
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

 

NGUYỄN THỊ THOA 

 

 

 

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TRÊN  

ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, 

 TỈNH ĐẮK LẮK 

 

 

 

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển 

Mã số:   60.31.01.05    

 

 

 

 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ  

 

 

 

 

 

Đà Nẵng - Năm 2016 



Công trình được hoàn thành tại 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

 

 

  Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. BÙI QUANG BÌNH 

 

 

 

Phản biện 1: TS. NGUYỄN HIỆP 

 

 

 

  Phản biện 2: PGS.TS. LÊ QUỐC HỘI 

 

 

 

 

Luận  văn được  bảo  vệ trước  Hội đồng  chấm Luận văn tốt nghiệp 

thạc sĩ kinh tế  họp tại Đại học  Đà Nẵng vào ngày 17 tháng 01 năm 

2016 

 

 

 

   Có thể tìm hiểu luận văn tại: 

- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng 

- Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 



1 

 

MỞ ĐẦU 

1. Tính c p thiết của đề tài 

Trong quá trình phát triển kinh tế, doanh nghiệp luôn đóng vai trò 

hết sức quan trọng. Trong những năm gần đây, doanh nghiệp ngày càng 

phát triển mạnh mẽ về cả số lượng và chất lượng, thể hiện là tỷ lệ đóng góp 

vào GDP của các thành phần kinh tế này ngày càng chiếm tỷ trọng lớn, đã 

khẳng định được vai trò của nó trong quá trình phát triển kinh tế của đất 

nước. Tuy có những đóng góp tích cực nhưng bên cạnh đó v n còn nhiều 

tồn tại như: phát triển nhanh về số lượng nhưng chất lượng hoạt động chưa 

tương xứng với sự gia tăng đó, hầu hết các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, 

công nghệ lạc hậu, trình độ lao động kém, tính tự phát còn cao,… tình trạng 

này gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa 

và hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta. 

Trong những năm qua, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Buôn 

Ma Thuột đã có những bước phát triển nhất định, có nhiều đóng góp tích 

cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh 

những mặt đạt được, các doanh nghiệp trên địa bàn v n còn tồn tại nhiều 

hạn chế cần được khắc phục. Chính vì vậy, để tìm ra giải pháp phát triển 

các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột là lý do em chọn 

đề tài “Phát triển doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk” làm đề tài luận văn nghiên cứu tốt nghiệp của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa về mặt lý luận liên quan đến phát triển doanh nghiệp. 

- Đánh giá thực trạng phát triển doanh nghiệp trên địa bàn thành phố 

Buôn Ma Thuột giai đoạn 2010 – 2014. 

 - Đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp trên địa bàn thành phố 

Buôn Ma Thuột trong thời gian tới. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Đối tượng nghiên cứu là các vấn 

đề lý luận, thực tiễn liên quan đến việc phát triển doanh nghiệp trên địa bàn 

thành phố Buôn Ma Thuột. 
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- Phạm vi nghiên cứu của đề tài  

+ Về nội dung: Luận văn nghiên cứu sự phát triển của doanh nghiệp 

trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột theo loại hình và ngành kinh tế . 

+ Về mặt không gian: Trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk. 

+ Về mặt thời gian: Luận văn nghiên cứu thực trạng hoạt động của 

các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2010-

2014;  

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Luận văn vận dụng kết hợp phương pháp phân tích khác nhau như. 

Cụ thể: 

- Phương pháp phân tích thống kê mô tả 

- Phương pháp so sánh 

- Các phương pháp nghiên cứu khác. 

5. Kết c u của Luận văn 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham 

thảo, luận văn gồm có ba chương như sau: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về Phát triển doanh nghiệp. 

Chương 2: Thực trạng phát triển doanh nghiệp trên địa bàn thành 

phố Buôn Ma Thuột trong thời gian qua. 

Chương 3: Một số giải pháp phát triển doanh nghiệp trên địa bàn 

thành phố Buôn Ma Thuột trong thời gian tới. 

 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Phát triển doanh nghiệp là lĩnh vực được các cấp chính quyền và 

các nhà nghiên cứu kinh tế trong, ngoài nước quan tâm, nghiên cứu và 

xem xét dưới nhiều góc độ với không gian và thời gian khác nhau. Qua 

đó, các tác giả đã t ng kết được quá trình phát triển doanh nghiệp, đ c 

r t kinh nghiệm thực tiễn và khuyến nghị các giải pháp cơ bản để phát 

triển doanh nghiệp…Đó là những cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng 

gi p ch ng tôi kế th a, tham khảo trong quá trình nghiên cứu, thực hiện 

luận văn này. 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 

1.1. KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 

1.1.1. Phát triển doanh nghiệp 

Doanh nghiệp là t  chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao 

dịch, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục 

đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. 

Phát triển doanh nghiệp là t ng hợp các biện pháp, phương 

pháp, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh 

nghiệp có thể huy động các nguồn lực để gia tăng quy mô, hiệu quả 

sản xuất của mình, đáp ứng tốt hơn yêu cầu xã hội, nhu cầu của thị 

trường và gia tăng lợi nhuận sản xuất. 

1.1.2. Phân loại doanh nghiệp 

- Theo hình thức sở hữu: DNNN, DN dân doanh (Tập thể, 

DNTN, Công ty c  phần, Công ty TNHH) và DN có vốn đầu tư nước 

ngoài. 

- Theo ngành kinh tế: DN nông nghiệp, DN công nghiệp, DN 

thương mại – dịch vụ. 

- Theo tính chất hoạt động: DN công ích và DN sản xuất kinh 

doanh. 

- Theo quy mô hoạt động: DN lớn, DN v a và DN nhỏ. 

1.1.3. Các loại hình doanh nghiệp 

- Doanh nghiệp tư nhân 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn 

- Doanh nghiệp nhà nước 

- Hợp tác xã 

- Công ty c  phần 
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1.1.4. Ƣu điểm và nhƣợc điểm của doanh nghiệp 

Trong quá trình vận hành và phát triển doanh nghiệp có các ưu, 

nhược điểm cơ bản sau: 

a. Ưu điểm  

- Doanh nghiệp s  dụng vốn của chính người đứng đầu, vì vậy 

lợi ích luôn gắn liền với chủ doanh nghiệp. Đây là động lực chính để 

th c đẩy doanh nghiệp phát triển. 

