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MỞ ĐẦU 

1.Tính cấp thiết của đề tài 

Kinh tế tƣ nhân đƣợc xác định là một giai đoạn phát triển cao của 

kinh tế hàng hóa. Chƣa có một nƣớc nào thành công trong phát triển 

nền kinh tế thị trƣờng lại thiếu khu vực kinh tế tƣ nhân. Kinh tế tƣ nhân 

nhƣ là một động lực thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển trong nền 

kinh tế thị trƣờng. 

Với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành kinh tế, thành phần kinh tế. 

Đảng và nhà nƣớc đã không ngừng nghiên cứu đƣa ra các chủ trƣơng, 

hoàn thiện các chính sách hỗ trợ phát triển. Trong đó có chính sách đối 

với sự phát triển của khu vực kinh tế tƣ nhân. Điều này mở ra cơ hội lớn 

cho thành phần kinh tế tƣ nhân không ngừng phát triển đóng góp vào sự 

phát triển chung của nền kinh tế đất nƣớc. Để có những bƣớc phát triển 

mạnh mẽ, bên cạnh những chiến lƣợc và hệ thống chính sách hỗ trợ phát 

triển khối tƣ nhân, thành phố Đông Hà cũng cần có những giải pháp thiết 

thực để tạo môi trƣờng thuận lợi cho các doanh nghiệp này phát triển. 

Với ý nghĩa lý luận và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố  

Đông Hà nói chung và phát triển khối tƣ nhân trên địa bàn thành phố nói 

riêng, tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Phát triển kinh tế tƣ nhân trên 

địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị” 

Mục tiêu nghiên cứu 

* Mục tiêu chung 

Nghiên cứu phát triển kinh tế tƣ nhân: các doanh nghiệp thuộc khu 

vực KTTN trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị từ năm 

2011-2015, từ đó đề ra các giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của 

loại hình KTTN ở thành phố Đông Hà.  

* Mục tiêu cụ thể 

- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kinh tế tƣ nhân và phát 

triển kinh tế tƣ nhân. 
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- Đánh giá tình hình phát triển kinh tế tƣ nhân, nguyên nhân ảnh 

hƣởng đến sự phát triển thành phần kinh tế này tại thành phố Đông Hà 

trong thời gian qua. 

- Đề xuất các giải pháp phát triển KTTN trên địa bàn thành phố 

Đông Hà trong những năm tới. 

2.  Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

a. Đối tƣợng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu chủ yếu vào 

các doanh nghiệp kinh tế tƣ nhân. 

b. Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu sự phát triển doanh 

nghiệp kinh tế tƣ nhân ở thành phố Đông Hà từ năm 2011 - 2015. 

3. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Để thực hiện đƣợc mục tiêu nghiên cứu, đề tài sử dụng các phƣơng 

pháp sau:  

- Phƣơng pháp thống kê mô tả,  

- Phƣơng pháp phân tích kinh tế. 

- Phƣơng pháp phân tích  so sánh 

-  Phƣơng pháp chuyên gia, chuyên khảo. 

- Và các phƣơng pháp khác 

4. Ý nghĩa khoa học va thực tiễn của đề tài 

Trên cơ sở lý luận về phát triển KTTN, nghiên cứu của đề tài góp 

phần làm sáng tỏ nội dung, ý nghĩa của việc phát triển KTTN. Đồng thời 

làm cơ sở cho các cơ quan tham mƣu của tỉnh tham khảo, đề xuất cho lãnh 

đạo tỉnh những giải pháp, cơ chế chính sách khuyến khích phát triển 

KTTN trên địa bàn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hƣớng dịch 

vụ - công nghiệp – thủy sản – nông lâm. 

Ngoài ra, đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu 

các giải pháp phát triển KTTN ở những địa phƣơng tƣơng tự tỉnh 

Quảng Trị 

5. Kết cấu của luận văn 
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Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận 

văn gồm 3 chƣơng: 

Chƣơng  1:  CƠ SƠ LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ 

NHÂN. 

Chƣơng 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ NHÂN 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ TỈNH QUẢNG TRỊ 

Chƣơng 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ NHÂN 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ TỈNH QUẢNG TRỊ 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SƠ LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ NHÂN 

1.1  KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ NHÂN 

1.1.1 . Khái niệm kinh tế tƣ nhân  

KTTN là một loại hình kinh tế phát triển dựa trên sở hữu tƣ nhân về 

toàn bộ các yếu tố sản xuất (cả hữu hình và vô hình) đƣợc đƣa vào sản 

xuất kinh doanh. Nó hoàn toàn tự chủ, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ 

hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ. 

Khu vực kinh tế tƣ nhân: là khu vực kinh tế bao gồm những đơn vị 

đƣợc tổ chức dựa trên sở hữu tƣ nhân. 

1.1.2 . Khái niệm phát triển kinh tế tƣ nhân 

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

của khu vực kinh tế tƣ nhân. 

1.1.3 . Đặc điểm của kinh tế tƣ nhân 

- Kinh tế tƣ nhân gắn liền với lợi ích cá nhân mà lợi ích cá nhân 

trong lịch sử phát triển của xã hội loài ngƣời là động lực trƣớc hết và 

chủ yếu thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội 

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

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

- Lịch sử ra đời và phát triển của kinh tế tƣ nhân cho thấy, hình thức 

điều tiết tự nhiên của các hoạt động kinh tế tƣ nhân là cơ chế thị trƣờng.  

