lựa chọn 

thị trường, phân loại khách hàng, thường xuyên cập nhật các thông 

tin về thị trường quốc tế.  

               b. Thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro trong sản 

xuất kinh doanh 

Thâm nhập vào thị trường từng bước để đánh giá được phản 

ứng của thị trường đối với sản phẩm của hộ, doanh nghiệp để điều 

chỉnh cho phù hợp. 

Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ và ngành nghề kinh doanh để 

hỗ trợ cho nhau.  

Liên kết với những hộ, doanh nghiệp khác để mua các yếu tố 

đầu vào và tiêu thụ sản phẩm, đồng thời tận dụng được lợi thế của 

nhau, hạn chế rủi ro. 

Dự trữ nguồn lực ở mức hợp lý nhất để phòng ngừa rủi ro. 



 

 

21 

3.2.4. Nhóm giải pháp phát triển các mối liên kết của các doanh 

nghiệp 

a. Lựa chọn sản phẩm và quan hệ với bạn hàng 

Mỗi loại sản phẩm có một vòng đời nhất định. Tính chủ động 

của cơ sở kinh tế tư nhân trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, 

cải tiến mẫu mã sẽ giúp sản phẩm kéo dài hoặc bước sang một vòng 

đời mới. Công tác nghiên cứu thị trường về sản phẩm phải được tiến 

hành một cách nghiêm túc. Cơ sở kinh tế tư nhân cần tránh đầu tư 

tràn lan, chồng chéo, kém hiệu quả gây lãng phí nguồn lực. 

b. Nâng cao vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp 

Các doanh nghiệp nên tăng cường tham gia các hiệp hội 

doanh nghiệp, chung sức xây dựng các hiệp hội này để có thể sớm trở 

thành trung tâm kết nối, hợp sức các doanh nghiệp cùng nhau phát 

triển.  

3.2.5. Nhóm giải pháp nâng cao mức độ đóng góp vào 

tăng trƣởng và phát triển kinh tế 

              a. Huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn và tài sản 

hộ, doanh nghi 

Cần phải tính toán được nhu cầu tài chính trong ngắn hạn và 

dài hạn, xây dựng kế hoạch huy động vốn.  

Cần có một chiến lược, kế hoạch tài chính lâu dài, có độ 

chính xác cao.  

Các cơ sở kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện Châu Thành cần 

hình thành kỹ năng xây dựng dự án sản xuất kinh doanh mang tính 

khả thi làm cơ sở tạo lòng tin với ngân hàng.  
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Hiện nay các kênh huy động vốn rất đa dạng, nhưng đối với 

các cơ sở kinh tế tư nhân cần nghiên cứu kỹ lưỡng, lựa chọn cho 

mình một kênh huy động vốn hợp lý với chi phí thấp và sử dụng vốn 

có hiệu quả. 

b. Giải pháp hỗ trợ từ phía cơ quan quản lý ở địa phương 

Vai trò của chính quyền địa phương không chỉ đơn thuần là 

thực thi chính sách của Trung ương, hay việc cố gắng tạo thuận lợi, 

giảm chi phí giao dịch cho doanh nghiệp. Hơn tất cả chính là thái độ 

của chính quyền địa phương đối với vị trí của khu vực kinh tế tư 

nhân. Sự ủng hộ của chính quyền địa phương là điều mà các doanh 

nghiệp tư nhân rất mong đợi.  