- Mối quan hệ giữa quyền hạn và trách nhiệm, nghĩa vụ và lợi 

ích gắn chặt với nhau. Do vậy, các doanh nghiệp có tính chủ động cao, 

năng động ứng x  trước thị trường, bộ máy quản lý doanh nghiệp 

thường gọn nhẹ. Đó là cơ hội để phát triển giá trị của mỗi cá nhân: sự 

say mê, sáng tạo.  

- Mục tiêu hoạt động của DN là đạt lợi nhuận tối đa, ít bị các 

mục tiêu xã hội khác chi phối. Chính vì vậy doanh nghiệp luôn theo 

sát thị trường, linh hoạt tạo ra sản phẩm mới th c đẩy tiêu dùng.  

b. Nhược điểm 

- Chỉ tập trung vào nhu cầu có khả năng thanh toán, không chú 

ý đến nhu cầu cơ bản của xã hội có lợi nhuận thấp gọi là “hàng hóa 

công cộng” như đường xá, các công trình văn hóa, y tế, giáo dục….. 

- Khu vực này có nguồn vốn ít nên khó đầu tư máy móc thiết bị 

công nghệ sản xuất tiên tiến. Khi gặp những biến động lớn của thị 

trường các DN dễ rơi vào tình trạng phá sản.  

- Các doanh nghiệp thường không ch  trọng tới lợi ích công 

cộng nên nhiều DN bất chấp  pháp luật tạo ra sản phẩm kém chất 

lượng, gian lận thương mại, gây ô nhiễm môi trường… 

- DN càng phát triển sẽ làm tăng sự phân hóa giàu nghèo, ảnh 

hưởng đến sự công bằng trong xã hội. 

Vậy muốn DN phát triển theo đ ng mục tiêu là nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thì sự can thiệp của Nhà nước sẽ 

đảm bảo hiệu qua cho sự vận động của thị trường được  n định. 
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1.1.5. Vai trò của doanh nghiệp 

- Làm tăng GDP, tăng thu nhập người lao động và giá trị xuất 

khẩu cho nền kinh tế.  

- Có vai trò quan trọng trong quá trình tích lũy vốn và nâng cao 

hiệu quả s  dụng vốn của nền kinh tế.  

- Tạo nhiều việc làm mới, giảm bớt áp lực về thất nghiệp, đồng 

thời góp phần đào tạo nguồn nhân lực.  

- Th c đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.  

- Phát triển DN tác động đến giải quyết tốt hơn các vấn đề xã 

hội.  

1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 

1.2.1. Phát triển số lƣợng doanh nghiệp: Gia tăng số lượng 

DN là làm tăng số lượng tuyệt đối các DN. Số lượng DN gia tăng 

hằng năm chứng tỏ DN ngày càng phát triển. Tuy nhiên, gia tăng số 

lượng DN không chỉ là tăng về số lượng DN ĐKKD mà phải được thể 

hiện bằng sự tăng lên về số lượng DN thực tế hoạt động. 

1.2.2. Phát triển các yếu tố nguồn lực: Gia tăng yếu tố các 

nguồn lực chính là làm cho các yếu tố đầu vào được s  dụng một các 

có hiệu quả hoặc đưa vào trong quá trình sản xuất nhiều hơn. 

a. Vốn: Nhà đầu tư cần phải xác định rõ nhu cầu s  dụng vốn 

của mình khi bắt đầu tiến hành hoạt động kinh doanh để t  đó thiết lập 

quy mô vốn cũng như quy mô doanh nghiệp thích hợp.  

b. Lao động: Nguồn nhân lực có vai trò quan trọng quyết định 

đối với sự phát triển nền kinh tế - xã hội nói chung và kinh tế tư nhân 

nói riêng. Nguồn nhân lực được xem là có giá trị và có vai trò quan 

trọng trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp.  

c. Điều kiện vật chất: Cơ sở vật chất của DN bao gồm: đất đai, 

mặt bằng kinh doanh, nhà xưởng, tài sản, trang thiết bị, máy móc, 

nguyên vật liệu, các phương tiện vận chuyển bảo quản hàng hoá, vật 
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tư hàng hoá. Đó là các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất quyết 

định kết quả của chu kỳ kinh doanh. 

d. Trình độ công nghệ: Trình độ công nghệ máy móc thiết bị 

có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của mỗi một DN. Một DN 

có công nghệ máy móc thiết bị tốt sẽ gi p DN nâng cao được chất 

lượng sản phẩm, đa dạng hoá m u mã sản phẩm, giảm tiêu hao 

nguyên, nhiên liệu; cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao mức độ an 

toàn sản xuất cho công nhân. Đ i mới công nghệ máy móc thiết bị 

không chỉ nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường 

mà còn tạo điều kiện để nâng cao trình độ công nhân. 

1.2.3. Đẩy mạnh liên kết giữa các doanh nghiệp 

Liên kết doanh nghiệp là quan hệ hợp tác bình đẳng giữa các 

DN dựa trên nguyên tắc tự nguyện nhằm khai thác hết tiềm năng của 

mỗi DN để tạo hiệu quả SXKD. Liên kết giữa các DN có thể có nhiều 

hình thức như tự liên kết hoặc thông qua các t  chức, các hiệp hội.  

1.2.4. Mở rộng thị trƣờng 

Mở rộng thị trường là tìm cách gia tăng doanh số qua việc đưa 

ra các sản phẩm vào thị trường mới. Làm cho các yếu tố thị trường, thị 

phần, khách hàng của nó ngày càng tăng. Để mở rộng thị trường thì 

doanh nghiệp phải hiệu rõ về thị trường, nắm bắt được cơ hội không 

những của thị trường trong nước mà cả thị trường thế giới. Bên cạnh 

đó, Nhà nước phải cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho các doanh 

nghiệp tiếp x c với thị trường, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm thị trường. 

1.2.5. Nâng cao hiệu quả SXKD và đóng góp của doanh 

nghiệp 

Một nhân tố không thể không kể đến trong nội dung của phát 

triển DN, đó là gia tăng kết quả và đóng góp của DN, vì suy cho cùng, 

phát triển tất cả các nội dung trên đều không có ý nghĩa nếu không 

đem lại một kết quả SXKD khả quan. 
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1.3. NHỮNG NHÂN TỐ VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, 

XÃ HỘI ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 

1.3.1. Nhân tố về điều kiện tự nhiên: Các đặc điểm vị trí địa 

lý, địa hình, th  như ng, khí hậu, nguồn nước…của một địa phương, 

dù ít hay nhiều đều ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của doanh 

nghiệp, cụ thể như về mặt bằng sản xuất, thị trường tiêu thụ, nguồn 

nguyên liệu… 

1.3.2. Nhân tố về điều kiện KT-XH: Quá trình hoạt động và 

phát triển của doanh nghiệp không thể tách rời môi trường KT-XH 

trên địa bàn. Tất cả các yếu tố như thực trạng và định hướng phát triển 

kinh tế; điều kiện hạ tầng; trình độ dân trí, văn hóa và các cơ chế, 

chính sách của nhà nước…đều trực tiếp hay gián tiếp tác động tới các 

DN. 