1.1.4 . Ƣu điểm và nhƣợc điểm kinh tế tƣ nhân 

a. Ưu điểm 

- Kinh tế tƣ nhân cung cấp cho xã hội sản phẩm vật chất và dịch 

vụ để thỏa mãn nhu cầu đời sống, nhu cầu cho quá trình tái sản xuất 

cho xã hội 

- Suất đầu tƣ thấp, dễ chuyển đổi phƣơng hƣớng  sản xuất cho phù hộp 

với nhu cầu của thị trƣờng, quy mô phù hợp với năng lực quản lý của các hộ 

gia đình. 

- Tốc độ tăng trƣởng của khu vực kinh tế tƣ nhân khá ổn định 

- Tạo việc làm và xóa đói giảm nghèo 
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- Đóng góp và huy động vón trong xã hội nộp ngân sách nhà nƣớc 

- Thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế xã hội, 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

b. Nhược điểm 

- Khó khăn trong sự hoạt động và phát triển trong khu vực kinh tế 

tƣ nhân 

- Khó kiểm soát việc đóng thuế nên ngân sách nhà  nƣớc không 

thu đƣợc gì trong hiệu qua đạt đƣợc của doanh  nghiệp 

- Thuế nhập khẩu, xuất khẩu cao nên, hải quan khó khăn nên hoạt 

động sản xuất kinh doanh hàu nhƣ chỉ diễn ra trong nƣớc  

- Về mặt xá hội: Tính cạnh tranh tiêu cực làm giảm tính đạo đức, 

văn hóa trong kinh doanh 

1.1.5 . Vai trò của kinh tế tƣ nhân trong nền kinh tế Việt Nam 

hiện nay 

Kinh tế tƣ nhân tạo ra một khối lƣợng của cải vật chất to lớn, đóng gớp 

đáng kể vào giá trị thu nhập của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. 

Trong nền kinh tế hiện đại, ở các nƣớc có nền kinh tế  phát triển cao 

và hiệu quả, tỷ lệ đóng góp vào tổng sản phẩm quốc dân của khu vực 

kinh tế tƣ nhiên bao giờ cũng cao hơn khu vực kinh tế nhà nƣớc 

Kinh tế tƣ nhân tạo ra động lực phát triển mạnh mẽ, đóng góp ngày 

càng lớn vào ngân sách nhà nƣớc, tham gia tích cực và hiệu quả trong 

việc thực hiện các mục tiêu xã hội 

1.2 .  NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN KTTN 

1.2.1 . Sự phát triển số lƣợng doanh nghiệp 

Phát triển về số lƣợng hộ cá thể, doanh nghiệp không chỉ là sự tăng 

lên về số lƣợng đăng ký kinh doanh, mà là sự tăng lên về số lƣợng hộ 

cá thể, doanh nghiệp hoạt động thực chất và ổn định. mặt khác sự tăng 

lên về số lƣợng đó phải phù hợp với xu hƣớng phát triển kinh tế xã hội. 

Các tiêu chí về phát triển số lƣợng các doanh nghiệp tƣ nhân: 

- Số lƣợng các doanh nghiệp qua các năm. 

- Sự gia tăng về số lƣợng các doanh nghiệp qua các năm. 
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- Tốc độ tăng của các doanh nghiệp. 

- Tỷ lệ doanh nghiệp mới thành lập. 

1.2.2 . Gia tăng các nguồn lực trong kinh tế tƣ nhân 

a. Nguồn nhân lực: Là tổng hợp cá nhân những con ngƣời cụ thể 

tham gia vào quá trình lao động, là tổng thể các yếu tố về thể chất và 

tinh thần đƣợc huy động vào quá trình lao động. 

Tiêu chí đánh giá sự phát triển nguồn nhân lực kinh tế tƣ nhân : 

- Số lƣợng lao động bình quân 1 doanh nghiệp. 

- Cơ cấu ngành nghề của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 

- Trình dộ chuyên môn nghiệp vụ của ngƣời lao động. 

- Cơ cấu trình độ chuyên môn nghiệp vụ của ngƣời lao động. 

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giám đốc. 

- Tỷ lệ chủ doanh nghiệp đƣợc đào tạo quản lý nhà nƣớc trong  

tổng số. 

b. Nguồn lực vật chất: Là toàn bộ cơ sở vật chất doanh nghiệp với 

tất cả các phƣơng tiện vật chất đƣợc sử dụng để tham gia vào quá trình 

sản xuất kinh doanh. 

Tiêu chí đánh giá sự phát triển nguồn lực vật chất : 

- Sự thuận lợi của mặt bằng kinh doanh. 

- Mức độ thuận lợi của DN khi tìm kiếm mặt bằng kinh doanh. 

- Giá trị cơ sở vật chất, các phƣơng tiện vận chuyển chủ yếu qua 

các năm. 

c. Nguồn lực tài chính: Bao gồm các nguồn vốn sở hữu của doanh 

nghiệp, khả năng vay nợ và khả năng tự tài trợ của doanh nghiệp. 

Tiêu chí đánh giá sự phát triển nguồn lực tài chính : 

- Vốn chủ sở hữu bình quân một doanh nghiệp qua các năm. 

- Tỷ trọng doanh nghiệp theo mức vốn. 

d. Nguồn lực công nghệ: Bao gồm trình độ công nghệ, mức độ 

hiện đại của máy móc thiết bị, nhãn hiệu thƣơng mại, bí quyết kinh 

doanh,  phần mềm, bản quyền phát minh sáng chế của doanh nghiệp. 

