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MỞ ðẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Tại ñịa bàn tỉnh Kon Tum, kể từ khi Luật doanh nghiệp có 

hiệu lực thi hành ñã có nhiều chính sách khuyến khích phát triển 

DNNVV do vậy mà số lượng DNNVV phát triển nhanh với những 

ñặc thù về quy mô, môi trường kinh doanh, sự phân bố rộng khắp, 

năng ñộng trong kinh doanh. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt ñộng 

các DN này cũng bộc lộ nhiều hạn chế như chưa tìm ñược ñịnh 

hướng phát triển mang tính chiến lược, quy mô nhỏ, nguồn vốn hạn 

chế, trình ñộ công nghệ lạc hậu, trình ñộ chuyên môn và quản lý kinh 

doanh kém, thiếu thông tin và gắn kết với thị trường bên ngoài…Bên 

cạnh ñó chưa ñược sự quan tâm ñúng nghĩa của ñịa phương, nhiều cơ 

chế, chính sách vĩ mô chưa phù hợp, chưa ñược triển khai kịp thời. 

Từ thực tiễn trên, việc nghiên cứu, ñánh giá tổng quan về thực 

trạng, kết quả ñạt ñược, những tồn tại, hạn chế, kinh nghiệm phát 

triển DNNVV những năm qua, từ ñó ñề ra các giải pháp phát triển 

DNNVV trên ñịa bàn tỉnh Kon Tum. Xuất phát từ vấn ñề trên, tôi 

chọn ñề tài: “Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên ñịa bàn tỉnh 

Kon Tum” ñể nghiên cứu. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa những lý luận về phát triển DNNVV. 

- Phân tích thực trạng của các DNNVV trên ñịa bàn tỉnh Kon 

Tum trong thời gian qua, nguyên nhân ảnh hưởng ñến sự phát triển 

loại hình DN này. 

- ðề xuất giải pháp ñể phát triển DNNVV trên ñịa bàn tỉnh 

Kon Tum trong thời gian tới. 

3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- ðối tượng nghiên cứu: ðề tài tập trung nghiên cứu các lý 
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luận và thực tiễn liên quan ñến phát triển DNNVV. 

- Phạm vi nghiên cứu của ñề tài: 

+ Về nội dung: Nghiên cứu các vấn ñề liên quan ñến sự phát 

triển của các DNNVV trên ñịa bàn tỉnh Kon Tum. 

+ Về không gian: Nghiên cứu các nội dung trên ñịa bàn tỉnh 

Kon Tum. 

+ Về thời gian: Các giải pháp ñược ñề xuất trong luận văn có ý 

nghĩa trong 5 năm tới. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

ðể thực hiện mục tiêu nghiên cứu ñề tài sử dụng phương pháp sau: 

- Phương pháp phân tích thực chứng  

- Phương pháp thống kê, so sánh 

- Các phương pháp thống kê 

5. Bố cục của ñề tài: Ngoài phần mở ñầu, kết luận ñược trình 

bày trong 03 chương: 

Chương 1 -  Một số lý luận cơ bản về phát triển DNNVV 

Chương 2 - Thực trạng phát triển DNNVV trên ñịa bàn tỉnh 

Kon Tum thời gian qua. 

Chương 3 -  Giải pháp phát triển DNNVV trên ñịa bàn tỉnh 

Kon Tum thời gian tới 

6. Tổng quan tài liệu 
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CHƯƠNG 1 

MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DOANH 

NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

 

1.1. KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

1.1.1. Khái niệm DNNVV 

Theo Nghị ñịnh số 56/2009/Nð-CP ngày 30/6/2009 quy ñịnh: 

“DNNVV là cơ sở kinh doanh ñã ðKKD theo quy ñịnh pháp luật, ñược 

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

nguồn vốn tương ñương tổng tài sản ñược xác ñịnh trong bảng cân ñối kế 

toán của DN) hoặc số lao ñộng bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí 

ưu tiên)”. 

1.1.2. Tiêu chí xác ñịnh DNNVV 

ðược xây dựng trên các tiêu chí như: Số lao ñộng, tổng giá trị 

tài sản (hay tổng vốn), doanh thu hoặc lợi nhuận của doanh nghiệp… 

1.1.3. ðặc ñiểm của DNNVV 

Thứ nhất, DNNVV thuộc nhiều thành phần kinh tế. 

Thứ hai, DNNVV và vừa có qui mô vốn và lao ñộng nhỏ, ñây 

thường là những DN khởi sự thuộc khu vực kinh tế ngoài nhà nước. 

Thứ ba, quy trình sản xuất, kinh doanh ñơn giản, dễ phát huy 

bản chất hợp tác. 

Thứ tư, các DNNVV ñầu tư vào tài sản cố ñịnh không nhiều do 

nguồn vốn hạn chế, thường ñầu tư vào các ngành thâm dụng lao ñộng 

góp phần giải quyết tình trạng thất nghiệp. 

Thứ năm, ñịa ñiểm mặt bằng sản xuất,  kinh doanh không lớn 

thường sử dụng diện tích ñất riêng của mình làm mặt bằng sản xuất. 

- Lợi thế của DNNVV 

+ DNNVV dễ khởi sự, có tính linh hoạt cao. 
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+ Sẵn sàng ñầu tư vào các lĩnh vực mới, lĩnh vực có ñộ rủi ro 

cao. 

+ Dễ dàng ñổi mới trang thiết bị, công nghệ. 

+ Lợi thế trong việc duy trì và phát triển các nghề truyền thống. 