1.3.4. Chính sách của Nhà nƣớc: Môi trường thể chế và các 

chính sách hỗ trợ của Nhà nước ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động 

SXKD của DN. Chính sách đ ng đắn, phù hợp sẽ tạo môi trường kinh 

doanh bình đẳng, không phân biệt đối x , x c tiến liên doanh liên kết 

và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của DN. Nếu có những biểu 

hiện bất cập, thiếu đồng bộ, chồng chéo trong chính sách d n đến môi 

trường kinh doanh bất lợi thì sẽ cản trở sự phát triển của DN. T  đó 

đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện các chính sách nhằm hướng tới 

một môi trường bình đẳng, thuận lợi trong quá trình đ i mới và hội 

nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.  
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 

TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK 

TRONG THỜI GIAN QUA 

2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA THÀNH 

PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK ẢNH HƢỞNG ĐẾN 

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 

2.1.1. Đặc điểm về tự nhiên  

a. Vị trí địa lý: Thành phố Buôn Ma Thuột là trung tâm chính 

trị, kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk. Thành phố có diện tích tự nhiên 

37.718 ha, chiếm 2,87% diện tích tự nhiên của tỉnh. Ranh giới hành 

chính của thành phố phía Bắc giáp huyện Cư Mgar; phía Nam giáp 

huyện Krông Ana  – Cư Kuin; phía Đông giáp huyện Krông Pắk; phía 

Tây giáp huyện Buôn Đôn và Cư J t. 

b. Địa hình: Thành phố Buôn Ma Thuột được bao xung quanh 

bởi một cao nguyên đất Bazan màu m , thành phố có đặc điểm địa 

hình lượn sóng, dốc thoải, mức độ chia cắt ngang và sâu, bởi hai dòng 

suối EaTam và EaNioul thuộc thượng nguồn sông Sêrêpốk.  

c. Khí hậu: Thành phố Buôn Ma Thuột nằm trong vùng cao 

nguyên Đắk Lắk, chịu chi phối của khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhưng 

đồng thời cũng chịu ảnh hưởng mạnh của tiểu vùng khí hậu cao 

nguyên phía Tây dãy Trường Sơn, nên có những nét đặc thù riêng.  

d. Tài nguyên thiên nhiên 

2.1.3. Đặc điểm về kinh tế 

a. Về tăng trưởng kinh tế: Trong những năm qua, trong bối 

cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước bị suy giảm, tình hình thời tiết, 

khí hậu diễn biến phức tạp, dịch bệnh v n còn xảy ra,… Những 

nguyên nhân trên đã làm cho kinh tế của thành phố phát triển chậm 

lại. Tuy vậy, kinh tế thành phố v n đạt mức tăng trưởng khá, bình 

quân tăng trưởng giá trị sản xuất giai đoạn 2010-2014 tăng 10,44%. 
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b. Cơ cấu kinh tế: Cơ cấu kinh tế thành phố chuyển dịch theo 

hướng hợp lý, giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 

tỷ trọng TMDV và  n định tỷ trọng CN-XD.  

c. Cơ sở hạ tầng và xã hội: Hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH 

của thành phố Buôn Ma Thuột được đầu tư khá cơ bản. Trong đó, giao 

thông đối ngoại có sân bay Buôn Ma Thuột và 06 tuyến quốc lộ. Các 

cơ sở y tế, giáo dục đã được đầu tư xây dựng, đạt chuẩn quốc gia. 

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TẠI 

THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK TRONG 

THỜI GIAN QUA 

2.2.1. Thực trạng phát triển số lƣợng doanh nghiệp 

Trong những năm qua số lượng các DN trên địa bàn thành phố 

đã có bước phát triển mạnh về cả số lượng l n quy mô.  

Bảng 2.7. Số lƣợng DN đăng ký và thực tế còn hoạt động 

ĐVT: doanh nghiệp 

Tình trạng DN 2010 2011 2012 2013 2014 

DN đang hoạt động 1.578 1.645 1.576 1.599 1.612 

DN không hoạt động 315 390 547 772 838 

Tổng số DN  đăng ký 1.893 2.035 2.123 2.371 2.450 

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk 

Số lượng DN đăng ký tăng đều qua các năm. Tuy nhiên một 

thực trạng khá báo động, đó là số lượng DN ĐKKD tăng nhưng thực 

tế lại không hoạt động. Tỷ lệ này bắt đầu tăng nhanh t  năm 2012 do 

nền kinh tế cả nước nói chung và của tỉnh nhà nói riêng đang gặp khó 

khăn, nền kinh tế rơi vào suy thoái, ảnh hưởng đến sự phát triển của 

các DN, làm nhiều DN làm ăn thua lỗ, phá sản. 
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Bảng 2. . Cơ c u doanh nghiệp phân theo ngành kinh tế  

ĐVT: % 

Ngành 

kinh tế  

 Năm 

2010 

 Năm 

2011 

 Năm 

2012 

 Năm 

2013  

 Năm 

2014  

CN-XD 33,21 32,28 32,61 30,71 30,21 

TMDV 62,86 64,07 63,64 65,60 66,38 

NLTS 3,93 3,65 3,75 3,69 3,41 

Tổng 100 100 100 100 100 

Nguồn: Niên giám thống kê năm 2014 

Cơ cấu DN phân theo ngành kinh tế trên địa bàn thành phố qua 

các năm đều tập trung chủ yếu ở các ngành như TMDV, CN-XD. 

Nhìn chung qua các năm tỷ trọng của DN phân theo ngành nghề có 

những biến động, tuy nhiên không đáng kể, phát triển nhìn chung có 

xu hướng tăng dần tỷ trọng các DN ngành TMDV, giảm dần tỷ trọng 

DN ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản. 

