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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Cùng với các DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ, 

doanh nghiệp nhỏ và vừa nghành công nghiệp là một trong những 

nhân tố đảm bảo sự ổn định và bền vững của nền kinh tế, tạo việc 

làm và thu nhập cho người lao động , khai thác và tận dụng có hiệu 

quả tiềm năng về vốn, tay nghề và những nguồn lực còn tiềm năng 

trong dân cư, góp phần phân bố công nghiệp trên các địa bàn khác 

nhau, giữ vai trò bổ sung cho công nghiệp lớn, cân bằng những vấn 

đề kinh tế - xã hội; bảo tồn các làng nghề truyền thống, thể hiện bản 

sắc văn hoá dân tộc.  

Trong những năm qua kể từ khi luật doanh nghiệp có hiệu lực thi 

hành, được sự khuyến khích của Nhà nước và Chính quyền địa 

phương, các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp ở Thành 

phố Đồng Hới với những đặc thù riêng về quy mô, môi trường kinh 

doanh, sự phân bổ đều khắp, năng động trong kinh doanh… phát 

triển nhanh chóng ở thành thị cũng như nông thôn đã trở thành một 

trong những nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh 

tế của thành phố. 

Vì vậy, việc nghiên cứu, phân tích đánh giá đúng thực trạng và 

tính đặc thù của DNNVV ngành công nghiệp ở thành phố Đồng Hới, 

trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp, chính sách để hỗ trợ thúc đẩy 

DNNVV ngành công nghiệp của thành phố phát triển trong quá trình 

hội nhập quốc tế là vấn đề cấp bách hiện nay. 

Ý thức được tầm quan trọng và bức thiết của vấn đề này, tôi đã 

chọn đề tài “Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa nghành công 

nghiệp trên địa bàn Thành phố Đồng Hới” làm luận văn tốt nghiệp 

thạc sỹ. 
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2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Tổng hợp những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển  doanh 

nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát 

triển kinh tế. 

- Đánh giá thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành 

công nghiệp Thành phố Đồng Hới trong thời gian qua. 

- Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển doanh 

nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp Thành phố Đồng Hới trong 

thời gian tới. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là doanh nghiệp nhỏ và vừa  

ngành công nghiệp Thành phố Đồng Hới thời kỳ 2010 - 2012 

- Phạm vi nghiên cứu: 

 Nội dung: Luận văn nghiên cứu phát triển doanh nghiệp nhỏ 

và vừa  ngành công nghiệp Thành phố Đồng Hới, tình hình và kết 

quả sản xuất kinh doanh, đánh giá và đề xuất giải pháp 

 Không gian: Nghiên cứu doanh nghiệp nhỏ và vừa  ngành 

công nghiệp tại địa bàn Thành phố Đồng Hới. 

 Thời gian: Đánh giá thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ 

và vừa  ngành công nghiệp Thành phố Đồng Hới thời kỳ 2010 - 2012 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu và nguồn số liệu 

a. Luận văn sử dụng các phương pháp 

Áp dụng phương pháp nghiên cứu chủ yếu là duy vật biện 

chứng, duy vật lịch sử, tư duy logic, cùng với các nguồn tài liệu từ 

sách tham khảo, giáo trình, tư liệu, tạp chí liên quan. Đặc biệt tiến 

hành thu nhập tài liệu thông tin, thống kê xử lý số liệu để giải quyết 

các vấn đề đặt ra. 

b. Nguồn số liệu nghiên cứu đề tài 

- Thứ nhất: Sử dụng các số liệu trong niên giám thống kê Thành 
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phố Đồng Hới từ năm 2010 - 2012 và các báo cáo tổng hợp của Sở 

LĐTBXH, sở KH&ĐT và của UBND thành phố,. . . 

- Thứ hai:  đề tài sẽ nghiên cứu sử dụng các nguồn số liệu sơ cấp 

thông qua việc tiến hành điều tra khảo sát một số mẫu. 

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

Đây là đề tài giúp cho Thành phố Đồng Hớicó cái nhìn một cách khoa 

học, toàn diện cũng như ứng dụng vào thực tiễn trong việc phát triển 

doanh nghiệp nhỏ và vừa  ngành công nghiệp Thành phố Đồng Hới. 

6. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu, phụ lục, kết luận, danh mục các Bảng, hình 

vẽ, các chữ viết tắt và danh mục tài liệu tham khảo, bố cục đề tài 

gồm 3 chương: 

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về phát triển Doanh nghiệp nhỏ 

và vừa ngành công nghiệp. 