+ Có lợi thế về sử dụng lao ñộng; dễ phát huy bản chất hợp tác 

sản xuất; dễ dàng tạo nên sự phát triển cân bằng giữa các vùng. 

- Bất lợi của DNNVV  

+ Thiếu các nguồn lực ñể thực hiện các ý tưởng kinh doanh lớn. 

+ Cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ thường yếu kém, lạc hậu. 

+ Khả năng tiếp cận thị trường còn nhiều hạn chế, ñặc biệt 

ñối với thị trường nước ngoài; trình ñộ quản lý của các DNNVV còn 

hạn chế. 

1.1.4. Khái niệm phát triển DNNVV 

Theo lý thuyết của Kinh tế học Phát triển, phát triển DNNVV 

ñược hiểu là việc gia tăng mức ñộ ñóng góp của DNNVV cho nền 

kinh tế, ñồng thời thúc ñẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất - kinh doanh 

của các doanh nghiệp theo hướng hợp lý, không ngừng nâng cao 

chất lượng, hiệu quả kinh doanh, giải quyết tốt mối quan hệ giữa 

kinh tế - xã hội và môi trường ngay trong mỗi doanh nghiệp. 

1.1.5. Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh 

tế quốc dân 

- Tạo ra nhiều việc làm cho người lao ñộng. 

- Góp phần sử dụng có hiệu quả nguồn lực của ñịa phương. 

- Thúc ñẩy sự phát triển của thị trường. 

- Góp phần thúc ñẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

- Thúc ñẩy quá trình cạnh tranh trong nền kinh tế. 
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1.2. NỘI DUNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

1.2.1. Gia tăng số lượng doanh nghiệp 

- Gia tăng số lượng doanh nghiệp là làm tăng số lượng lượng 

tuyệt ñối các DNNVV; nhân rộng số lượng các doanh nghiệp nhỏ 

hiện tại; phát triển thêm số cơ sở; làm tăng số lượng doanh nghiệp. 

- Tiêu chí ñể ñánh giá sự gia tăng số lượng này là: 

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

+ Tốc ñộ tăng số lượng doanh nghiệp qua các năm; 

+ Số lượng doanh nghiệp thành lập mới (tổng số và từng loại) 

1.2.2. Gia tăng các nguồn lực trong doanh nghiệp 

- Phát triển các nguồn lực trong từng doanh nghiệp là tăng quy 

mô của các yếu tố sản xuất, từng nguồn lực sản xuất như: lao ñộng, 

diện tích mặt bằng sản xuất kinh doanh, vốn, trình ñộ công nghệ của 

máy móc, năng lực trình ñộ quản lý của doanh nghiệp. 

- ðể gia tăng nguồn lực doanh nghiệp thì phải gia tăng yếu tố như: 

a. Nguồn nhân lực 

b. Nguồn lực vật chất  

c. Nguồn tài chính 

d. Khoa học công nghệ 

- Tiêu chí ñánh giá: 

+ Số lượng lao ñộng doanh nghiệp; lao ñộng phân theo ngành; 

+ Trình ñộ nguồn lao ñộng, trình ñộ chuyên môn của lao ñộng. 

+ Các loại cơ sở vật chất chủ yếu (máy móc, phương tiện); 

+ Sự thuận lợi của mặt bằng kinh doanh; 

+ Vốn ñầu tư kinh doanh của doanh nghiệp; vốn chủ sở hữu. 
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1.2.3. Gia tăng chủng loại và nâng cao chất lượng sản 

phẩm 

- Tăng chủng loại sản phẩm: doanh nghiệp muốn phát triển 

phải tìm cách có thêm sản phẩm mới. Sản phẩm mới là những sản 

phẩm lần ñầu ñược sản xuất và kinh doanh tại doanh nghiệp. 

- ðể gia tăng chủng loại và nâng cao chất lượng sản phẩm cần 

phải: 

+ Phát triển thêm các sản phẩm dịch vụ mới phù hợp 

+ ða dạng hóa sản phẩm phù hợp với người tiêu dùng. 

+ Thay ñổi tính năng sản phẩm theo hướng ngày càng an toàn, 

tiện ích 

+ Nâng cao trình ñộ của ñội ngũ nhân viên bán hàng vì họ 

chính là người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng. 

- Tiêu chí ñánh giá: 

+ Số lượng các sản phẩm; 

+ Số sản phẩm mới tạo ra; 

+ Mức tăng của loại sản phẩm. 

1.2.4. Lựa chọn loại hình doanh nghiệp 

- Việc lựa chọn hình thức tổ chức sản xuất rất quan trọng vì 

chọn ñúng hình thức sản xuất sẽ phát huy hiệu quả nhất của các yếu 

tố nguồn lực phát triển trong tương lai của doanh nghiệp. Có các 

hình thức như sau: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu 

hạn, Công ty cổ phần. 

- Tiêu chí  ñánh giá: 

+ Số lượng của từng loại hình doanh nghiệp; 

+ Tốc ñộ tăng của loại hình doanh nghiệp. 
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1.2.5. Mở rộng thị trường 

- Mở rộng thị trường là các doanh nghiệp tìm cách gia tăng 

doanh số qua việc ñưa ra các sản phẩm vào thị trường mới. Làm cho 

các yếu tố thị trường, thị phần, khách hàng của nó ngày càng tăng. 

- Tiêu chí  ñánh giá: 

+ Số lượng thị trường tăng lên so với thị trường hiện có; 

+ Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. 