Tiêu chí đánh giá sự phát triển nguồn lực công nghệ : 
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- Mức độ hiện đại của công nghệ. 

- Cơ cấu vốn sản xuất, kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp. 

1.2.3 . Hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh 

Hình thức tổ chức sản xuất của doanh nghiệp đó là loại hình tổ chức 

của doanh nghiệp. Nói cách khác, chính là cách thức tổ chức hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp mà biểu hiện ra bên ngoài, chính là doanh 

nghiệp tƣ nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. 

1.2.4 . Các liên kết sản xuất 

Phát triển kinh tế tƣ nhân cũng chính là mở rộng mối quan hệ giữa các 

doanh nghiệp với nhau trong khu vực kinh tế tƣ nhân nhằm nâng cao chất 

lƣợng, hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Tiêu chí đánh giá về liên kết của doanh nghiệp kinh tế tƣ nhân : 

- Tỷ lệ liên kết giữa các doanh nghiệp có cùng chức năng. 

- Tỷ lệ liên kết giữa các doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất. 

1.2.5 . Mở rộng thị trƣờng tiêu thụ 

Để thực hiện đƣợc chiến lƣợc này, đòi hỏi Doanh nghiệp phải có 

những phƣơng án, cách thức hữu hiệu. Việc mở rộng thị trƣờng có thể 

đƣợc thực hiện theo 2 cách, đó là mở rộng thị trƣờng theo chiều rộng và 

mở rộng thị trƣờng theo chiều sâu. 

Mở rộng thị trƣờng theo chiều rộng là việc Doanh nghiệp thực hiện 

xâm nhập vào thị trƣờng mới, thị trƣờng mà ngƣời tiêu dùng chƣa biết 

đến sản phẩm của Doanh nghiệp. Hay còn gọi là thị trƣờng của các đối 

thủ cạnh tranh. 

 Mở rộng thị trƣờng theo chiều sâu là việc Doanh nghiệp khai thác 

tốt hơn thị trƣờng hiện có của Doanh nghiệp, tiến hành phân đoạn, cắt 

lớp thị trƣờng, cải tiến hệ thống phân phối, thực hiện các chính sách về 

sản phẩm, giá, dịch vụ sau bán hàng. Nói cách nôm na dễ hiểu thì để 

mở rộng thị trƣờng theo chiều sâu tức là trƣớc khi ngƣời tiêu dùng chỉ 

mua một sản phẩm nhƣng nay ngƣời tiêu dùng có thể sẵn lòng mua đến 

2 hay nhiều hơn 2 sản phẩm của Doanh nghiệp. 
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* Các tiêu thức phản ánh mức độ mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm: 

- Thị Phần 

- Sản lƣợng sản phâm tiêu thụ 

- Tổng doanh thu 

- Chỉ tiêu lợi nhuận 

1.2.6 . Gia tăng kết quả sản xuất kinh doanh 

a. Kết quả sản xuất kinh doanh 

Là kết quả hoạt động kinh doanh sau một chu kỳ nhất định và đƣợc 

thể hiện bằng số lƣợng sản phẩm, giá trị sản phẩm, giá trị doanh thu có 

đƣợc của doanh nghiệp. 

Tiêu chí đánh giá kết quả sản xuất của doanh nghiệp kinh tế tƣ nhân: 

- Số lƣợng sản phẩm các loại đƣợc sản xuất ra. 

- Giá trị sản phẩm đƣợc sản xuất ra. 

- Số lƣợng sản phẩm hàng hoá các loại đƣợc sản xuất ra . 

- Giá trị sản phẩm hàng hoá đƣợc sản xuất  ra. 

* Gia tăng kết quả sản xuất là tổng hợp các biện pháp, chính sách 

để đạt đƣợc kết quả sản xuất của năm sau, chu kỳ sản xuất sau lớn hơn 

năm trƣớc, chu kỳ sản xuất trƣớc. 

Tiêu chí đánh giá mức độ gia tăng của kết quả sản xuất : 

- Số lƣợng sản phẩm tăng lên hằng năm (sản phẩm chủ yếu). 

- Tốc độ tăng của sản phẩm. 

- Giá trị sản phẩm tăng lên hằng năm. 

- Tốc độ tăng của giá trị sản phẩm đƣợc sản xuất ra. 

- Tốc độ tăng của giá trị sản phẩm hàng hoá. 

b. Tích luỹ và nâng cao đời sống người lao động  

Phát triển KTTN thể hiện ở kết quả sản xuất, tức là thể hiện sự tích luỹ 

và nâng cao đời sống ngƣời lao động. Nói cách khác, nhờ gia tăng kết quả 

sản xuất mà nâng cao đƣợc tích luỹ và nâng cao đời sống ngƣời lao động. 

Tiêu chí đánh giá sự tích luỹ và nâng cao đời sống ngƣời lao động : 

-  Tiền lƣơng 1 tháng bình quân 1 lao động. 

c. Đáp ứng yêu cầu xã hội: Kết quả sản xuất của doanh nghiệp 
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tăng, chứng tỏ ngày càng sản xuất ra nhiều sản phẩm, hàng hoá cho xã 

hội, đóng góp cho ngân sách Nhà nƣớc ngày càng tăng. 

Tiêu chí đánh giá việc đáp ứng yêu cầu xã hội của DN KTTN: 

- Đóng góp về sản lƣợng sản phẩm hàng hoá. 