Chương 2: Thực trạng phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

ngành công nghiệp trên địa bàn Thành phố Đồng Hới 

Chương 3: Một số giải pháp đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp 

nhỏ và vừa ngành công nghiệp tại Thành phố Đồng Hới trong thời 

gian tới 

7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
 

CHƢƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DOANH 

NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NGÀNH CÔNG NGHIỆP 

1.1 . NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

1.1.1. Doanh nghiệp (DN) 

1.1.2. Khái niệm Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

1.1.3. Tiêu chí xác định Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

 Phân loại DNNVV theo tiêu thức định tính và tiêu thức định lượng. 
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 Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa để áp dụng chế độ 

kế toán theo QĐ 15/2006 hay 48/2006: thì căn cứ vào tiêu chí tổng 

nguồn vốn hoặc số lao động theo Nghị định 56/2009/NĐ-CP 

Bảng 1.1: Tiêu chí xác định  Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Quy mô 

Khu vực 

Doanh 

nghiệp 

siêu nhỏ 

Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa 

Số lao 

động 

Tổng 

nguồn 

vốn 

Số lao 

động 

Tổng 

nguồn vốn 

Số lao 

động 

I. Nông, lâm 

nghiệp và thủy sản 

10 người 

trở xuống 

20 tỷ 

đồng trở 

xuống 

từ trên 10 

người đến 

200 người 

từ trên 20 

tỷ đồng 

đến 100 tỷ 

đồng 

từ trên 

200 người 

đến 300 

người 

II. Công nghiệp và 

xây dựng 

10 người 

trở xuống 

20 tỷ 

đồng trở 

xuống 

từ trên 10 

người đến 

200 người 

từ trên 20 

tỷ đồng 

đến 100 tỷ 

đồng 

từ trên 

200 người 

đến 300 

người 

III. Thương mại và 

dịch vụ 

10 người 

trở xuống 

10 tỷ 

đồng trở 

xuống 

từ trên 10 

người đến 

50 người 

từ trên 10 

tỷ đồng 

đến 50 tỷ 

đồng 

từ trên 50 

người đến 

100 người 

(Nguồn: Niên giám thống kê Thành phố Đồng Hới) 

 Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa để gia hạn nộp 

thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế GTGT năm 2013 theo TT 

16/2013/TT-BTC: thì căn cứ vào tiêu chí doanh thu và số lao động 

1.1.4. Đặc điểm  Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

 Các điểm mạnh của doanh nghiệp nhỏ và vừa 

 Tính dễ khởi nghiệp 

 Tính năng động cao 

 DNNVV có tính thích ứng cao, dễ nhạy cảm với thị trường:. 

 Những điểm yếu của doanh nghiệp nhỏ và vừa 

 Quy mô vốn nhỏ  

 Hạn chế việc thiết lập, mở rộng hợp tác với bên ngoài  

 Đặc trƣng của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam 
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1.1.5. Vai trò Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Bảng 1.2: Tỷ trọng thu hút lao động và tạo ra giá trị gia 

tăng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở một số nƣớc Châu Á 

(năm 1997) 

Nước Thu hút lao 

động (%) 

Giá trị gia 

tăng (%) 

Singapo  32,5 26,6 

Malaixia 47,8 36,4 

Hàn quốc 37,2 21,1 

Nhật Bản 55,2 38,8 

Hồng Kông 59,3  

(Nguồn: chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 

ở Việt Nam - NXB Chính trị Quốc gia.) 

Có thể nói, vai trò của DNNVV trong nền kinh tế là không thể 

phủ nhận và được thể hiện ở các khía cạnh sau:  

 DNNVV góp phần quan trọng tạo công ăn việc làm và tăng 

thu nhập cho người lao động 

 Các DNNVV góp phần quan trọng trong việc thu hút vốn 

đầu tư trong dân cư và sử dụng tối ưu các nguồn lực tại địa phường 

1.2. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ 

VỪA NGÀNH CÔNG NGHIỆP 

1.2.1. Khái niệm DNNVV ngành công nghiệp 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp là cơ sở kinh doanh 

đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba 

cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn 

vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế 

toán của doanh nghiệp) hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn 

vốn là tiêu chí ưu tiên) 

1.2.2. Tiêu chí xác định  doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công 

nghiệp 
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+ Theo  nghị  định  56/2009/NĐ-CP  ngày  30/6/2009  của  Thủ 

tướng Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, đối 

với ngành công nghiệp, doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp chỉ 

có 10 lao động trở xuống; doanh nghiệp nhỏ có từ trên 10 lao động 

đến 200 lao động hoặc vốn hoạt động từ 20 tỉ đồng trở xuống; tương 

tự, doanh nghiệp vừa có từ trên 200 lao động đến 300 lao động hoặc 

vốn từ trên 20 tỉ đồng đến 100 tỉ đồng 

+ Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa  nghành công 

nghiệp để Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế GTGT 

năm 2013 theo TT 16/2013/TT-BTC: thì căn cứ vào tiêu chí doanh 

thu và số lao động 

1.2.3. Đặc điểm của DNNVV ngành công nghiệp trong nền 

kinh tế Việt Nam 

- Các DNNVV ngành công nghiệp được phân loại thông qua quy 

mô, tuy nhiên bản thân điều này cũng tạo nên các đặc điểm của 

DNNVV ngành công nghiệp.  

Thứ nhất phải kể đến tính dễ khởi sự. 

Thứ hai là tính linh hoạt cao. 