1.2.6. Gia tăng kết quả sản xuất và ñóng góp cho xã hội 

- Gia tăng kết quả sản xuất của doanh nghiệp ñược biểu hiện ở 

sự gia tăng sản phẩm và giá trị sản lượng của doanh nghiệp. Tăng kết 

quả sản xuất làm cho giá trị sản lượng ñánh giá sự hiệu quả của hoạt 

ñộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

- ðể gia tăng kết quả sản xuất thì các doanh nghiệp phải: tìm 

kiếm thị trường, làm tốt công tác marketing, nâng cao trình ñộ quản 

lý, lựa chọn các chiến lược sản xuất kinh doanh hợp lý, .... 

1.3. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 

NHỎ VÀ VỪA 

1.3.1. Các nhân tố của ñiều kiện tự nhiên 

1.3.2. Các nhân tố về xã hội 

1.3.3. Các nhân tố về kinh tế 

a. Tốc ñộ tăng trưởng của nền kinh tế 

b. Cơ cấu kinh tế 

c. Cơ Sở hạ tầng kỹ thuật 

d. Các chính sách của Nhà nước  

e. Nhân tố thị trường 

f. Hệ thống dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

TRÊN ðỊA BÀN TỈNH KON TUM THỜI GIAN QUA 

2.1. ðẶC ðIỂM CƠ BẢN CỦA TỈNH KON TUM ẢNH HƯỞNG ðẾN 

VIỆC PHÁT TRIỂN DNNV 

2.1.1. ðặc ñiểm tự nhiên 

2.1.2. ðặc ñiểm xã hội 

2.1.3. ðặc ñiểm kinh tế 

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DNNVV TẠI TỈNH KON TUM 

2.2.1. Thực trạng phát triển về số lượng DN  

a. Tình hình doanh nghiệp ðKKD mới tại tỉnh Kon Tum  

Giai ñoạn từ năm 2010 - 2015, các DN mới gia nhập thị 

trường rất hạn chế và có xu hướng giảm dần qua các năm, ñiều ñó 

ñược thể hiện qua bảng số liệu sau: 

Bảng 2.1. Số lượng DN ñăng ký thành lập mới tại Kon Tum 

từ năm 2010 - 2015  

Năm 
TT Chỉ tiêu ðVT 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 

Tổng số DN ñăng 

ký thành lập mới 

trong năm 

DN 276 252 174 194 152 216 

- Tăng (+), giảm (-) 

tuyệt ñối 
DN 

 
-24 -78 20 -42 59 

- Tăng (+), giảm (-)  

tương ñối 
% 

 
-8,7 -31,0 11,5 -22,2 39,1 

2 Tốc ñộ tăng %  91,3 69,0 111,5 77,8 139,1 

- Tốc ñộ tăng (+), 

giảm (-) bình quân 

hàng năm 

% 

 

-4,0 

(Nguồn: Sở kế hoạch và ðầu tư tỉnh Kon Tum) 
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Từ số liệu tại Bảng 2.1 cho thấy số lượng DN gia nhập thị 

trường tại tỉnh Kon Tum có xu hướng giảm và nguyên nhân giảm là 

do tình hình kinh tế khó khăn nên số lượng DN ñược thành lập ñể 

tham gia hoạt ñộng sản xuất kinh doanh còn hạn chế. 

Việc gia tăng số lượng DN mới tham gia hoạt ñộng sản xuất 

kinh doanh hàng năm sẽ là nhân tố quan trọng góp phần làm tăng 

thêm số lượng DN hoạt ñộng SXKD, ngược lại với ñiều này số lượng 

DN giải thể, bị thu hồi ðKKD hàng năm sẽ là nhân tố làm giảm 

lượng DN hoạt ñộng trên thị trường, ñể ñánh giá mức ñộ tác ñộng 

của hai nhân tố trên ta xem xét số liệu thực tế tại bảng sau:   

Bảng 2.2. Số lượng DN giải thể, bị thu hồi ðKKD tại Kon Tum 

từ năm 2010 - 2015 

Năm 
STT Chỉ tiêu ðVT 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 

Tổng  số DN bị 
giải thể, thu hồi 
Giấy chứng  
nhận ðKKD 

DN 25 36 38 45 35 38 

- Tổng  số DN 
ñăng ký thành 
lập mới trong 
năm 

DN 276 252 174 194 151 216 

2 

Tỷ lệ số DN giải 
thể thu hồi 
ðKKD so với số 
DN ñăng ký 
thành lập mới 

% 9,1 14,3 21,8 23,2 23,2 17,6 

(Nguồn: Sở kế hoạch và ðầu tư tỉnh Kon Tum) 

Trong khi số lượng DN thành lập mới giảm dần qua các năm 

từ 2010 ñến 2015 thì số lượng DN bị giải thể, thu hồi Giấy chứng 
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nhận ðKKD lại tăng dần. ðiều này phản ánh số lượng DN thực tế 

ñang hoạt ñộng tại ñịa bàn tỉnh Kon Tum năm sau tăng thấp hơn năm 

trước hay nói cách khác tốc ñộ gia tăng số lượng DN hoạt ñộng năm 

sau thấp hơn năm trước. 

b. Số lượng doanh nghiệp thực tế hoạt ñộng SXKD tính ñến 

31/12 hàng năm 

Giai ñoạn từ năm năm 2011 ñiều kiện kinh tế thuận lợi nên số 

lượng DN ñang hoạt ñộng tăng lên rất cao (205 DN so với năm 

2010), giai ñoạn 2012 - 2015 với những khó khăn nền kinh tế số 

lượng DN hoạt ñộng tăng lên hàng năm ở mức rất thấp.   