2.2.2. Thực trạng phát triển các nguồn lực trong DN 

a. Thực trạng về vốn: Các DN trên địa bàn thành phố chủ yếu 

là các DNNVV. Nguồn vốn SXKD của DN trong giai đoạn 2010 – 

2014 có xu hướng giảm dần t  năm 2010 đến năm 2012, tuy nhiên 

đến năm 2013, 2014 đã tăng trở lại. Nguồn vốn SXKD năm 2013, 

2014 tăng chứng tỏ nhiều DN đã vượt qua được giai đoạn khó khăn 

của nền kinh tế, mở rộng được hoạt động kinh doanh của mình.  

Bảng 2.11. Vốn sản  u t kinh doanh hàng năm của các doanh 

nghiệp phân theo loại hình và ngành kinh tế 

 ĐVT: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 

TỔNG SỐ  23.836   21.759   20.130   26.149  25.438  

1. Phân theo loại 

hình DN 
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- DNNN    3.737     4.311    3.053    4.113    3.927  

- DN ngoài Nhà 

nước 

 18.435  15.637  15.101  20.202  18.895  

+ Tập thể       171       264        202       399       266 

+ Công ty TNHH  17.884     8.603     7.704   11.109  10.502  

+ Công ty c  

phần 

   4.138    8.990     9.052   10.601  10.195  

+ DNTN       875     1.168    1.034     1.534    1.091 

- DN có vốn đầu 

tư nước ngoài 

      104        152        219        171       894  

2. Phân theo 

ngành kinh tế 

          

CN-XD    6.265    9.341     8.046     9.667  10.924 

 TMDV   14.768    9.251     8.827  10.570   9.929  

 NLTS     2.316    2.224     2.158    3.508    4.038 

Nguồn: Niên giám thống kê năm 2014 

b. Thực trạng về lao động: Hàng năm các DN đã tạo việc làm 

khá  n định cho một lượng lao động trên địa bàn. Số lượng lao động 

trong các DN tăng tỷ lệ thuận với việc số lượng DN trên địa bàn tăng. 

Chủ yếu lao động tập trung vào các ngành CN-XD, TM-DV, lao động 

trong các ngành NLTS là rất thấp, chỉ chiếm 10% t ng số lao động 

làm việc trong các DN trên địa bàn thành phố.  

Bảng 2.12. Số lƣợng lao động làm việc trong các doanh nghiệp 

phân theo loại hình và ngành kinh tế 

       ĐVT: lao động 

Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 

TỔNG SỐ  49.576  50.058  50.222   50.671  51.020  

1. Phân theo loại 

hình DN 
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- DNNN    2.257   12.371   12.402  12.428  12.442  

- DN ngoài Nhà 

nước 

 37.135   37.434   37.567   37.986  38.305  

+ Tập thể      985    1.098     1.053     1.044       957  

+ Công ty TNHH  24.845   24.830   24.983   25.282  25.658  

+ Công ty c  

phần 

   7.985     8.267     8.263     8.327    8.718  

+ DNTN    3.320     3.239     3.268     3.333     2.972  

- DN có vốn đầu 

tư nước ngoài 

         

184  

         

253  

         

253  

         

257  

       

273  

2. Phân theo 

ngành kinh tế 

     

 CN-XD  24.665  24.354   24.254   24.173  23.629  

 TMDV   18.169   19.301   19.553   19.968   21.795  

 NLTS   6.742     6.403     6.415     6.530    5.596  

Nguồn: Niên giám thống kê năm 2014 

Trình độ của người lao động còn thấp, chủ yếu là lao động ph  

thông, chưa qua đào tạo, trình độ hiểu biết pháp luật còn hạn chế. 

Trình độ giữa các chủ DN không đồng đều. Những người đã qua đào 

tạo có trình độ đại học, cao đẳng là những người trẻ tu i có lòng nhiệt 

huyết nhưng còn thiếu kinh nghiệm.  

c. Thực trạng về mặt bằng sản xuất kinh doanh: Hiện nay, 

phần lớn các DN trên địa bàn thành phố s  dụng đất gia đình có sẵn để 

làm mặt bằng kinh doanh, văn phòng làm việc. Trên địa bàn thành phố 

có 1 KCN và 1 CCN đã hoàn thiện hạ tầng để đưa vào kinh doanh. 

Tuy nhiên, do chưa đáp ứng được thủ tục thuê đất trong KCN, CCN 

nên v n còn rất nhiều DN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến 

chưa xây dựng được nhà xưởng để hoạt động SXKD.  

d. Thực trạng về công nghệ: Công nghệ góp phần nâng cao 

hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, hiện nay các DN đang s  
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dụng công nghệ lạc hậu, tỷ lệ sản phẩm hư hỏng cao, lao động thủ 

công chiếm đa số nên sản phẩm sản xuất ra có chất lượng chưa cao, 

khó tìm được chỗ đứng trên thị trường.  

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

Trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột chưa thành lập Hiệp 

hội để liên kết giữa các doanh nghiệp. Các DN trên địa bàn thành phố 

chỉ có thể tham gia Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, 

số lượng DN tham gia Hiệp hội v n chưa nhiều, chỉ chiếm 6,33% t ng 

số DN trên địa bàn. 

2.2.4. Thực trạng thị trƣờng tiêu thụ 

- Tổng mức lƣu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch 

vụ tăng liên tục qua các năm, tuy nhiên tốc độ tăng lại giảm dần.  

Bảng 2.1 . Thực trạng về mức LCHH và DT dịch vụ của DN 

Chỉ tiêu ĐVT 2010 2011 2012 2013 2014 

T ng mức 

LCHH bán lẻ 

và DT dịch vụ 

Tỷ.đ 11.458 13.427 15.710 18.381 21.322 

Số tăng tuyệt 

đối 
Tỷ.đ - 1.969 2.283 2.671 2.941 

Tốc độ tăng 

hàng năm 
% - 17,18 17 17 16 

Tốc độ tăng 

bình quân 
% 

16,8 

Nguồn: Niên giám thống kê năm 2014 

- Doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp ngày càng tăng, 

đặc biệt tăng mạnh vào năm 2013. Tuy nhiên, do các DN trên địa bàn 

thành phố phần lớn có quy mô nhỏ vốn ít nên chưa ch  trọng vào hoạt 

động quảng cáo. 