Thứ ba là tính linh hoạt trong cạnh tranh 

- Số lượng rất nhiều, nhưng quy mô nhỏ, phân tán, khả năng tổ 

chức liên kết với nhau và  với các doanh nghiệp lớn rất kém. Việc tổ 

chức phối hợp giữa các doanh nghiệp mang tính tự phát. 

1.2.4. Vai trò của DNNVV ngành công nghiệp  trong phát  

triển kinh tế - xã hội 

1.3 . PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG 

NGÀNH CÔNG NGHIỆP 

1.3.1. Quan điểm phát triển 

1.3.2 .  Nội dung phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 

ngành công nghiệp 
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a. Phát triển số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành 

công nghiệp 

b. Mở rộng quy mô DNNVV ngành công nghiệp 

c. Nâng cao chất lượng sản phẩm 

d. Mở rộng thị trường 

e. Đẩy mạnh liên kết giữa các doanh nghiệp 

f. Nguồn nhân lực của các DNNVV ngành công nghiệp 

1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN 

DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NGÀNH CÔNG NGHIỆP 

1.4.1. Nhóm nhân tố vi mô 

 Thị trường 

 Vốn 

 Trình độ trang thiết bị- công nghệ của doanh nghiệp 

1.4.2. Các nhân tố vĩ mô 

 Hệ thống chính sách và pháp luật của Nhà nước 

 Hệ thống tổ chức quản lý kiểm soát của Nhà nước và các 

thiết chế cộng đồng xã hội nông thôn 

 Hệ thống các biện pháp và tổ chức hỗ trợ của Nhà nước 

CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC DOANH NGHIỆP 

NHỎ VÀ VỪA NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN 

THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 

2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ 

HỘI ĐỒNG HỚI VÀ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN 

2.1.1. Khái quát tình hình kinh tế-xã hội của Đồng Hới 

a. Về điều kiện tự nhiên 

b. Đặc điểm kinh tế - Xã hội 

 Về dân số 

 Về kinh tế 
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- Tình hình tăng trưởng và ổn định của tăng trưởng 

* Thời kỳ 2001-2005 

* Thời kỳ 2006 - 2010 

Bảng 2.1 : Tính ổn định của tăng trưởng kinh tế thành phố Đồng Hới 

  Thời kỳ 2001-2005 2006-2012 2001-2012 

Đồng Hới 0,031 0,021 0,036 

Quảng Bình 0,367 0,315 0,478 

Cả nƣớc 0,051 0,187 0,131 

Nguồn: Tính toán từ số liệu Chi cục thống kê thành phố Đồng Hới, 

Cục thống kê tỉnh, Tổng cục thống kê 

Sự đóng góp của các ngành vào tăng trưởng kinh tế của thành 

phố được thể hiện ở sau: 

Bảng 2.2: Đóng góp của các ngành vào tăng trƣởng TP Đồng Hới  

Năm 

Tốc độ 

tăng 

trƣởng (%) 

Nông, Lâm 

thủy 

Công nghiệp – 

Xây dựng 
Dịch vụ 

Điểm 

(%) 

Tỷ 

phần 

(%) 

Điểm 

(%) 

Tỷ 

phần 

(%) 

Điểm 

(%) 

Tỷ 

phần 

(%) 

2000 Gốc Gốc Gốc Gốc Gốc Gốc Gốc 

2001 11,3 0,52 4,6 4,70 41,6 6,07 53,8 

2002 11,2 0,53 4,8 4,72 42,2 5,95 53,1 

2003 11,6 0,49 4,3 4,93 42,5 6,17 53,2 

2004 11,7 0,31 2,7 5,03 43,0 6,36 54,4 

2005 12,2 0,04 0,3 5,62 46,1 6,54 53,6 

2006 13,7 0,37 2,7 5,87 42,8 7,47 54,5 

2007 14,1 0,30 2,1 6,08 43,1 7,72 54,7 

2008 14,2 0,21 1,5 6,18 43,5 7,81 55,0 

2009 14,0 0,10 0,7 6,16 44,0 7,76 55,3 

2010 14,0 0,11 0,8 6,21 44,4 7,68 54,8 

2011 13,7 0,36 2,6 6,14 44,8 7,20 52,6 

2012 13,5 0,31 2,3 6,11 45,3 7,08 52,5 

 Nguồn:Chi cục thống kê thành phố Đồng Hới 
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- Quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế: 

Bảng 2.3: Quy mô và tốc độ tăng trƣởng kinh tế Thành phố 

Đồng Hới 

Năm 

Quy mô GDP 

giá 2010 

(Triệu đồng) 

Tốc độ tăng 

GDP ( % ) 

GDP/BQ đầu 

ngƣời 

(Ngàn đồng) 

Tốc độ tăng 

GDP/ ngƣời 

(%) 