- Đóng góp ngân sách của khu vực kinh tế tƣ nhân. 

1.3  .  NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN 

1.3.1 . Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên 

Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên là một trong những yếu tố khách 

quan tác động lớn tới quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ, 

doanh nghiệp. Nó ảnh hƣởng tới chi phí vận chuyển, khả năng tiếp cận 

thị trƣờng nhanh hay chậm, khả năng đƣợc hƣởng các ƣu đãi từ địa 

phƣơng… Yếu tố vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi mang lại 

lợi thế cạnh tranh cho hộ, doanh nghiệp. 

1.3.2 . Về điều kiện xã hội 

Dân số càng đông thì thị trƣờng tiêu thụ càng rộng lớn, thị trƣờng 

lao động cũng phát triển về số lƣợng và ngày càng nâng cao chất lƣợng 

1.3.3 . Về điều kiện kinh tế 

- Tăng cƣờng khả năng tiếp cận thông tin chính là đem lại những lợi 

thế cực lớn của DN trong hoạch định chiến lƣợc, xây dựng kế hoạch 

sản xuất các chiến lƣợc, xây dựng kế hoạch SXKD. 

- Bản thân doanh nghiệp phụ thuộc vào môi trƣờng thuận lợi từ 

phía Nhà nƣớc, xã hội là sự phát triển đồng bộ các loại thị trƣờng nhƣ: 

thị trƣờng hàng hoá dịch vụ, thị trƣờng lao động, thị trƣờng tài chính, 

thị trƣờng khoa học công nghệ, thị trƣờng bất động sản. 

- Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp gồm các dịch vụ 

hành chính công và các dịch vụ phát triển kinh doanh. 

- Cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải thuận lợi cũng tạo điều kiện để 

khu vực kinh tế tư nhân phát triển.  



  10 

CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ NHÂN 

TẠI THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ TỈNH QUẢNG TRỊ 

2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH 

TẾ, XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ TINHD QUẢNG TRỊ  

2.1.1. Về điều kiện tự nhiên 

- Vị trí địa lý: Đông Hà là một thành phố trung tâm của tỉnh Quảng 

Trị, miền Trung Việt Nam. Đây là tỉnh lỵ tỉnh Quảng Trị, nằm ở ngã ba 

Quốc lộ 1A và Quốc lộ 9. Đông Hà là trung tâm chính trị, văn hóa, xã 

hội, kinh tế và thƣơng mại của tỉnh Quảng Trị. 

Đông Hà có một vị trí quan trọng, nằm ở trung độ giao thông của cả 

nƣớc, trên giao lộ 1A nối thủ đô Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh và 

quốc lộ 9 trong hệ thống đƣờng xuyên Á, là điểm khởi đầu ở phía Đông 

của trục Hành lang kinh tế Đông - Tây giữa đông bắc Thái lan, Lào, 

Myanma và miền Trung Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và 

các nƣớc trong khu vực biển Đông qua cảng Cửa Việt, kết thúc ở thành 

phố Đông Hà.  

- Địa hình: Địa hình của Đông Hà có đặc trƣng về mặt hình thể nhƣ 

là một mặt cầu mở rộng ra hai phía Nam, Bắc của quốc lộ 9, địa hình 

hơi nghiêng và thấp dần từ Tây sang Đông. Các vùng đất đồi bị chia cắt 

bởi nhiều đồi bát úp xen giữa là các khe. 

Nhìn chung, lãnh thổ Đông Hà có gồm hai dạng địa hình cơ bản sau:
 

Địa hình gò đồi bát úp ở phía Tây và Tây Nam, chiếm 44,1% diện 

tích tự nhiên với hơn 3.000 ha, có độ cao trung bình 5- 100m.  

Địa hình đồng bằng có độ cao trung bình 3m so với mực nƣớc biển, 

chiếm 55,9% diện tích tự nhiên- Khí hậu: Khí hậu của Đông Hà thuộc 

hệ khí hậu nhiệt đới ẩm với đặc trƣng là gió Lào (gió Phơn Tây Nam) ở 

Quảng Trị nói chung và ở Đông Hà nói riêng. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Tr%E1%BB%8B
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Tr%E1%BB%8B
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mi%E1%BB%81n_Trung_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0nh_lang_kinh_t%E1%BA%BF_%C4%90%C3%B4ng_-_T%C3%A2y
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Nói chung, khí hậu của khu vực có nhiều nét biến động mạnh, thể 

hiện qua sự biến động mùa: mùa đông và mùa hè, mùa mƣa và mùa 

khô. Thời tiết của Đông Hà thƣờng gây úng vào đầu vụ đối với vụ đông 

xuân. hạn đầu vụ, úng cuối vụ đối với vụ hè. 

2.1.2. Về đặc điểm xã hội 

 Dân số, lao động 

Tổng dân số của thành phố  đến năm 2015 là 87.362 ngƣời, mật độ 

dân số là 136.960 ngƣời. Lực lƣợng lao động là 62.125 ngƣời, chiếm 

69,15% so với nguồn lao động; số ngƣời có việc làm thƣờng xuyên, ổn 

định là 59.078 ngƣời  

2.1.3. Về tăng trƣởng kinh tế 

- Tốc độ tăng trƣởng kinh tế thành phố khá, tổng sản phẩm quốc 

nội (GDP)  tăng hằng năm. Năm 2011 là  1.828.559 triệu đồng, năm 

2012 là 2.231.001 triệu đồng (tăng 122,01%), năm 2013 là 2.523.138 

triệu đồng (tăng 113,09%), năm 2014 là 2.729.111 (tăng 108,16%), đến 

năm 2015  là 2.922.438 (tăng 107,08%). 