- Kim ngạch  u t khẩu: Đến cuối năm 2014 trên địa bàn 

thành phố Buôn Ma Thuột có 35 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu 

hàng hóa. Kim ngạch xuất khẩu của các DN trên địa bàn thành phố 



14 

 

giai đoạn 2010 – 2014 có nhiều biến động, cụ thể kim ngạch xuất 

khẩu năm 2011 tăng, những năm sau đó có xu hướng giảm. Các mặt 

hàng xuất khẩu của doanh nghiệp trên địa bàn chưa phong ph , chủ 

yếu là nông, lâm sản, hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp.  

2.2.5. Thực trạng về hiệu quả SXKD và đóng góp cho  ã hội 

a. Doanh thu: Nhờ tăng nguồn vốn, đ i mới công nghệ, nâng 

cao trình độ quản lý nên chất lượng sản phẩm tăng lên, t  đó làm tăng 

doanh thu thuần của các DN. Xét về tốc độ tăng doanh thu thì DN có 

vốn đầu tư nước ngoài có tốc độ tăng doanh thu lớn nhất, thứ hai là 

loại hình công ty c  phần, các loại hình DN khác có tốc độ tăng doanh 

thu khá thấp, chỉ d ng ở mức dưới 10%, thậm chí loại hình Công ty 

TNHH có tốc độ tăng doanh thu âm. Xét theo ngành kinh tế thì DN 

ngành TMDV có doanh thu lớn nhất. Tuy nhiên, xét về tốc độ tăng 

doanh thu giai đoạn 2010 - 2014 thì DN ngành CN-XD có tốc độ tăng 

nhanh nhất. Doanh thu của các DN trên địa bàn thành phố giai đoạn 

2010 - 2014 tăng ở mức khá, tuy có giảm ở giai đoạn năm 2014, do 

tình hình chung của cả nước là Chính phủ cắt giảm đầu tư công để 

kìm chế lạm phát, nên cũng ảnh hưởng đến doanh thu của các DN. 

b. Lợi nhuận của các doanh nghiệp: Kết quả hoạt động kinh 

doanh của các DN trên địa bàn tương đối cao, tuy nhiên v n chưa thật 

đáng kể so với nguồn lực hiện có. Tình trạng DN làm ăn thua lỗ phần 

nhiều do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế v a qua, đã đưa 

không ít các doanh nghiệp đến phá sản, bên cạnh đó cũng do nội lực 

bên trong của các DN còn quá yếu, nên khi gặp khó khăn khi nền kinh 

tế khủng hoảng thì khó đối phó. Tuy nhiên, t  sau cuộc khủng hoảng, 

với những giải pháp cứu trợ của nhà nước như hạ lãi suất, kích cầu, 

giảm thuế,...dần các DN đã có những biến chuyển có tính khởi sắc.  

c. Thực trạng thu nhập người lao động: Thu nhập bình quân 

của người lao động làm việc trong các DN tăng đều qua các năm và 

tương đối  n định. Đời sống của người lao động đã t ng bước được 
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cải thiện, t  đó tạo tâm lý yên tâm làm việc lâu dài và góp phần nâng 

cao thu nhập, giảm nghèo cho một bộ phận lao động. Có nhiều DNNN 

thực hiện tương đối đầy đủ các chế độ về tiền lương, phụ cấp lương và 

các khoản thu nhập tăng thêm ngoài lương theo quy định của Nhà 

nước. Tuy nhiên, mức thu nhập nói chung, lương cơ bản nói riêng của 

lao động trong các DN trong những năm qua chưa tương xứng với sức 

lao động mà họ đã bỏ ra nên chưa động viên khuyến khích kịp thời đã 

hạn chế đến hiệu quả sản xuất và nâng cao năng suất lao động.  

d.  Tình hình nộp ngân sách Nhà nước của các doanh 

nghiệp: Tỷ lệ đóng góp vào ngân sách thành phố của các DN tăng qua 

các năm 2010 đến năm 2013, tuy nhiên đóng góp NSNN của DN năm 

2014 bị sụt giảm đáng kể do doanh thu t  hoạt động SXKD của DN 

giảm. Trong đó, do số lượng DN ngoài Nhà nước chiếm tỷ trọng lớn 

nên đóng góp vào NSNN nhiều nhất. Tuy nhiên, v n phải kể đến 

những đóng góp của DNNN và DN có vốn đầu tư nước ngoài, số 

lượng các DN này chỉ chiếm 2% t ng số DN trên địa bàn thành phố 

nhưng chiếm hơn 40% phần đóng góp vào ngân sách địa phương. 

Đánh giá chung thì sự đóng góp của các DN trên địa bàn còn hạn chế, 

chưa tương xứng với tiềm năng, chưa khẳng định lớn về vai trò của 

mình đối với nền kinh tế địa phương. Tình trạng DN trốn thuế v n 

diễn ra làm thất thu cho NSNN. 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN 

DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BUÔN MA 

THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK TRONG THỜI GIAN QUA 

2.3.1.Đánh giá chung 

a. Những mặt đạt được 

- Số lượng và quy mô của các DN trên địa bàn thành phố tăng 

liên tục qua các năm. 
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- Quy mô các yếu tố nguồn lực của DN có xu hướng tăng qua 

các năm, khu vực này tạo ra nhiều việc làm nhất, góp phần giảm tỷ lệ 

thất nghiệp. 

- Số lượng các DN có xu hướng gia tăng nghiêng về loại hình 

công ty TNHH và công ty c  phần như vậy là phù hợp với xu hướng 

vận động của nền kinh tế hiện nay. 

- Hiệp hội doanh nghiệp đã cố gắng trong việc hỗ trợ tích cực 

cho các doanh DN nhằm duy trì sự  n định, đoàn kết, tương trợ cùng 

nhau vượt khó khăn, th  thách trong thời kỳ suy thoái kinh tế. 

- Các DN đã góp phần gia tăng kim ngạch xuất khẩu của địa 

phương và giải quyết đầu ra cho các mặt hàng nông, lâm sản của tỉnh. 

- Các DN trên địa bàn có hiệu quả sản xuất kinh doanh cao, 

ngày càng đóng góp nhiều vào việc phát triển kinh tế của thành phố. 

b. Những hạn chế cần khắc phục 

- Số lượng các loại hình doanh nghiệp tăng nhanh nhưng chất 

lượng doanh nghiệp còn kém, năng lực cạnh tranh thấp. 

- Các doanh nghiệp có nguồn vốn hạn chế, chất lượng nguồn 

nhân lực thấp, tỷ lệ ứng dụng khoa học công nghệ thấp, thị trường tiêu 

thụ nhỏ, năng suất lao động không cao. 