Bảng 2.3. Số DN thực tế ñang hoạt ñộng kinh doanh tại Kon Tum 

từ năm 2010 – 2015 

Năm 
TT Chỉ tiêu ðVT 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Số DN DN 874 1.079 1.138 1.154 1.182 1.234 

- Tăng giảm 
tuyệt ñối 

DN  205 59 16 28 52 

- Tăng giảm 
tương ñối 

%  23,46 5,47 1,41 2,43 4,4 

   (Nguồn: Cục thống kê tỉnh Kon Tum) 

c. Số lượng DN phân theo ngành nghề 

Theo số liệu thống kê của Cục thống kê tỉnh Kon Tum, lĩnh 

vực kinh doanh của các DN phân bố không ñồng ñều và có sự chênh 

lệch lớn về số lượng DN giữa các ngành, chiếm số lượng DN lớn 

nhất là ngành thương mại, sửa chữa xe có ñộng cơ, mô tô, xe máy và 

ñồng dùng cá nhân từ 281 DN vào năm 2010 tăng dần qua các năm 

và ñến năm 2015 là 395 DN, tốc ñộ tăng bình quân hàng năm là 7%, 

tiếp theo là ngành xây dựng từ 219 DN vào năm 2010 tăng dần qua 
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các năm và ñến năm 2015 là 318 DN, tốc ñộ tăng bình quân hàng 

năm là 7,7%, xếp thứ ba là ngành hoạt ñộng chuyên môn, khoa học 

và công nghệ với 88 DN năm 2010 tăng dần ñến năm 2015 là 166 

DN. Số lượng DN các ngành này luôn có xu hướng tăng dần qua 

từng năm từ năm 2010 - 2015, các ngành khác có số lượng DN 

không lớn và tăng giảm không ổn ñịnh. ðặc biệt ngành nông, lâm 

nghiệp và thủy sản lại có số lượng DN thấp và số lượng DN tăng 

thêm hàng năm rất thấp từ 42 DN năm 2010 tăng dần ñến năm 2015 

là 56 DN. 

d. Số lượng DN phân theo khu vực 

Bảng 2.4. Số lượng DN phân theo ñịa bàn tại Kon Tum 2015 

STT Tên ñịa bàn Số DN Tỷ lệ (%) 

1 Thành phố Kon Tum 842 68,23 

2 Huyện Ngọc Hồi 104 8,43 

3 Huyện ðăk Tô 74 6,00 

4 Huyện ðăk Hà 72 5,83 

5 Huyện ðăk Glei 37 3,00 

6 Huyện Sa Thầy 38 3,08 

7 Huyện Kon Rẫy 23 1,86 

8 Huyện KonPlong 20 1,62 

9 Huyện Tu Mơ Rông 21 1,70 

10 Huyện Ia Hd’rai 3 0,24 

 Tổng số 1.234 100 

  (Nguồn: Cục thống kê tỉnh Kon Tum) 

Từ số liệu bảng 2.4 cho thấy ñến năm 2015 số lượng DN trên 

ñịa bàn tỉnh Kon Tum phân bố không ñồng ñều, chủ yếu tập trung ở 

ñịa bàn tỉnh Kon Tum với 842 DN, chiếm tỷ lệ 68,23% trên tổng số 
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DN toàn tỉnh, huyện Ngọc Hồi có 104 DN chiếm 8,43%, huyện ðăk 

Tô là 74 DN chiếm 6%. Các huyện còn lại chiếm tỷ lệ rất thấp. ðiều 

này chứng tỏ các DNNVV phát triển ở các ñịa bàn có cơ sở hạ tầng 

phát triển, thị trường tiêu thụ rộng lớn và hội tụ ñầy ñủ các yếu tố 

cho hoạt ñộng SXKD.       

2.2.2. Thực trạng các nguồn lực DNNVV 

a. Thực trạng về nguồn lao ñộng 

Bảng 2.5. Số DN phân theo quy mô lao ñộng (lớn, nhỏ và vừa) tỉnh 

Kon Tum từ năm 2010 – 2015 

Theo quy mô lao ñộng 

Năm 

Tổng số 

doanh 

nghiệp (DN) 

Doanh 

nghiệp nhỏ 

và vừa (DN) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Doanh 

nghiệp 

lớn (DN) 

Tỷ trọng 

(%) 

2010 874 853 97,60 21 2,40 

2011 1.079 1.062 98,42 17 1,38 

2012 1.138 1.118 98,24 20 1,76 

2013 1.154 1.136 98,44 18 1,56 

2014 1.182 1.165 98,56 17 1,44 

2015 1.234 1.217 98,62 17 1,38 

(Nguồn: Cục thống kê tỉnh Kon Tum) 

Các DN lớn tại tỉnh Kon Tum không nhiều và mức ñộ tăng 

giảm không ổn ñịnh từ 21 DN năm 2010 ñến năm 2015 còn 17 DN, 

chiếm tỷ trọng 1,38%. ðiều này chứng tỏ các DNNVV tại tỉnh Kon 

Tum chiếm ưu thế và ngày càng phát triển vì phù hợp với ñặc ñiểm 

kinh tế xã hội của ñịa phương. 
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b. Thực trạng về nguồn lực vật chất 