2000 1.040.579 Gốc 10.905 Gốc 

2001 1.158.165 11,3 12.052 10,5 

2002 1.287.879 11,2 12.967 7,6 

2003 1.437.273 11,6 14.186 9,4 

2004 1.605.434 11,7 15.566 9,7 

2005 1.801.297 12,2 17.030 9,4 

2006 2.048.075 13,7 19.122 12,3 

2007 2.336.853 14,1 21.554 12,7 

2008 2.668.687 14,2 24.205 12,3 

2009 3.042.836 14,0 27.457 13,4 

2010 3.462.748 13,8 30.775 12,1 

2011 3.937.144 13,7 34.276 11,4 

2012 4.468.659 13,5 38.561 12,5 

(Nguồn: Chi cục thống kê thành phố Đồng Hới và Cục thống kê Quảng Bình) 

- Về cơ cấu ngành kinh tế 

Cơ cấu kinh tế của thành phố chuyển dịch theo đúng định hướng 

tăng tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp.  
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Bảng 2.4: Cơ cấu kinh tế theo ngành của Thành phố Đồng 

Hới qua một số năm gần đây 

Năm 

Cơ cấu GDP theo nhóm ngành của Thành phố Đồng Hới 

Nông, Lâm, Thủy 

sản(%) 
CN - XD(%) Dịch vụ(%) 

2000 12,5 36,7 50,80 

2001 11,7 37,2 51,10 

2002 11,0 37,7 51,30 

2003 10,3 38,2 51,50 

2004 9,5 38,7 51,80 

2005 8,5 39,5 52,00 

2006 7,8 39,9 52,30 

2007 7,1 40,3 52,60 

2008 6,4 40,7 52,90 

2009 5,7 41,1 53,20 

2010 5,4 41,5 53,10 

2011 4,8 41,9 53,30 

2012 4,5 42,3 53,20 
 

2.1.2. Thực trạng phát triển doanh nghiệp trên địa bàn 

thành phố 

Bảng 2.5: Số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh 

tại thời điểm 31/12/2012 phân theo loại hình doanh nghiệp 

  2011 2012 

Doanh nghiệp 

TỔNG SỐ 1.301 1.372 

Doanh nghiệp Nhà nƣớc 29 24 

- Trung ương 15 10 

- Địa phương 14 14 

Doanh nghiệp ngoài Nhà nƣớc 1.270 21346 

- Tập thể 267 243 

- Tư nhân 427 386 
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- Công ty hợp danh 1 1 

- Công ty TNHH 402 510 

- Công ty cổ phần có vốn Nhà nước 6 7 

- Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước 167 199 

Doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 2 2 

- DN 100% vốn nước ngoài 1 1 

- DN liên doanh với nước ngoài 1 1 

Cơ cấu (%) 

TỔNG SỐ 100,00 100,00 

Doanh nghiệp Nhà nƣớc 1,26 1,01 

- Trung ương 0,65 0,42 

- Địa phương 0,61 0,59 

Doanh nghiệp ngoài Nhà nƣớc 98,66 98,91 

- Tập thể 11,60 10,24 

- Tư nhân 18,56 16,27 

- Công ty hợp danh 0,04 0,44 

- Công ty TNHH 60,94 63,67 

- Công ty cổ phần có vốn Nhà nước 0,26 0,30 

- Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước 7,26 8,39 

Doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 0,08 0,08 

- DN 100% vốn nước ngoài 0,04 0,04 

- DN liên doanh với nước ngoài 0,04 0,04 

(Nguồn : Niên giám thống kê Thành phố Đồng Hới) 

2.2 . THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁC DNNVV NGÀNH 

CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 

2.2.1. Tình hình chung về phát triển Doanh nghiệp ngành công nghiệp 
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Bảng 2.6: Gía trị sản xuất ngành công nghiệp qua các năm 

Ngành công nghiệp 
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Gía trị % Gía trị % Gía trị % 

Khai khoáng 320,777 5.32 331,718 4.72 367,301 4.62 

Công nghiệp chế biến, 

chế tạo 
5,477,713 90.85 6,422,428 91.38 7,271,881 91.46 

Sản xuất và phân phối 

điện, khí đốt và nước 

nóng 

187,727 3.11 218,587 3.11 25,285 0.32 

Cung cấp nước; HĐ 

quản lý và xử lý rác 

thải 

42,947 0.71 55,716 0.79 59,015 0.74 

TỔNG SỐ 6,029,164 100.00 7,028,449 100.00 7,951,047 100.00 

(Nguồn: Niên giám thống kê Thành phố Đồng Hới) 

2.2.2. Thực trạng phát triển về số lƣợng doanh nghiệp 

DNNVV ngành công nghiệp 

So với năm 2008, DNNVV ngành CN tăng gấp 2,2 lần; 1,2 lần so với 

năm 2011, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2008 -2012 đạt 21,8%.  