- Phương  thức kinh doanh còn mạng  tính tự phát của hộ gia 

đình, trình độ lao động hầu hết chưa qua đào tạo.   

- Ngành nghề kinh doanh không đa dạng.  

- Trình độ quản trị kinh doanh của chủ DN còn khá hạn chế.  

- Các t  chức, hiệp hội doanh nghiệp chưa liên kết được các 

doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế với nhau. 

- Thị trường tiêu thụ nhỏ chủ yếu ở trong tỉnh, khó khăn trong 

quảng bá sản phẩm, hình ảnh doanh nghiệp của tỉnh ra cả nước. Thị 

trường xuất khẩu chưa phát huy hết tiềm năng. 
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- Kết quả sản xuất của DN có xu hướng tăng qua các năm 

nhưng thu nhập của người lao động còn thấp, tình trạng trốn thuế, 

không đóng bảo hiểm cho người lao động v n tồn tại ở một số DN. 

2.3.2. Nguyên nhân của các hạn chế 

Về cơ chế chính sách: Việc tiếp cận đất đai và mặt bằng kinh 

doanh cho SXKD của DN còn nhiều khó khăn. Chính sách tín dụng 

còn nhiều hạn chế, thủ tục vay vốn, đánh giá tài sản, thời gian thẩm 

định kéo dài. DN cũng rất khó tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, 

trong khi nhu cầu về vốn đối với các DN trên địa bàn là rất lớn. Mức 

độ tiếp cận thông tin về cơ chế, chính sách còn thấp. Công cuộc cải 

cách hành chính diễn ra chậm cũng gây không ít khó khăn cho DN. 

Thủ tục hành chính còn rườm rà, đây là một cản trở lớn cho DN và tạo 

kẻ hở cho tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà đối với DN. Một số lĩnh 

vực về thuế, hải quan, đất đai, vốn, …còn chưa rõ ràng minh bạch. 

Chưa kết hợp chặt chẽ giữa nhu cầu lao động của doanh nghiệp với 

các cơ sở đào tạo nghề. Bên cạnh đó công tác hỗ trợ đào tạo, tuyển 

dụng lao động cho doanh nghiệp hầu như chưa có.  

Về phía các doanh nghiệp: Trình độ chuyên môn và quản lý 

của chủ DN còn hạn chế. Khả năng nắm bắt và x  lý thông tin của đa 

số doanh nhân còn chậm. Thiếu kiến thức và kinh nghiệm hoạt động 

trong cơ chế kinh tế thị trường. Khả năng tài chính của DN có hạn nên 

sức sản xuất, sức cạnh tranh thấp. Chưa xây dựng được thị trường tiêu 

thụ sản phẩm và mạng lưới bán hàng đủ mạnh để hỗ trợ bán hàng, 

thiếu trình độ trong quảng cáo, tiếp thị, giới thiệu sản phẩm. Yếu kém 

trong quản lý kinh tế và chấp hành pháp luật. Chưa quan tâm đ ng 

mức đến việc nâng cao đời sống và thu nhập cho lao động cũng như 

đảm bảo các quyền lợi ích hợp pháp của lao động. 
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CHƢƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 

TRONG THỜI GIAN TỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BUÔN MA 

THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK 

3.1 .CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 

3.1.1. Dự báo sự thay đổi của môi trƣờng kinh tế vĩ mô: Nền kinh 

tế nước ta đang đi vào hội nhập quốc tế sâu rộng, nhiều hiệp định hợp tác 

với các t  chức quốc tế và các quốc gia trên thế giới được ký kết, việc gia 

nhập nhiều t  chức và diễn đàn quốc tế đã tạo ra nhiều vận hội và thách 

thức cho DN. 

3.1.2. Định hƣớng và mục tiêu phát triển kinh tế  ã hội của 

thành phố Buôn Ma Thuột 

a. Định hướng: Đẩy mạnh phát triển kinh tế với tốc độ nhanh và bền 

vững; T ng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên đầu tư 

theo chiều sâu; Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng; Nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực; Gắn tăng trưởng kinh tế với đảm bảo công bằng, an sinh xã 

hội, đoàn kết dân tộc.  

b. Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Buôn Ma 

Thuột 

- Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai 

đoạn 2016 – 2020 đạt 12%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần 

tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành CN-XD và TMDV.  

- Về xã hội: Phát triển kinh tế đi đôi với nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần của người dân. Phát triển kinh tế phải dựa trên cơ chế thị trường định 

hướng XHCN, phù hợp với điều kiện tự nhiên của thành phố. S  dụng có hiệu 

quả các nguồn lực xã hội. Khai thác tốt các điều kiện thuận lợi trong hội nhập 

kinh tế quốc tế để phát triển lực lượng sản xuất, phát huy cao nội lực. Đồng thời 

tăng cường đầu tư của Nhà nước và xã hội, ứng dụng nhanh các thành tựu khoa 

học, công nghệ tiên tiến cho SXKD, phát triển nguồn nhân lực. 

- Về môi trường: Bảo vệ môi trường sinh thái gắn với phát triển KT-

XH. Phát triển kinh tế gắn chặt với bảo vệ và cải thiện môi trường, giữ gìn 
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đa dạng sinh học, đảm bảo tài nguyên, môi trường sống và phát triển cho 

các thế hệ tương lai. Tăng cường quản lý, bảo vệ và cải tạo môi trường 

đồng thời với nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân. Đẩy nhanh việc 

phủ xanh đất trống đồi trọc ven thành phố, tăng diện tích cây xanh trong nội 

thành. Chất thải ở nội thành được thu gom, x  lý 100%.  

3.2. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TRONG 

THỜI GIAN TỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BUÔN MA 

THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK 

3.2.1 Phát triển số lƣợng các doanh nghiệp 

a. Quy hoạch phát triển ngành kinh tế hợp lý, cung cấp đầy đủ 

thông tin cho doanh nghiệp 

- Nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng các cụm công nghiệp tiểu 

thủ công nghiệp. Tỉnh cần quy hoạch phát triển các cụm CN  trên địa bàn 

thành phố một cách hợp lý và có hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu về mặt 

bằng kinh doanh của DN. Quy hoạch xây dựng các cụm CN trên cơ sở căn 

cứ vào chiến lược phát triển KT-XH của địa phương và phải tiến hành các 

hoạt động khảo sát cụ thể, dự báo nhu cầu về mặt bằng kinh doanh của DN 

trên địa bàn để đảm bảo xây dựng và phát triển các cụm công nghiệp phù 

hợp và thu h t được nhiều doanh nghiệp vào hoạt động kinh doanh. 