Tình hình phát triển kinh tế xã hội trên ñịa bàn tỉnh Kon Tum 

thời gian qua ñang dần ổn ñịnh, tỉnh luôn quan tâm ñầu tư cơ sở hạ 

tầng hỗ trợ cho hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của các DN trên ñịa 

bàn tỉnh. Do ñó cơ sở vật chất khu vực DN những năm qua không 

ngừng tăng lên. 

c. Thực trạng về nguồn vốn ñầu tư 

 Giai ñoạn từ năm 2010 - 2015, các DN có quy mô nguồn vốn 

từ 1 ñến 50 tỷ ñồng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số các DN, 

ñặc biệt với quy mô nguồn vốn từ 1 ñến ñến 5 tỷ ñồng chiếm tỷ trọng 

cao nhất từ 47,11% năm 2010 tăng ñến năm 2015 là 50,57% cao hơn 

tất cả các DN có quy mô nguồn vốn còn lại. Xét về tốc ñộ ñầu tư vào 

TSCð và ñầu tư dài hạn ngày càng tăng dần, năm 2010 là 4.147 tỷ 

ñồng ñến năm 2015 là 11.357 tỷ ñồng, tăng 2,7 lần so với năm 2010, 

tốc ñộ tăng bình quân hàng năm là 22,3%. 

d. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin 

Theo số liệu ñiều tra doanh nghiệp của Cục thống kê Kon Tum 

năm 2015 cho thấy tất cả các loại hình DN công nghệ bán tự ñộng và 

thủ công chiếm tỷ lệ lớn, trình ñộ công nghệ của các DN trên ñịa bàn 

tỉnh còn thấp, lạc hậu sâu nhiều thế hệ so với các nước phát triển. 

Hầu hết các DN ñã trang bị máy tính và kết nối internet nhưng phần 

lớn các DN chưa ñầu tư xây dựng thương hiệu sản phẩm và chưa có 

web site ñể giới thiệu sản phẩm, bán hàng qua mạng và bảng bá hình 

ảnh DN. 

2.2.3. Thực trạng về chủng loại và chất lượng sản phẩm 

Theo số liệu thống kê trong niên giám thống kê năm 2015 của 

Cục thống kê tỉnh Kon Tum, giai ñoạn từ năm 2010 - 2015 tại ñịa 



14 

 

bàn tỉnh Kon Tum các sản phẩm của DN chủ yếu là các sản phẩm 

truyền thống chưa có phát triển sản phẩm mới, chất lượng sản phẩm 

thấp khó cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường.  

2.2.4. Thực trạng về các loại hình doanh nghiệp 

Theo số liệu thống kê của Cục thống kê tỉnh Kon Tum từ năm 

2010 - 2015, DN ngoài nhà nước chiếm ña số với tỷ trọng trên 

97,57%. Trong ñó, loại hình công ty TNHH có số lượng lớn nhất và 

tăng dần qua các năm từ 472 DN vào năm 2010 ñến năm 2015 là 862 

DN, tốc ñộ tăng bình quân hàng năm là 12,8%; xếp thứ hai là DN 

theo loại hình DNTN với 248 DN năm 2010 ñến năm 2011 là 254 

DN, nhưng sau ñó ñến năm 2012 giảm còn 238 DN và tiếp tục giảm 

dần qua các năm ñến năm 2015 còn 204 DN; xếp thứ ba là loại hình 

công ty cổ phần từ với 93 DN năm 2010 tăng dần ñến năm 2013 là 

114 DN, nhưng ñến năm 2014 giảm còn 111 DN và năm 2015 là 109 

DN. Các loại hình DN khác như có số lượng rất ít và tình hình tăng 

giảm không ổn ñịnh. ðiều chứng tỏ mô hình hoạt ñộng của công ty 

TNHH tư nhân tại ñịa bàn tỉnh Kon Tum ñang phát huy ñược hiểu 

quả cao nhất và ñược ưu chuộng vì phù hợp với hoạt ñộng sản xuất 

kinh doanh tại ñịa phương. 

2.3.5. Thực trạng về mở rộng thị trường 

- Sự khó khăn về tài chính là hạn chế của DNVVN trong việc 

tổ chức tham quan khảo sát thị trường trong và ngoài nước 

- Công tác nghiên cứu thị trường của các DNVVN còn yếu 

kém, dịch vụ hỗ trợ hoạt ñộng kinh doanh như nghiên cứu thị trường, 

thông tin kinh tế, ngân hàng dữ liệu… còn hạn chế. 

- Nhiều doanh nghiệp chưa chú ý ñếm việc xây dựng thương 

hiệu ñể cạnh tranh trên thị trường. 
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2.3.6. Thực trạng về kết quả sản xuất và ñóng góp xã hội 

Kết quả sản xuất kinh doanh là thước ño ñể ñánh giá hiệu quả 

của các DN, nó phản ánh việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực và 

mức lợi nhuận mang lại cho DN. Nhìn chung, các DN trên ñịa bàn 

tỉnh Kon Tum giai ñoạn từ năm 2010 - 2015 tăng trưởng về số lượng. 