- Cơ cấu GDP của ngành CN-XD năm 2011 chiếm 67,74%, đến 

2015 là 55,96%. Hoạt động kinh doanh dịch vụ từng bƣớc phát triển đa 

dạng, đi vào khai thác lợi thế du lịch, nghĩ dƣỡng của thành phố theo 

đinh hƣớng cơ cấu kinh tế trên địa bàn là : Dịch vụ - Công nghiệp – 

Nông nghiệp. 

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KTTN TẠI THÀNH PHỐ 

ĐÔNG HÀ TỈNH QUẢNG TRỊ 

2.2.1. Sự phát triển số lƣợng các doanh nghiệp tƣ nhân 

Số lƣợng doanh nghiệp thành lập mới tăng hằng năm, chủ yếu là 

khu vực kinh tế tƣ nhân, cho thấy sự phát triển ở khu vực này. Năm 

2011, DNTN chiếm 98,17% trong tổng số doanh nghiệp, đến 2015 

chiếm đến 96,93%. Công ty TNHH chiếm đa số, tiếp đến là loại hình 

công ty cổ phần. Vấn đề này đƣợc thể hiện qua số liệu ở bảng 2.1 
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Xem phụ lục : Bảng 2.1: Số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh 

2.2.2. Thực trạng về các nguồn lực trong phát triển KTTN 

a. Thực trạng về nguồn nhân lực 

Nguồn lao động khu vực kinh tế tƣ nhân tăng do tăng số lƣợng doanh 

nghiệp mới thành lập tăng. Năm 2011, lực lƣợng này có 7.338 ngƣời, 

chiếm 14,13% tổng số lao động, đến 2015 đã tăng lên 25,17% với 14.869 

ngƣời. Lao động làm việc ở công ty TNHH chiếm đa số, 60,75% do loại 

hình công ty này chiếm tỷ trọng lớn. Vấn đề này thể hiện qua bảng 2.2 

Xem phụ lục: Bảng 2.2. Tình hình nguồn nhân lực DNTN 

thành phố Đông Hà 

Bên cạnh đó, trình độ học vấn của giám đốc DN cũng phản ảnh 

phần nào về khả năng quản lý điều hành DN. Giám đốc doanh nghiệp 

KTTN thành phố Đông Hà hầu hết có trình độ đào tạo trung bình, vấn 

đề này đƣợc thể hiện qua số liệu tại bảng 2.3. 

Xem phụ lục: Bảng 2.3. Trình độ đào tạo của giám đốc DNTN năm 2015 

b. Thực trạng về nguồn lực vật chất 

Những năm gần đây, hệ thống đƣờng bộ trên địa bàn thành phố 

đƣợc đầu tƣ nâng cấp và sử dụng có hiệu quả. Ngoài ra còn phát triển 

mạng lƣới giao thông trong các khu dân cƣ, tạo điều kiện cho nhân dân 

đầu tƣ phát triển SXKD. Hầu hết các DN đƣợc phỏng vấn cho rằng DN 

có mặt bằng sản xuất kinh doanh thuận lợi, 74,53%, vấn đề trên thể 

hiện tại bảng 2.4 

Xem phụ lục: Bảng 2.4. Lợi thế về mặt bằng của cơ sở sản xuất, 

kinh doanh 

Ngoài ra qua khảo sát, có 24 doanh nghiệp, chiếm 22,64% tự trang 

bị kho bảo quản, phƣơng tiện vận chuyển hàng hoá, còn lại phải thuê 

dịch vụ ngoài, cho thấy nguồn lực vật chất của doanh nghiệp cũng còn 

hạn chế. Vấn đề này đƣợc thể hiện qua số liệu ở bảng 2.5 

Xem phụ lục: Bảng 2.5.  Phương tiện bảo quản, vận chuyển hàng hóa DNTN 
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c. Thực trạng về nguồn lực tài chính 

Vốn chủ sở hữu bình quân của các doanh nghiệp khu vực kinh tế tƣ 

nhân có xu hƣớng tăng lên hằng năm, nhƣng không nhiều, thể hiện 

nguồn lực tài chính của các doanh nghiệp không lớn, trong đó, vốn của 

loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn lớn nhất, năm 2011 là 197 triệu 

đồng, đến 2015 đã tăng lên 3.146 triệu đồng, tăng gần 16 lần so với 

năm 2015. Vấn đề này thể hiện qua số liệu ở bảng 2.6. 

Xem phụ lục: Bảng 2.6. Vốn chủ sở hữu bình quân 1 DN qua các năm 

d. Thực trạng ứng dụng công nghệ  

Máy móc thiết bị, công nghệ phục vụ SXKD của DN KTTN trên 

địa bàn thành phố hầu hết ở mức trung bình, chỉ có 4,72%. DN sử dụng 

công nghệ hiện đại. Qua đó, có thể thấy việc tiếp cận, thay đổi công 

nghệ phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ của các DN 

trên địa bàn thành phố Đông Hà còn khó khăn. Vấn đề này đƣợc thể 

hiện qua số liệu tại bảng 2.7. 