Bảng 2.7. Số lƣợng DNNVV ngành công nghiệp đang hoạt động 

SXKD đến ngày 31/12/2012 

Ngành công nghiệp 
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

SL % SL % SL % 

Khai khoáng 50 20.00 30 9.38 50 13.40 

Công nghiệp chế biến, 

chế tạo 
95 38.00 155 48.44 111 29.76 

Sản xuất và phân phối 

điện, khí đốt và nước 

nóng 

70 28.00 90 28.13 95 25.47 

Cung cấp nước; HĐ 

quản lý và xử lý rác 

thải 

35 14.00 45 14.06 117 31.37 

TỔNG SỐ 250 100.00 320 100.00 373 100.00 

(Nguồn : Niên giám thống kê Thành phố Đồng Hới) 
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2.2.3. Thực trạng về quy mô DNNVV ngành công nghiệp 

Nhìn chung qui mô sản xuất của các cơ sở công nghiệp ngoài 

quốc doanh trên địa bàn Thành phố Đồng Hới còn rất hạn chế.  

Bảng 2.8:Quy mô DNNVV ngành công nghiệp qua các năm 

Ngành công nghiệp 
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

SL % SL % SL % 

Quy mô vừa 95 39 95 30.16 95 25 

Quy mô nhỏ 73 30 84 26.67 144 39 

Quy mô siêu nhỏ 76 31 136 43.17 134 36 

TỔNG SỐ 244 100 315 100.00 373 100 

(Nguồn: Niên giám thống kê Thành phố Đồng Hới) 

2.2.4. Thực trạng về nâng cao chất lƣợng sản phẩm 

Trong những năm gần đây mặc dù số lượng các cơ sở công 

nghiệp ngoài quốc doanh Thành phố Đồng Hới đã có sự gia tăng 

đáng kể. 

Bảng 2.9 Một số sản phẩm chủ yếu của CN-TTCN thành phố 

TT Sản phẩm  Công suất nhà máy 

1 Thuỷ sản đông lạnh 1.000 tấn /năm 

2 Bia 20 triệu lít /năm 

3 Chế biến gỗ và đồ mộc cao cấp 9.000 m3/năm 

4 Ván ép tre 3.000 m3/năm 

5 Chế biến nhựa thông 4.000 tấn /năm 

6 Áo quần may công nghiệp 1,5 triệu sản phẩm/năm 

7 Thuốc viên 500 triệu viên /năm 

8 Colophan 2000 tấn /năm 

9 Sản phẩm sinh hoá 9.000 tấn /năm 

10 Trang in 1.300 triệu trang /năm 

11 Vỏ bao xi măng 33 triệu vỏ bao /năm 
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12 Bao bì phân bón 250 tấn /năm 

13 Cao lanh 25.000 tấn /năm 

14 Gạch tuy nen 30 triệu viên /năm 

15 Gạch ceramic 1 triệu m2 /năm 

16 Gạch Blôc 20 triệu viên /năm 

17 Thanh nhôm 3.000 tấn /năm 

18 Xe máy 40.000 chiếc /năm 

19 Phụ tùng xe máy 3 triệu cái /năm 

20 Nước máy 26.000 m3/ngày đêm 

Nguồn: Niên giám thống kê và Phòng Thống kê thành phố Đồng Hới 

2.2.5.Tình hình thị trƣờng tiêu thụ 

Các DNNVV ngành công nghiệp phục vụ chủ yếu là phục vụ cho 

nhu cầu trong nước, trong những năm qua (2010 – 2012) doanh thu 

từ thị trường xuất khẩu vẫn tăng nhưng tỷ lệ không vượt quá 29,1%. 

Bảng 2.10. Doanh thu của DNNVV ngành công nghiệp 

Loại hình Năm 2011 Năm 2012 

Triệu đồng 

TỔNG SỐ 21.522.419 25.635.060 

Doanh nghiệp Nhà nƣớc 4.036.993 2.716.537 

- Trung ương 3.239.126 1.654.766 

- Địa phương 797.867 1.061.771 

Doanh nghiệp ngoài Nhà nƣớc 17.466.193 22.915.339 

- Tập thể 192.25 285.216 

- Tư nhân 1.246.118 1.387.248 

- Công ty hợp danh 121 90 

- Công ty TNHH 12.841.755 15.479.185 

- Công ty cổ phần có vốn Nhà nước 206.623 2.044.385 

- Công ty cổ phần không có vốn Nhà 

nước 

2.979.326 3.719.179 

Doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc 

ngoài 

19.233 3.184 

- DN 100% vốn nước ngoài 14.720 1.662 

- DN liên doanh với nước ngoài 4.513 1.522 
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Loại hình Năm 2011 Năm 2012 

Cơ cấu (%) 

TỔNG SỐ 100 100 

Doanh nghiệp Nhà nƣớc 19 11 

- Trung ương 15 6 

- Địa phương 4 4 

Doanh nghiệp ngoài Nhà nƣớc 81 89 

- Tập thể 1 1 

- Tư nhân 6 5 

- Công ty hợp danh - - 

- Công ty TNHH 60 60 

- Công ty cổ phần có vốn Nhà nước 1 8 

- Công ty cổ phần không có vốn Nhà 

nước 

14 15 

Doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc 

ngoài 

- - 

- DN 100% vốn nước ngoài - - 

- DN liên doanh với nước ngoài - - 

(Nguồn: Niên giám thống kê Thành phố Đồng Hới) 

2.2.6. Hoạt động liên kết giữa các doanh nghiệp 

Ttrong năm 2010 có 32 DN tham gia Hiệp hội, trong đó 20/46 

DN chế biến gỗ tham gia Hiệp hội ngành chế biến gỗ, 6/13 DN khai 

thác và chế biến đá tham gia Hiệp hội ngành khai thác và chế biến 

đá, 6/9 DN sản xuất giấy và bao bì tham gia Hiệp hội ngành giấy. 