-   y nhanh công tác quy hoạch s  dụng  ất cho các xã  phường  

cũng như công tác cấp giấy CNQSD  ất  nhất là đất ở đô thị, thực hiện triệt 

để việc giao đất lâu dài cho người s  dụng đất, t  đó tạo cơ sở pháp lý cần 

thiết cho người s  dụng đất (trong đó có doanh nghiệp khu vực KTTN) yên 

tâm bỏ vốn đầu tư sản xuất lâu dài vào mảnh đất của họ, tăng niềm tin cho 

các nhà đầu tư tư nhân trong và ngoài tỉnh đến đầu tư. 

- Giải pháp  ể tăng khả năng tiếp cận các thông tin về  ất  ai và mặt 

bằng kinh doanh cho doanh nghiệp: Để DN tiếp cận nhiều hơn các thông tin 

liên quan về đất đai và mặt bằng kinh doanh, chính quyền địa phương cần có 

chính sách cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ và rộng rãi cho các DN.  

- Về lâu dài  cần chú trọng nâng cao nhận thức pháp luật về  ất  ai 

cho những người s  dụng  ất. Chính quyền các cấp cần có biện pháp tuyên 
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truyền sâu rộng Luật Đất đai và các văn bản pháp luật hướng d n có liên quan 

đến điều chỉnh quan hệ đất đai trong xã hội, để người s  dụng đất có nhận 

thức đ ng đắn về quyền và nghĩa vụ của họ về đất đai.  

b. Cải cách thủ tục hành chính: Thực hiện có hiệu quả mô hình một 

c a liên thông trong các lĩnh vực như ĐKKD, cấp giấy chứng nhận quyền 

s  dụng đất, nộp báo cáo thuế. Rà soát chức năng, nhiệm vụ những cơ quan 

có liên quan đến tiếp x c, phục vụ DN để đảm bảo phụ vụ nâng cao tính 

chuyên nghiệp. Thường xuyên tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn 

cho cán bộ công chức phục vụ DN. 

c. Xây dựng các chương trình và chính sách hỗ trợ khởi sự doanh 

nghiệp phù hợp với đặc điểm của thành phố 

- Xây dựng các chương trình và chính sách hỗ trợ khởi sự doanh 

nghiệp phù hợp với đặc điểm của địa phương.  

- Có các hoạt động hỗ trợ về kiến thức kinh doanh, các vấn đề cơ bản 

cần thiết khác khi khởi sự doanh nghiệp cho các đối tượng có nhiều khả 

năng thành lập doanh nghiệp trong tương lai. 

- Tăng cường các hoạt động tư vấn và hỗ trợ pháp luật về việc thành 

lập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp.  

- Hỗ trợ những hộ kinh doanh cá thể, thợ thủ công làng nghề tiểu thủ 

công nghiệp, chủ các trang trại có điều kiện chuyển đ i thành doanh nghiệp 

để t  chức sản xuất với qui mô lớn hơn, s  dụng được các công cụ quản lý 

hiện đại vào sản xuất. 

- Có biện pháp quản lý hiệu quả các doanh nghiệp sau ĐKKD.  

d. Hỗ trợ hoạt động cung cấp thông tin cho DN: Tăng cường mối 

quan hệ giữa chính quyền và DN, chính quyền phải thường xuyên “lắng 

nghe” DN. Đa dạng hoá các kênh cung cấp thông tin về chính sách cho DN, 

trong đó tập trung vào việc tăng khả năng cung cấp thông tin cho DN qua 

các kênh mang tính đại ch ng như Internet, báo chí. Ngoài các giải pháp 

trên thì cần có những chính sách cụ thể để tuyên truyền ph  biến đến người 

dân và DN về vai trò và lợi ích của việc s  dụng các hệ thống dịch vụ công 

trực tuyến, tăng cường mức độ s  dụng Internet cho người dân và DN. 
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3.2.2. Các giải pháp về tăng quy mô các yếu tố các nguồn lực 

trong doanh nghiệp 

a. Giải pháp về vốn: Với tình hình kinh tế những năm qua không 

thuận lợi để phát triển doanh nghiệp. Việc s  dụng nguồn vốn vay với lãi 

suất cao là một gánh nặng đối với DN. Bên cạnh đó việc tiếp cận các nguồn 

vốn tương đối khó khăn. Chính sách tín dụng cần được hoàn thiện theo 

hướng đơn giản, phù hợp với điều kiện kinh doanh của DN. Đối với chính 

quyền địa phương cần phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn để có được 

cơ chế thông thoáng trong cơ chế cho vay, hỗ trợ về thủ tục vay. Đối với 

bản thân doanh nghiệp, cần s  dụng linh hoạt các phương thức huy động: 

Vay ngân hàng, s  dụng vốn tự có, vay vốn nội bộ,...DN phải giải quyết tốt 

các công việc như thu hồi nợ t  các đơn vị, giải phóng hàng tồn kho. Chống 

chiếm dụng vốn t  các đơn vị khác, ch  ý đầu tư chiều sâu, đầu tư vào 

những hoạt động có khả năng đem lại hiệu quả và thu hồi vốn nhanh. Việc 

tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động có tác dụng làm giảm nhu cầu về 

vốn, cho phép làm ra nhiều sản phẩm hơn nữa. 

b. Giải pháp về lao động: Cơ quan nhà nước nắm bắt nhu cầu lao 

động thực tế trên địa bàn, t  nguồn lực thực tế của địa phương để đào tạo 

nghề cho người lao động, nên tư vấn miễn phí cho người lao động để tránh 

việc th a ngành này, thiếu ngành kia. Các DN cần không ng ng nâng cao 

hiệu quả s  dụng lao động tại DN có như vậy mới nâng cao được hiệu quả 

SXKD. Bên cạnh đó, năng lực của người đứng đầu DN cũng rất quan trọng. 

Các chủ DN cần b  sung thêm các kỹ năng như kỹ năng phân tích kinh 

doanh, kỹ năng dự báo và định hướng chiến lược. 

c. Giải pháp nâng cao trình độ công nghệ, máy móc thiết bị: Các 

doanh nghiệp cần phải tính toán, cân nhắc kỹ giữa yêu cầu đầu tư công 

nghệ mới, hiện đại hóa các trang thiết bị và yêu cầu tăng doanh thu để đạt 

được hiệu quả cao nhất.  