Xem phụ lục: Bảng 2.7. Trình độ kỹ thuật của máy móc thiết bị các DN 

2.2.3. Thực trạng về hình thức tổ chức sản xuất và kinh doanh 

a. Theo loại hình doanh nghiệp 

Những năm qua, số lƣợng doanh nghiệp khu vực kinh tế tƣ nhân trên 

địa bàn tăng đều với xu hƣớng đƣợc lựa chọn nhiều nhất là công ty trách 

nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Vấn đề này thể hiện qua bảng 2.8 

Xem phụ lục: Bảng 2.8.  Doanh nghiệp KTTN theo loại hình doanh nghiệp 

Qua bảng 2.8 cho thấy, năm 2015 số lƣợng công ty TNHH chiếm tỷ 

trọng lớn nhất 65,84%. Đồng thời cơ cấu này cũng đang biến động theo 

chiều hƣớng giảm dần tỷ trọng doanh nghiệp tƣ nhân qua các năm, từ 

26,48 xuống còn 13,80%; tỷ trọng công ty cổ phần giảm nhẹ vào năm 

2013, 2014; chỉ có công ty TNHH tăng đều hằng năm. 

b. Theo ngành nghề sản xuất kinh doanh 
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Trong những năm qua, KTTN thành phố Đông Hà đã và đang 

phát triển đa dạng về ngành nghề SXKD. Vấn đề này đƣợc thể hiện qua 

bảng 2.9 

Xem phụ lục: Bảng 2.9. Doanh nghiệp KTTN theo ngành nghề kinh doanh 

Qua số liệu ở bảng 2.9 cho thấy, tỷ trọng doanh nghiệp trong khu 

vực KTTN theo ngành nghề biến đổi phù hợp với chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế của thành phố theo hƣớng tăng tỷ trọng các ngành thƣơng mại, 

dịch vụ  

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

Thành phố Đông Hà đã thành lập Hội doanh nghiệp vào năm 2014 

nhƣng hoạt động rất rời rạc, hoạt động chủ yếu là công tác từ thiện nhƣ 

vận động quyên góp hỗ trợ ngƣời nghèo, làm nhà tình nghĩa... chứ chƣa 

thực hiện đƣợc chức năng hỗ trợ các doanh nghiệp liên kết với nhau. 

Trƣớc đó, một số ít doanh nghiệp đã liên kết với những doanh nghiệp 

thuộc thành phần kinh tế khác cùng ngành hay khác ngành trong quá 

trình sản xuất kinh doanh. 

Tỷ trọng doanh nghiệp tham gia các hiệp hội còn rất ít trong tổng số 

DN khảo sát, 27,36%. Vấn đề này thể hiện tại bảng 2.10. 

Xem phụ lục: Bảng 2.10. Thực trạng về tham gia hiệp hội của DN  năm 2015 

Xét về lợi nhuận qua các năm, DN KTTN tăng ở mức khá. Công ty 

cổ phần có lợi nhuận bình quân 1 DN cao nhất, nhƣng xét về tốc độ 

tăng, thì DNTN lại tăng cao nhất trong 3 loại hình doanh nghiệp, với 

mức tăng bình quân 5,13%/năm, nhƣng lại giảm mạnh trong năm 2015. 

Vấn đề này đƣợc thể hiện qua số liệu ở bảng 2.11. 

Xem phụ lục: Bảng 2.11. Lợi nhuận sau thuế bình quân của 1 doanh nghiệp 

2.2.5. Thực trạng về thị trƣờng tiêu thụ 

Trong số các cơ sở kinh tế tƣ nhân, các doanh nghiệp chủ yếu hoạt 

động tiêu thụ sản phẩm tại thị trƣờng nội địa, chiếm tới 90% số cơ sở. 

Nguyên nhân do hộ cá thể và DNTN chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực 
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thƣơng mại, dịch vụ, tham gia nhiều vào lĩnh vực bán lẻ hàng hóa nên 

các cơ sở này tập trung chủ yếu vào trị trƣờng nội địa. Một số hộ sản 

xuất hàng tiểu thủ công  nghiệp và thủ công mỹ nghệ đã xây dựng cho 

mình thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm chính tại Trung Quốc. 

2.2.6. Gia tăng kết quả sản xuất của các DNTN 

a. Thực trạng về kết quả sản xuất kinh doanh 

- Số lượng sản phẩm chủ yếu : Hoạt động của khu vực KTTN 

thành phố Đông Hà đã tạo ra một khối lƣợng sản phẩm hàng hoá cho xã 

hội. Một số DN mới hình thành đã từng bƣớc ổn định về sản xuất, 

mạnh dạn đầu tƣ trang thiết bị, công nghệ hiện đại hơn nên sản phẩm 

sản xuất ngày càng phong phú cả về chủng loại mẫu mã, chiếm lĩnh 

đƣợc thị trƣờng, góp phần tăng doanh thu và xuất khẩu. 

- Giá trị sản phẩm của doanh nghiệp tư nhân Sản phẩm trên địa 

bàn thành phố chủ yếu là của kinh tế ngoài Nhà nƣớc. Các cơ sở sản 

xuất cá thể nhỏ, manh mún tự phát trƣớc đây đã từng bƣớc đầu tƣ, 

thành lập DN với quy mô hoạt động sản xuất lớn hơn, góp phần vào sự 

phát triển của khu vực KTTN. 