2.2.7. Qui mô lao động và trình và trình độ lao động 

 Qui mô lao động 

Nhìn chung qui mô lao động của các cơ sở sản xuất công nghiệp 

ngoài quốc doanh ở Thành phố Đồng Hới khá nhỏ bé.  



16 

Bảng 2.11: Lao động bình quân của một cơ sở sản xuất công 

nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Thành phố Đồng Hới 

Đơn vị: lao động) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Bình quân 1 cơ sở 3,9 3,2 3,1 3,4 3,1 3,2 

HTX 33 30 42 46 40 33 

Doanh nghiệp tư 

nhân 

- 23 19 30 29 29 

Hỗn hợp - 33 41,5 54,5 73 54 

Hộ sản xuất cá thể 2 2,5 2,4 2,9 2,7 2,6 

(Nguồn : Niên giám thống kê Thành phố Đồng Hới ) 

 Trình độ lao động 

Nhìn chung trình độ văn hóa, nghề nghiệp và năng lực quản lý 

của các đội ngò lao động làm việc trong các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ ngoài quốc doanh trên địa bàn Thành phố Đồng Hới còn ở mức 

độ rất thấp. 

2.3. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN 

CỦA DNNVV NGÀNH CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 

2.3.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên 

2.3.2. Điều kiện kinh tế – xã hội 

+ Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

+ Sự phát triển của ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 

 Dân số, lao động, việc làm, thu nhập 

2.3.3 Nhân tố chính sách, thủ tục 

2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN 

DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ở 

THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 

a. Những thành tích đạt được 

b. Một số tồn tại  
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CHƢƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DNNVV 

NGÀNH CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG 

HỚI TRONG THỜI GIAN TỚI 

3.1. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

DNNVV NGÀNH CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 

TRONG THỜI GIAN TỚI 

3.1.1. Quan điểm phát triển ngành công nghiệp tại Thành phố 

Đồng Hới 

- Nghị định số 90/2001/NĐ-CP về chương trình trợ giúp 

DNNVV đã nêu rõ “Phát triển DNNVV là một nhiệm vụ quan trọng 

trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa 

hiện đại hóa đất nước”. Các quan điểm nhà nước đưa ra là: 

- Phát huy nội lực tối đa trong xã hội: trong thời gian qua tuy đã 

có những cải tiến mạnh mẽ trong việc tháo bỏ các rào cản hạn chế 

các doanh nhân bỏ vốn ra kinh doanh nhưng các nguồn lực xã hội 

vẫn chưa được khai thác và phát huy đúng với tiềm lực sẵn có của nó 

do nhiều nguyên nhân khác nhau. Vì thế, trong giai đoạn tới, chính 

phủ và các cơ quan ban ngành cần có các biện pháp phát huy và khai 

thác tốt nhất các nguồn lực hiện có nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển 

kinh tế. 

- Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do kinh doanh theo pháp luật, 

đối xử bình đẳng, bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp của công dân bảo 

vệ lợi ích chính đáng của người lao động, khuyến khích hỗ trợ, 

hướng dẫn kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ và đúng hướng. 

- Tạo môi trường thuận lợi về chính sách, pháp lý và tâm lý xã 

hội, đẩy nhanh tốc độ xây dựng cơ sở hạ tầng và các ngành dịch vụ 

hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển; ban hành một số chính sách ưu đãi 

mang tính đặc thù của thành phố. 
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3.1.2. Mục tiêu phát triển DNNVV ngành công nghiệp tại 

Thành phố Đồng Hới 

- Nhằm giải quyết các vướng mắc về cơ chế chính sách làm cản 

trở sự phát triển của các DNNVV ngành công nghiệp của Thành phố. 

- Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để các DNNVV ngành 

công nghiệp của Thành Phố phát huy tối đa nội lực. 

- Đề xuất quy hoạch phát triển DNNVV ngành công nghiệp sao 

cho các DNNVV ngành công nghiệp đóng góp tối đa vào sự phát 

triển kinh tế của Thành phố. 

- Gợi ý giải pháp để các DNNVV ngành công nghiệp của Thành 

phố đề ra các giải pháp tối ưu để có thể hội nhập tốt vào môi trường 

kinh doanh quốc tế. 