Tuy nhiên, với những khó khăn của nền kinh tế cả nước và tại tỉnh 

Kon Tum trong thời kỳ này ñã làm cho doanh thu thuần cùng như tỷ 

suất lợi nhuận của các DN tăng trưởng không ổn ñịnh và có xu 

hướng giảm 

2.3.   ðÁNH   GIÁ   CHUNG  VỀ  PHÁT   TRIỂN DNNVV Ở 

TỈNH KON TUM 

2.3.1. Những mặt thành công và hạn chế 

a. Thành công 

Sự phát triển của DNNVV hàng năm tăng lên ñã ñóng góp 

khai thác, huy ñộng ñược tiềm năng về vốn, lao ñộng, ñất ñai vào sản 

xuất kinh doanh, vào ñầu tư ñổi mới công nghệ, kỹ thuật, từ ñó thúc 

ñẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum. 

b. Hạn chế 

Các DNVVN tại Kon Tum còn ít về số lượng, nhỏ về quy 

mô, thiếu vốn, công nghệ lạc hậu, thiếu ñiều kiện ñầu tư mở rộng sản 

xuất, thiếu chuyên gia có trình ñộ  hoạt ñộng trong môi trường kinh 

doanh còn chưa thuận lợi như cơ chế, thủ tục hành chính và dư luận 

xã hội chưa thực sự tạo ñiều kiện cho DNVVN phát triển. 

2.3.2. Nguyên nhân của những hạn chế 

a. Về phía cơ quan nhà nước 

Về cơ chế chính sách: vẫn còn thiếu ñồng bộ và chưa thật sự 

công bằng ñể góp phần phát triển DNNVV; sự triển khai các cơ chế 
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chính sách hỗ trợ phát triển DNNVV chưa triển khai thực hiện hoặc 

có triển khai nhưng không kịp thời. 

b. Về phía DN 

- Các DNNVV thường thiếu và khó khăn về mặt bằng sản 

xuất, hầu hết loại DN này không ñược ưu tiên về mặt bằng sản xuất, 

thường phải sử dụng nhà riêng và thuê mượn của tư nhân với giá 

thuê ñất cao. 

- Trình ñộ công nghệ thấp và chất lượng lao ñộng còn hạn chế.  
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

TRÊN ðỊA BÀN TỈNH KON TUM THỜI GIAN TỚI 

 

3.1. CƠ SỞ ðỀ XUẤT GIẢI PHÁP  

3.1.1. Xu hướng phát triển DNNVV 

a. Chủ trương phát triển DNNVV của ðảng và Nhà nước 

 Chủ trương nhất quán của ðảng và Chính phủ trong việc xây 

dựng nền kinh tế thị trường nhiều thành phần, tạo ñiều kiện ñể các 

thành phần kinh tế cùng phát triển bình ñẳng và cam kết tạo ñiều 

kiện phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân 

b. Mục tiêu phát triển KT-XH tỉnh Kon Tum ñến năm 2020, 

ñịnh hướng ñến năm 2025 

Tăng trưởng kinh tế bình quân giai ñoạn 2015-2020 trên 

9%/năm. ðến năm 2020, tỷ trọng các ngành trong cơ cấu kinh tế 

nông - lâm - thuỷ sản là 26-27%, công nghiệp-xây dựng là 31 - 32%, 

thương mại - dịch vụ là 35-36%; thu nhập bình quân ñầu người ñạt 

trên 2.500 USD; thu ngân sách nhà nước tại ñịa bàn trên 3.500 tỷ 

ñồng. 

c. Phương hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 

ñịa bàn tỉnh Kon Tum 

Hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích và ñẩy mạnh ñổi 

mới, ứng dụng, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp trong 

ñó ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ở ñịa phương; tập trung 

cải tiến, ñổi mới thiết bị công nghệ nhằm ña dạng hóa, nâng cao chất 

lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm của doanh 

nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế. 
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3.1.2. Các quan ñiểm có tính chất nguyên tắc khi ñề xuất 

giải pháp 

- Phát triển DNNVV gắn với việc hoàn thiện thể chế thị trường 

ñịnh hướng XHCN trên ñịa bàn tỉnh. 

- Phát triển DNNVV gắn với việc khai thác, sử dụng hiệu quả 

tiềm năng và thế mạnh của các ñịa phương trong tỉnh. 

- Phát triển DNNVV gắn với việc thúc ñẩy quá trình CNH, 

HðH nông nghiệp, nông thôn. 

- Phát triển DNNVV gắn với việc tạo công ăn việc làm, công 

bằng an sinh xã hội. 

- Phát triển DNNVV gắn với phát triển bền vững. 

- Phát triển DNNVV gắn với lợi ích doanh nhân, nhà nước và 

cộng ñồng. 

3.2.  GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRÊN ðỊA BÀN TỈNH KON 

TUM 

3.2.1. Các giải pháp ñể phát triển số lượng DNNVV 

a. Phải tạo ra môi trường kinh tế chính trị - xã hội ổn ñịnh 

ñể khuyến khích các DNNVV gia nhập thị trường 

- ðảng và Nhà nước phải tạo ra sự ổn ñịnh về chính trị, xã hội, 

kinh tế ñể tạo môi trường ñầu tư thuận lợi, từ ñó thu hút ñông ñảo 

các nhà ñầu tư trong nước và nước ngoài. 

- UBND tỉnh Kon Tum phải tạo môi trường cạnh tranh lành 

mạnh, các chủ trương, chính sách phải ñáp ứng yêu cầu như ñảm bảo 

cho các DNNVV ñược ñối xử bình ñẳng trong ñầu tư, tín dụng, thuê 

ñất, xây dựng giải pháp thị trường, ñịnh giá tài sản... 

b. Cải cách thủ tục hành chính tạo ñiều kiện thuận lợi cho 

DN gia nhập thị trường và hoạt ñộng hiệu quả 

- ðơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm tạo ñiều kiện 
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thuận lợi cho việc ðKKD, gia nhập thị trường và các hoạt ñộng của 

DN. 