3.2.3. Giải pháp tăng cƣờng liên doanh liên kết 

- Tăng cường kinh tế nội bộ, phát huy vai trò đầu mối, x c tác liên 

kết các hội ngành nghề, hội doanh nghiệp trẻ, hội nữ doanh nhân,.. của địa 
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phương. Động viên, khuyến khích, vận động các thành viên cùng ngành, 

nghề như: chế biến gỗ, chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, 

tín dụng, kinh doanh ăn uống, nhà hàng - khách sạn, thương mại, xây dựng 

cơ bản,..thành lập các hội ngành nghề.  

- Hội doanh nghiệp trên địa bàn nên tham gia trực tiếp và có hiệu quả 

hơn vào quá trình hoạch định chính sách và pháp luật kinh tế có liên quan 

đến t ng ngành và cộng đồng doanh nghiệp.  

3.2.4. Giải pháp mở rộng thị trƣờng 

- Đẩy mạnh hoạt động marketing của mỗi doanh nghiệp nhằm thâm 

nhập thị trường và chiếm lĩnh thị phần.  

- Nâng cao khả năng nghiên cứu thị trường để vạch ra chiến lược 

kinh doanh cụ thể nhằm gìn giữ thị trường hiện tại và mở rộng thị trường 

sang khu vực khác.  

- Tích cực xây dựng và quảng bá thương hiệu. Khi đã có thương 

hiệu, lấy được uy tín, lòng tin của khách hàng cần tiếp tục duy trì, bảo vệ 

thương hiệu của mình. 

- Lựa chọn chính sách phân phối sản phẩm, doanh nghiệp phải coi 

việc xây dựng hệ thống phân phối hiệu quả là chiến lược lâu dài chứ không 

phải ngắn hạn. 

3.2.5. Một số giải pháp nâng cao kết quả, hiệu quả hoạt động 

kinh doanh 

- Cần xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý. 

- Thực hiện quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả.  

- Ch  trọng việc không ng ng nâng cao chất lượng sản phẩm.  

3.2.6. Một số giải pháp khác 

- Hoàn thiện các chính sách phát triển doanh nghiệp. 

- Xây dựng chương trình hỗ trợ và khuyến khích các DN ứng dụng 

công nghệ thông tin. 

- Nâng cao công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. KẾT LUẬN 

Qua việc phân tích đặc điểm, lợi thế, vai trò của các DN, tìm ra các 

nhân tố ảnh hưởng, t ng kết những thành tựu mà các DN trên địa bàn thành 

phố Buôn Ma Thuột đã đạt được trong những năm v a qua, ch ng ta thấy 

rằng phát triển DN có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng và mang tính 

lâu dài trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Buôn Ma 

Thuột. Việc th c đẩy sự phát triển của các DN trên địa bàn sẽ góp phần cơ 

bản vào sự nghiệp CNH-HĐH và chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương. 

Với mục tiêu xây dựng nền kinh tế địa phương tự chủ, không ng ng tăng 

trưởng, phát huy lợi thế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo việc làm, tăng 

thu nhập, xóa đói giảm nghèo, đi lên làm giàu, có cuộc sống văn minh và 

hạnh ph c. 

Mặt khác, ch ng ta cũng đã đánh giá được những khó khăn, thách 

thức, tồn tại trong quá trình phấn đấu trưởng thành của các DN của thành 

phố Buôn Ma Thuột. T  đó đưa ra những giải pháp nhằm th c đẩy các DN 

tiếp tục phát triển mạnh và vững chắc. 

Về cơ bản thành phố Buôn Ma Thuột có khá nhiều điều kiện, tiềm 

năng và ưu thế mà DN cần khai thác, phát huy, nắm bắt cơ hội. Trong đó có 

những lợi thế quan trọng như vị trí địa lý đặc thù, tài nguyên thiên nhiên 

tương đối phong ph , lực lượng lao động dồi dào, người dân cần cù sáng 

tạo, chịu thương chịu khó.Tuy nhiên, những th  thách cam go đặt ra cũng 

không hề nhỏ, đó là trình độ của lực lượng sản xuất còn lạc hậu, quan hệ 

sản xuất chưa tiên tiến, môi trường kinh doanh chưa thuận lợi, là địa 

phương tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, lại nằm trong xu hướng 

cạnh tranh gay gắt, hội nhập sâu rộng. Đòi hỏi chính quyền, bản thân các 

DN và người dân cần phải quan tâm đ ng mức, chung tay góp sức dựng 

xây mới tạo được thế và lực để đi đến thành công. 



24 
 

4.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

4.2.1. Đối với chính quyền địa phƣơng 

Để thực hiện các giải pháp về phát triển doanh nghiệp, tạo điều kiện 

thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, chính quyền địa phương cần thực 

hiện các kiến nghị sau: 

- Nâng cao tính năng động và linh hoạt của lãnh đạo chính quyền 

các cấp trong việc đề ra các chính sách đối với doanh nghiệp.  

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. 

- Thường xuyên tiến hành phân tích những tiềm năng, thế mạnh cũng 

như những hạn chế vướng mắc đối với sự phát triển của doanh nghiệp trên 

địa bàn. 

- Xây dựng một chương trình hành động cụ thể phát triển doanh 

nhằm phát huy nội lực của doanh nghiệp đóng góp ngày càng lớn vào sự 

phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương.  

- Có các chương trình x c tiến đầu tư hợp lý nhằm thu h t nguồn lực 

bên ngoài đầu tư vào địa phương.  

4.2.2. Đối với các doanh nghiệp 

Để thực hiện mục tiêu phát triển doanh nghiệp thì không chỉ cần đến 

những nỗ lực của Nhà nước mà còn phải có sự hợp tác và cố gắng nhất định 

t  phía bản thân các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cả nhà nước và tư 

nhân cần phải: 

- Tích cực tham gia đóng góp vào việc xây dựng các chính sách của 

địa phương.  

- Các doanh nghiệp cần phải không ng ng nâng cao năng lực quản lý 

cũng như có kế hoạch kinh doanh thích hợp để khai thác tốt những thuận lợi 

của môi trường kinh doanh. 

- Ch  trọng việc xây dựng văn hóa kinh doanh cho doanh nghiệp. 

- Các doanh nghiệp nói chung cần tự khẳng định vai trò của mình 

trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. . 

 