3.1.3. Định  hƣớng  phát  triển DNNVV ngành công nghiệp  

Thành phố Đồng Hới đến năm 2020 

 Phát trển các DNNVV phải gắn với việc tạo lập các quan hệ 

liên kết giữa các doanh nghiệp lớn vơí các DNNVV, trong đó các 

doanh nghiệp lớn đóng vai trò đầu mối trung tâm, chi phối và dẫn dắt 

các DNNVV 

 Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp trên cơ 

sở đa dạng hoá ngành nghề và mặt hàng sản xuất, đồng thời duy trì 

và phát triển ngành nghề, mặt hàng truyền thống của địa phương 

 Chú trọng phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa nghành 

công nghiệp trên cơ sở sử dụng công nghệ và kĩ thuật hiện đại 

 Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa nghành công nghiệp phải 

đảm bảo khuyến khích phát triển các hình thức sở hữu khác nhau 

 Phát triển DNNVV phải gắn với hoàn thiện hệ thống pháp 

luật, tăng cường quản lý vĩ mô, bảo vệ môi trường và cảnh quan 

thiên nhiên 
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3.2. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THÚC ĐẨY PHÁT  TRIỂN 

DNNVV NGÀNH CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 

3.2.1. Giải pháp phát triển khu, cụm công nghiệp ở nông thôn  

Cơ sở hạ tầng kinh tế là điều kiện cơ bản, là tiền đề rất quan 

trọng thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp, thu hút vốn đầu 

tư.  

3.2.2. Nâng cao năng lực tài chính, tăng cường khả năng huy 

động vốn và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của các doanh 

nghiệp 

- Một là, thực hiện sự hợp tác dưới nhiều hình thức như liên 

doanh, liên kết… để tăng cường khả năng tài chính.  

- Hai là, đẩy nhanh quá trình tích lũy, tái đầu tư mở rộng kinh doanh 

nhằm đạt hiệu quả cao hơn, từ đó nâng cao uy tín của doanh nghiệp. 

Bằng cách đó, có thể huy động được vốn dưới hình thức tín chấp.  

3.2.3. Giải pháp nâng cao chất lƣợng sản phẩm 

 Để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm thông qua việc áp 

dụng kỹ thuật tiên tiến, Thành phố Đồng Hới cần thực hiện đồng bộ 

các giải pháp hỗ trợ sau: 

Thứ nhất, cần có chính sách hỗ trợ vật chất cụ thể để khuyến 

khích các doanh nghiệp thực hiện việc đầu tư đổi mới công nghệ  

Thứ hai, cần xây dựng quỹ hỗ trợ phát triển công nghệ, tổ chức 

bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trên 

địa bàn. 

3.2.4. Xúc tiến mở rộng thị trường, kể cả thị trường tại chỗ, 

thị trường trong nước và thị trường nước ngoài 

- Thứ nhất, cần xác định và thị trường mục tiêu phù hợp với khả 

năng của doanh nghiệp.  

- Thứ hai, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo lập 

uy tín lâu dài của doanh nghiệp đối vơi khách hàng, thực hiện định vị 
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sản phẩm phù hợp với khả năng, thị hiếu của người tiêu dùng.  

3.2.5. Hoàn thiện liên kết doanh nghiệp 

Tuân thủ nguyên tắc tự nguyện trong việc tham gia các mối liên kết 

giữa các chủ thể kinh tế, đặc biệt là đối với doanh nghiệp Nhà nước. 

3.2.6. Đào tạo và nâng cao trình độ của đội ngũ lao động. 

- Thứ nhất, bản thân các chủ doanh nghiệp cần thường xuyên 

trau dồi, nâng cao kiến thức quản trị bằng cách tham gia vào các lớp 

tại chức, các khoá học quản trị ngắn ngày do Nhà nước tổ chức 

- Thứ hai, xắp xếp và bố trí nhân lực trong doanh nghiệp một 

cách hợp lý dùa trên cơ sở năng lực và sở trường của từng người.  

3.2.7. Đẩy mạnh cải cách hành chính 

- Nhà nước cần cải tiến hơn nữa thủ tục hành chính về việc 

kiểm tra kiểm soát hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ 

và vừa trên cơ sở vẫn đảm bảo đầy đủ những nguyên tác pháp lý cần 

thiết. 

3.2.8. Nhà nước cần hỗ trợ đào tạo các chủ doanh nghiệp, cán 

bộ quản lý và lao động có tay nghề cao. 

Như đã trình bày, hiện nay trình độ đội ngũ lao động làm việc 

trong các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa ở Thành phố Đồng 

Hới khá thấp. 

3.2.9. Nhà nước cần khuyến khích và hỗ trợ việc thành lập 

các tổ chức phi chính phủ nhằm mục đích hỗ trợ cho các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 

Hỗ trợ đào tạo các nhà quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa phấn 

đấu để các chủ doanh nghiệp khởi sự kinh doanh trên địa bàn Thành 

phố Đồng Hớiđều có những kiến thức cần thiết về kinh doanh.  
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3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa nghành công nghiệp là vấn 

đề quan trọng, phức tạp, lâu dài, thu hút nhiều sự quan tâm của xã 

hội. Để các giải pháp đề xuất ở trên có thể thực hiện được , bản thân 

đề xuất một số kiến nghị sau: 

 Đối với Nhà nƣớc 

Những năm qua, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách nhằm 

khuyến khích và hỗ trợ phát triển các Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

nghành công nghiệp. Tuy nhiên đến nay các chính sách đó chưa phát 

huy hết tác dụng của nó. Để các chính sách phát huy tác dụng, trong 

thời gian tới  Chính phủ cần ban hành các thông tư, chỉ thị, văn bản 

để cụ thể hoá và hướng dẫn thực hiện các nghị định, chính sách đã 

ban hành. Ngoài ra cần thành lập các tổ chức giám sát, hỗ trợ phát 

triẻn đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa nghành công nghiệp, giúp 

các doanh nghiệp này phát triển theo định hướng nhà nước. 