- Giá trị sản phẩm hàng hoá : : Doanh thu bình quân 1 DN khu 

vực KTTN tăng ở mức khá. Doanh thu Co cổ phần cao nhất, do phần 

lớn các Co này tập trung ở các ngành sản xuất, chế biến thuỷ sản xuất 

khẩu trên địa bàn thành phố. Vấn đề này đƣợc thể hiện qua số liệu ở 

bảng 2.12 

Xem phụ lục: Bảng 2.12. Doanh thu bình quân 1 doanh nghiệp qua các năm 

Lợi nhuận bình quân 1 DN cao nhất, nhƣng xét về tốc độ tăng, thì 

DNTN lại tăng cao nhất trong 3 loại hình doanh nghiệp, với mức tăng 

bình quân 5,13%/năm, nhƣng lại giảm mạnh trong năm 2015. Vấn đề 

này đƣợc thể hiện qua số liệu ở bảng 2.13 

Xem phụ lục: Bảng 2.13. Lợi nhuận sau thuế bình quân của 1 doanh nghiệp 

b. Thực trạng về tích lũy và nâng cao đời sống người lao động 
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Cùng với quá trình tích luỹ, các DN từng bƣớc nâng cao mức sống 

ngƣời lao động qua việc tiền lƣơng hàng tháng của công nhân không 

ngừng tăng lên. Tiền lƣơng bình quân 1 lao động Co Cổ phần cao nhất, 

nhƣng xét về tốc độ tăng, thu nhập 1 tháng bình quân 1 lao động của 

DNTN tăng cao nhất, 14,36%/năm. Vấn đề này đƣợc thể hiện số liệu ở 

bảng 2.14. 

Xem phụ lục: Bảng 2.14. Tiền lương 1 tháng bình quân 1 LĐ qua các năm 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN KTTN TẠI THÀNH 

PHỐ ĐÔNG HÀ TỈNH QUẢNG TRỊ 

2.3.1. Thành công 

- Khu vực kinh tế tƣ nhân đang là khu vực tạo thêm việc làm mới 

nhiều nhất và hiệu quả nhất trong nền kinh tế. 

- Khu vực kinh tế tƣ nhân tăng trƣởng mạnh về số lƣợng doanh 

nghiệp và quy mô vốn. 

- Khu vực kinh tế tƣ nhân có hiệu quả sản xuất kinh doanh cao hơn 

so với các thành phần kinh tế khác. 

- Khu vực kinh tế tƣ nhân gia tăng đóng góp về sản lƣợng, GDP và 

ngân sách. 

- Khu vực kinh tế tƣ nhân tạo môi trƣờng cạnh tranh lành mạnh và 

đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội  

2.3.2.  Hạn chế 

a. Về phía doanh nghiệp 

Cái yếu của KTTN thể hiện rõ nhất ở năng suất lao động, hiệu quả 

kinh doanh và năng lực cạnh tranh nhìn chung còn thấp so với các 

doanh nghiệp đầu tƣ nƣớc ngoài và doanh nghiệp các nƣớc xung quanh. 

Hầu hết các doanh nghiệp đều thiếu những nguồn lực cơ bản cần thiết. 

Các doanh nghiệp cũng chƣa thiết lập đƣợc sự liên kết giữa các 

doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế với nhau. 
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Khu vực KTTN hầu hết đang sản xuất các sản phẩm dễ xin phép 

hoạt động hoặc đang đƣợc Nhà nƣớc ƣu đãi, nhƣng lợi nhuận chƣa cao 

và tiêu thụ chủ yếu thông qua các đại lý thƣơng mại. 

b. Về môi trương kinh doanh 

Môi trƣờng kinh doanh chƣa thật thông thoáng, thuận lợi, chƣa 

khuyến khích các chủ thể kinh doanh. Tỷ lệ các cơ sở KTTN đăng ký 

kinh doanh nhƣng không đi vào hoạt động còn chiếm khá cao. Còn 

những rào cản lớn về pháp lý và hành chính trong quá trình hoạt  động 

của DN. Bộ máy chính quyền các cấp và các cơ quan chuyên môn vẫn 

chƣa theo kịp với yêu cầu quản lý trong tình hình mới. 

Khả năng tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh của các 

doanh nghiệp còn hạn chế. 

2.3.3. Nguyên nhân các hạn chế 

Các đơn vị kinh doanh phát triển tràn lan, thiếu tính quy hoạch và 

không chú ý tới yếu tố kỹ thuật công nghệ và lợi thế kinh doanh. 

KTTN hiện nay rất thiếu vốn sản xuất, phải vay ở thị trƣờng không 

chính thức với lãi suất cao và thời gian ngắn, rất khó tiếp cận các nguồn 

vốn tín dụng của các NHTM, nhất là nguồn vốn ƣu đãi Nhà nƣớc. 

Do trình độ chuyên môn, kinh nghiệm còn hạn chế, nên nhiều chủ 

doanh nghiệp, giám đốc công ty nghĩ đến đâu làm đến đó, không quan 

tâm đầu tƣ cho việc xây dựng các dự án, chiến lƣợc kinh doanh và phát 

triển thị trƣờng. 

Việc cấp đăng ký kinh doanh khá “dễ dãi” của các cơ quan quản lý 

nhà nƣớc, cùng với đó là việc không có cơ sở pháp lý để xử lý các cơ 

sở đăng ký kinh doanh tuỳ tiện nhƣng không đi vào hoạt động. 