- Có chính sách khuyến khích, ưu ñãi cho các DN mới thành 

lập tại các ñịa bàn có cơ sở hạ tầng chưa phát triển, vùng khó khăn và 

nông thôn, thị trường tiêu thụ chưa mạnh. 

- Tăng cường việc tổ chức ñối thoại, gặp gỡ các DN và xây 

dựng mối quan hệ giữa các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh với 

các DN ñược gần nhau hơn. 

c. Tăng cường quy hoạch, kế hoạch ñịnh hướng phát triển 

DNNVV 

ðể tạo môi trường phát triển cho DNNVV cần công bố công 

khai quy hoạch phát triển nghành nghề, nhóm sản phẩm chủ lực ñể 

DN biết và tổ chức SXKD theo ñúng quy hoạch; công khai về cơ chế 

ñầu tư ñể DN chuẩn bị cơ sở vật chất, nơi làm việc, nơi ñể thu hút 

người tài, thợ bậc cao. 

d. Tạo ñiều kiện ñể DN tiếp cận ñất, mặt bằng sản xuất 

- Hoàn thiện các chính sách liên quan ñến ñất ñai, công khai 

phát triển quy hoạch ñô thị của các ñịa bàn trong tỉnh, quy hoạch 

phát triển nghành, lĩnh vực, kể cả thủ tục về quản lý ñầu tư và xây 

dựng.  

- Xây dựng các cụm khu công nghiệp với ñầy ñủ cơ sở hạ 

tầng, cả nhà xưởng ñể cho các nhà ñầu tư thuê lại hoặc cho thuê một 

phần ñất trong các khu công nghiệp ñể DN xây dựng nhà xưởng rồi 

cho thuê lại. 

e. Tạo ñiều kiện thuận lợi cho các DN tiếp cận các nguồn vốn 

tín dụng 

- NHNN cần chỉ ñạo các ngân hàng thương mại xây dựng kế 

hoạch ñịnh hướng cho vay các DNNVV trong tổng dư nợ. Ngân hàng 
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thương mại cần tăng cường tiếp thị với tư cách ngân hàng bán lẻ ñể ñáp ứng 

nhu cầu của DNNVV. 

- UBND tỉnh Kon Tum cần thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng 

cho DNNVV ñể hỗ trợ DNNVV trên ñịa bàn vay vốn sản xuất kinh 

doanh. 

- Các NHTM cần mở rộng tín dụng cho DNNVV, ña dạng 

hoá các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với các DNNVV. 

3.2.2. Giải pháp ñể phát triển nguồn lực DNNVV 

a. Tăng cường nguồn nhân lực 

- ðối với chính quyền ñịa phương 

+ Tăng cường hỗ trợ về ñào tạo nguồn lao ñộng, liên kết 

với các trung tâm ñào ñạo nghề, trung tâm xúc tiến việc làm. 

+ Cần xây dựng chiến lược phát triển ñào tạo nhằm nâng cao 

trình ñộ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực. 

+ Thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ ñào tạo, ñào tạo lại 

ñối với ñội ngũ cán bộ quản lý, các lĩnh vực kể cả với các doanh 

nghiệp. 

- ðối với doanh nghiệp 

+ Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực gắn 

với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. 

+ Cần có kế hoạch cho việc ñào tạo, tái ñào tạo cung cấp cho 

công nhân kỹ năng, kiến thức công việc một cách có hiệu quả. 

b. Giải pháp gia tăng nguồn lực vật chất 

- ðối với Nhà nước 

+ Tăng cường ñầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; Rà soát, ñiều 

chỉnh nhằm ñồng bộ hóa hệ thống kết cấu hạ tầng ñảm bảo kết nối 

phù hợp với ñiều kiện thực tế. 
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+ Tạo ñiều kiện cho các DNNVV về mặt bằng sản xuất kinh 

doanh, dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn như vốn ưu ñãi, hỗ trợ có lãi 

suất thấp. 

- ðối với doanh nghiệp 

+ Khai thác tối ña các nguồn vốn bằng tiền và nguồn vốn cơ 

sở vật chất hiện có. 

+ Tiến hành kiểm kê và ñánh giá toàn bộ vốn cố ñịnh hiện có 

của doanh nghiệp, ñối chiếu so sánh giữa số bảo tồn và thực tế của 

doanh nghiệp ñể từ ñó tìm ra nguyên nhân xử lý. 

c. Nâng cao năng lực quản lý tài chính trong DNNVV 

- ðối với Nhà nước 

+ Trợ giúp tài chính bằng cách xây dựng cơ chế thành lập và 

hoạt ñộng của quỹ bảo lãnh tín dụng; Khuyến khích và dành một số 

dự án hỗ trợ kỹ thuật ñể tăng cường năng lực cho các tổ chức tài 

chính. 

+ Thành lập Quỹ phát triển doanh nghiệp với mục ñích hoạt 

ñộng tài trợ cho doanh nghiệp. Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp; 

hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn. 

- ðối với doanh nghiệp 

+ Lựa chọn cơ cấu vốn hợp lý, tăng vòng quay của vốn; phù 

hợp với ñiều kiện của doanh nghiệp. 

+ Nâng cao năng lực quản lý của ñội ngũ cán bộ làm công tác 

quản lý tài chính, kế toán của DN. 

d. ðẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

- DN cần ñầu tư ñúng và ñầu tư ñủ ñể ñổi mới công nghệ, ứng 

dụng sâu rộng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng sản 

phẩm, giảm chi phí quản lý, tiếp thị và hạ giá thành sản phẩm của 
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DN ñể sản phẩm có thể cạnh tranh ñược trên thị trường trong và 

ngoài nước. 