 Về phía tỉnh Quảng Bình  

Trê cơ sở quy hoạch tổng thể các thành phần kinh tế và định 

hướng phát triển kinh tế đến năm 2020, tỉnh cần có chính sách cụ thể 

hơn nữa nhằm trợ giúp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển. 

Các chính sách về khuyến khích đầu tư, chính sách tài chính tín dụng 

phù hợp nhằm cởi bỏ khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

nghành công nghiệp, chính sách đất đai trên quy hoạch tổng thể sẽ 

tạo điều kiện về môi trường pháp lý, giúp các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa nghành công nghiệp phát triển ngày một nhanh chóng và bền 

vững. Cần có những cơ quan chuyên trách chuyên theo dõi và trợ 

giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa nghành công nghiệp trong quá 

trình sản xuất kinh doanh,nhằm nâng cao hiệu quả nửa kinh doanh. 
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 Về phia thành phố Đồng Hới 

Những năm qua thành phố đã có nhiều cố gắng trong việc hỗ trợ 

phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa nghành công nghiệp. Tuy 

nhiên trên thực tế các doanh nghiệp nhỏ và vừa nghành công nghiệp 

vẫn gặp không ít khó khăn trong quá trình tồn tại và phát triển của 

mình. Để có thể phát triển nhanh hơn các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

nghành công nghiệp trong thời gian tới, thành phố cần: 

Thành lập các tổ chức trợ giúp và bảo lãnh tín dụng cho các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa nghành công nghiệp, trên cơ sở định hướng 

phát triển của tỉnh. 

Đơn giản tối đa các thủ tục hành chính trong việc thành lập các 

doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa nghành công 

nghiệp nói riêng. 

 Về phía Doanh nghiệp nhỏ và vừa nghành công nghiệp 

Qúa trình phát triển của các doanh nghiệp chịu nhiều tác động 

của các nhân tố bên ngoài,nhưng quan trọng hơn cả là sự nổ lực của 

bản thân doanh nghiệp. Vì thế để phát triển nhanh và bền vững, các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa nghành công nghiệp cần: 

Tổ chức lại bộ máy kinh doanh của doanh nghiệp mình cho phù 

hợp với đặc điểm kinh doanh,nhằm phát huy tốt hơn vị trí vai trò của 

từng cá nhân trong bộ máy. 

Xây dựng chiến lược kinh doanh ngắn hạn và dài hạn, làm định 

hướng cho phát triển của Doanh nghiệp. 
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KẾT LUẬN 

 

Đồng Hới là một Thành phố giàu tiềm năng để phát triển kinh tế, 

nhưng sự phát triển của Thành phố trong thời gian qua chưa tương 

xứng với tiềm năng vốn có của Thành phố, trong đó có nhiều nguyên 

nhân, nhưng nguyên nhân không kém phần quan trọng đó là hiệu quả 

hoạt động của các DNNVV ngành công nghiệp của Thành phố chưa 

cao. 

Cho nên việc nghiên cứu đánh giá toàn diện hoạt động của các 

DNNVV ngành công nghiệp trên địa bàn Thành phố Đồng Hới, đã 

được nghiên cứu đề tài thực hiện trong Chương II. Kết luận rút ra từ 

sự phân tích đánh giá, là DNNVV ngành công nghiệp đang hoạt 

động trên địa bàn Thành phố có những lợi thế và khó khăn nhất định. 

Giải quyết được những khó khăn hiện nay của các DNNVV ngành 

công nghiệp, đặc biệt khó khăn do thiếu vốn kinh doanh và trình độ 

lao động của người lao động sẽ tạo động lực cho loại hình này phát 

triển và lớn mạnh hơn, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh 

nghiệp và của nền kinh tế trong hội nhập kinh tế quốc tế. 

Vì vậy, để phát triển DNNVV ngành công nghiệp và có thể hòa 

nhập vào thị trường thế giới, các DNNVV ngành công nghiệp cần có 

nổ lực và không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả 

kinh doanh, đảm bảo uy tín, xây dựng chiến lược kinh doanh phù 

hợp, biết gắn kết giữa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích người tiêu 

dùng, lợi ích chung toàn xã hội. Đối với UBND tỉnh cần mạnh dạn 

có những bước đột phá nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, 

bất cập, bức xúc đang tồn tại như mặt bàng sản xuất kinh doanh, vốn, 

nguồn nhân lực, thị trường, năng lực khoa học công nghệ. 