  3.3.KIẾN NGHỊ  

3.3.1. Đối với Nhà nƣớc 

Nhà nước cần tôn trọng và bảo đảm quyền tự do kinh doanh 

theo pháp luật, bảo hộ quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân, 

tuân thủ các nguyên tắc và thông lệ quốc tế, đặc biệt là các cam kết 

hội nhập kinh tế quốc tế. Đổi mới phương thức quản lý kinh tế của 

Nhà nước theo hướng tạo điều kiện cho mọi doanh nghiệp được tự do 

kinh doanh theo pháp luật, bình đẳng, cùng có lợi, nhất là trên những 

định hướng ưu tiên của Nhà nước, kết hợp hài hòa các lợi ích kinh tế 

- chính trị- xã hội và môi trường. Nghiên cứu đề ra các chính sách hỗ 

trợ, trong đó tập trung giải quyết các khó khăn của khu vực kinh tế tư 

nhân về đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh, vốn, năng lực khoa 

học- công nghệ và về thị trường...Đồng thời nhà nước cũng cần có 

chương trình giáo dục đào tạo khoa học và công nghệ, cũng như có 
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chế độ khen thưởng thích đáng kịp thời để động viên khuyến khích, 

tôn vinh và nhân rộng các điển hình của hoạt động kinh tế tư nhân 

trong nền kinh tế thị trường.  

3.3.2. Đối với Tỉnh, Huyện 

Cần tăng cường hợp tác, thúc đẩy sự hợp tác kinh tế giữa các 

doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường 

tiêu thụ sản phẩm, phát triển kinh doanh. 

 Có các quy định rõ ràng trong các ưu đãi đối với khu vực 

kinh tế tư nhân, cần xây dựng cụ thể cho từng loại hình. 

 Xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hỗ trợ mặt bằng 

sản xuất kinh doanh cho kinh tế tư nhân. 

3.3.3. Đối với các cơ sở kinh tế tƣ nhân 

 Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước. 

Chủ động tìm kiếm thị trường ở nước ngoài. Đối với các 

doanh nghiệp lớn có thể vươn ra thị trường Châu Âu, bằng việc ký 

các hợp đồng nhận gia công hoặc liên doanh với đối tác nước sở tại. 

Đầu tư đổi mới máy móc thiết bị theo tiêu chuẩn. Thực hiện 

sản xuất kinh doanh đảm bảo có lãi và bảo vệ môi trường. 

 

                               KẾT LUẬN 

Những năm qua, dưới tác động của công cuộc đổi mới và hội 

nhập, trên địa bàn huyện Châu Thành kinh tế tư nhân đã không 

ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng. Những thành tựu và 

những đóng góp của kinh tế tư nhân vào tốc độ tăng trưởng, chuyển 
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dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, đóng góp cho ngân sách, thúc đẩy 

hội nhập mở cửa… đã khẳng định vị thế của kinh tế tư nhân ngày 

càng gia tăng trong nền kinh tế của huyện. 

Tuy nhiên thực trạng kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện còn 

nhiều hạn chế nhưng gia nhập kinh tế quốc tế, gia nhập tổ chức 

thương mại thế giới WTO  là thúc đẩy nhanh hơn các yếu tố: 

-Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường 

-Cải cách quản lý Nhà nước về kinh tế. 

-Xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch 

Sẽ tạo ra cục diện mới cho phát triển kinh tế tư nhân trên địa 

bàn huyện Châu Thành. 

Quan điểm xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trong thời kỳ 

hội nhập cùng với nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, của 

doanh nghiệp, của môi trường kinh doanh đòi hỏi huyện Châu Thành 

phải quan tâm hơn nữa sự phát triển của kinh tế tư nhân và doanh 

nhân để tạo ra nội lực mạnh, tranh thủ và thu hút có hiệu quả hơn đầu 

tư nước ngoài. Huyện Châu Thành cần có trách nhiệm hơn nữa trong 

hợp tác, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát huy tốt vai trò của 

mình trong phát triển kinh tế và thúc đẩy thành công hội nhập. Sự 

phát triển kinh tế tư nhân đã giữ vai trò đột phá trong đổi mới kinh tế, 

hiện nay và trong tương lai kinh tế tư nhân vẫn sẽ giữ và phát huy vai 

trò này trong hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn huyện Châu Thành 

tỉnh Trà Vinh. 

 