- DN cần chú trọng phát triển nguồn lực ñã qua ñào tạo có ñủ 

trình ñộ tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin ñể 

sản xuất sản phẩm có chất lượng cao và nâng cao hiệu sản sản xuất 

kinh doanh. 

3.2.3. Giải pháp về gia tăng chủng loại và chất lượng sản 

phẩm 

- Xây dựng chiến lược kinh doanh. 

- Xác ñịnh rõ thị hiếu của người tiêu dùng, ñồng thời cần chú ý 

ñến lợi thế và ñiều kiện, tiềm năng của huyện. 

- Tăng năng suất, giảm chi phí, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất 

lượng hàng hóa và dịch vụ, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, giá cả 

phù hợp. ðẩy mạnh khâu tiếp thị quảng cáo mặt hàng, mở rộng kênh 

lưu thông và phân phối hàng hóa.... 

- Tạo nên ñược một “nhãn hiệu hàng hóa thương mại” cho sản 

phẩm trên thị trường, trước mắt là giữ vững thị trường hiện có. 

- ðầu tư máy móc thiết bị phù hợp với trình ñộ lao ñộng, doanh nghiệp. 

- Nhà nước có các chính sách khuyến khích doanh nghiệp 

tham gia, các hội chợ, triển lãm các mặt hàng có chất lượng cao. 

3.2.4. Giải pháp về lựa chọn loại hình doanh nghiệp 

- Nghiên cứu và lựa chọn hình thức sản xuất phù hợp. Mọi 

doanh nghiệp có thể khởi sự ñòi hỏi phải có yêu cầu nhất ñịnh ñó là 

vốn ñầu tư, vốn là một trong những yếu tố kiên quyết ñể tạo nên hình 

thức sản xuất của DN. 

- Xác ñịnh rõ loại hình DN cho là phù hợp nhất vì trên ñịa bàn 

huyện chủ yếu là hình thức DNTN và công ty TNHH. 
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- Xây dựng biện pháp sử dụng vốn có hiệu quả, tăng tích lũy 

vốn cho ñầu tư phát triển. 

- Các doanh nghiệp cần chủ ñộng nhận thức việc liên kết giúp 

tăng cường sức cạnh tranh trong môi, các doanh nghiệp cần liên kết 

ñể khai thác hết thế mạnh của mình. 

3.2.5. Giải pháp mở rộng thị trường 

- ðầu tư cho hoạt ñộng marketing; Quảng cáo sản phẩm thông 

qua các phương tiện thông tin ñại chúng báo chí, phát thanh, truyền 

hình…, ñồng thời cần thực hiện tốt dịch vụ trước và sau bán hàng. 

- Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ ñây cũng là một 

nguyên nhân dẫn tới sản phẩm của doanh nghiệp khó xâm nhập ñược 

vào thị trường mới. 

- Hoàn thiện việc chăm sóc khách hàng, xây dựng mối quan hệ 

tốt với khách hàng là tiền ñề các cuộc giao thương tốt ñẹp sau này. 

Bên cạnh ñó tăng cường vai trò của các hiệp hội, các câu lạc bộ và 

các tổ chức chuyên môn ñối với phát triển của DNNVV trên ñịa bàn. 

3.2.6. Giải pháp tăng kết quả kinh doanh, tăng ñóng góp cho xã hội 

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

- Xây dựng, phát triển thương hiệu và nhãn hiệu hàng hóa của DN. 

- Phát triển sản xuất DN phải gắn liền với bảo vệ môi trường. 

- Chú trọng công tác quy hoạch khu công nghiệp ñảm bảo tính 

khoa học cao và phù hợp với ñặc ñiểm của ñịa phương. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về môi 

trường của cơ quan có chức năng. 

- Tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán 

bộ chuyên môn phụ trách môi trường, phương tiện kỹ thuật hiện ñại 
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3.3. KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 

3.3.1. Kiến nghị 

- Nhà nước cần có chính sách ưu tiên hơn nữa cho DNNVV 

phát triển, ñặc biệt là cần có chính sách ñể làm minh bạch các dịch 

vụ công, các chính sách ñồng bộ ñể hỗ trợ DNNVV phát triển hiệu 

quả. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cần xây dựng cơ chế hỗ trợ 

doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh ñổi mới sáng tạo, ñổi mới công nghệ, 

nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá. 

3.3.2. Kết Luận 

Kon Tum là một tỉnh còn nhiều khó khăn, nền kinh tế chủ yếu 

dựa vào nông nghiệp, cơ sở hạ tầng chưa phát triển, các chính sách 

thu hút ñầu tư, hỗ trợ DNNVV phát triển còn rất hạn chế. Các 

DNNVV hiện nay ña phần vẫn ở tình trạng quy mô sản xuất nhỏ, 

manh mún, công nghệ thấp, lực lượng lao ñộng tay nghề không cao, 

các sản phẩm sản xuất ra chất lượng chưa cao, thị trường tiêu thụ rất 

hạn chế. 

ðể phát triển DNNVV trong thời kỳ hội nhập hiện nay cần có 

sự chung tay, góp sức, quyết tâm từ Trung ương ñến ñịa phương với 

những chính sách thật sự hiệu quả ñể hỗ trợ DNNVV và ñặc biệt là 

nỗ lực vươn lên từ chính các DNNVV. 
 