Hiện nay, các hiệp hội doanh nghiệp đƣợc thành lập nhƣng hoạt 

động cầm chừng, không đem lại hiệu quả nhƣ mong muốn 
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CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ NHÂN TRÊN ĐỊA 

BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ TỈNH QUẢNG TRỊ 

3.1. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 

3.1.1. Xu hƣớng phát triển của KTTN 

Khu vực KTTN sẽ sẽ vƣơn lên trở thành một khu vực kinh tế có tỷ 

trọng lớn nhất trong GDP của nền kinh tế quốc dân, trở thành đầu tàu 

của sự tăng trƣởng. 

KTTN ở các ngành nghề phi nông nghiệp sẽ có tốc độ phát triển 

nhanh hơn và chiếm tỷ trọng cao hơn trong cơ cấu KTTN. 

Sẽ có nhiều ngành nghề, sản phẩm mới đƣợc hình thành trong quá 

trình phát triển và mở rộng của khu vực KTTN. 

Xu hƣớng hợp tác, liên kết dƣới nhiều hình thức sẽ diễn ra trong nội 

bộ khu vực KTTN và với các loại hình kinh doanh của các khu vực 

kinh tế khác. 

3.1.2. Tác động của hội nhấp đến KTTN  

Việt Nam gia nhập WTO sẽ ảnh hƣởng lớn đến quá trình phát triển 

kinh tế xã hội của cả nƣớc nói chung và thành phố Đông Hà nói riêng. 

Thực hiện các cam kết trong WTO, thể chế kinh tế thị trƣờng ở nƣớc ta 

ngày càng hoàn thiện, môi trƣờng đầu tƣ kinh doanh ngày càng thông 

thoáng, minh bạch sẽ mở ra cơ hội và động lực mới cho các nhà đầu tƣ 

trong và ngoài nƣớc vào đến với Đông Hà. 

3.1.3. Phương hướng phát triển KTTN thành phố Đông Hà  thời 

gian tới 

Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Đảng bộ thành phố Đông Hà quyết 

định: “...có nhiều giải pháp thu hút đầu tƣ và phát huy sự đóng góp của 

tất cả  các thành phần kinh tế nhằm thúc đẩy tăng trƣởng, chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế theo hƣớng CN – XD, dịch vụ - thuỷ sản, bảo đảm mối 
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quan hệ giữa tăng trƣởng kinh tế nhanh bền vững với giải quyết tốt các 

vấn đề xã hội, đặc biệt là giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo, 

trong đó phát  triển KTTN đƣợc xem là một bộ phận kinh tế chủ yếu 

trong quá trình phát triển kinh tế.” 

3.1.4. Một số quan điểm có tính nguyên tắc khi  xây dựng giải pháp 

- Kinh tế tƣ nhân phát triển có hiệu quả, nhƣng phải đảm bảo  

không ảnh hƣởng đến an ninh quốc phòng, ô nhiễm môi trƣờng. 

- Phát triển kinh tế tƣ nhân phải xuất phát từ thực tiễn tình hình 

thành phố Đông Hà nói riêng và tỉnh Quảng Trị nói chung, đồng thời 

phù hợp với chủ trƣơng,chính sách đổi mới của Đảng, pháp luật của 

Nhà nƣớc. 

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho kinh tế tƣ nhân đầu tƣ kinh 

doanh, mặt khác Nhà nƣớc quản lý đƣợc các hoạt động góp phần giữ 

vững cân  đối lớn của kinh tế thành phố Đông Hà. 

- Tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của các tổ 

chức chính trị - xã hội và các hiệp hội DN đối với KTTN nói chung 

cũng nhƣ trong từng doanh nghiệp. 

3.2. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG 

THỜI GIAN ĐẾN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ 

3.2.1. Phát triển số lƣợng các doanh nghiệp 

a. Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công 

Thành phố Đông Hà và các thị xã , huyện tiếp tục thực hiện 

CCTTHC trong cấp phép hoạt động kinh doanh cho các DN. Cụ thể : 

- Giảm các chi phí khởi nghiệp và vận hành kinh doanh : 

+ Tin học hoá việc cấp Giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

+ Loại bỏ các giấy phép không cần thiết, các điều kiện kinh doanh 

không phù hợp với quy định của pháp luật do địa phƣơng ban hành. 

- Tiếp tục nâng cao chất lƣợng, có hiệu quả mô hình “một cửa điện 

tử” trong các lĩnh vực ĐKKD cấp phép xây dựng và lĩnh vực đất đai. 
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- Về bộ máy hành chính, rà soát chức năng, nhiệm vụ các cơ quan 

có liên quan đến tiếp xúc, phục vụ doanh nghiệp. Tăng cƣờng cán bộ 

cho bộ phận đăng ký  kinh doanh. 

b. Tạo điều kiện về mặt bằng sản xuất kinh doanh 

- Công bố kịp thời cho mọi DN các thông tin về quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất, quy hoạch các KCN và các cụm tiểu thủ công nghiệp. 

- Hình thành và phát triển thị trƣờng bất động sản chính thống 

nhằm minh bạch các thông tin về đất đai. 

- Chú trọng nâng cao nhận thức pháp luật về đất đai cho những 

ngƣời sử dụng đất (trong đó có các doanh nghiệp). 

c. Giúp doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn 

- Tạo điều kiện, hƣớng dẫn các DN xây dựng dự án; tiếp cận và 

hấp thụ vốn tín dụng, đặc biệt là nguồn vốn ƣu đãi cho các DN KTTN. 

- Tạo môi trƣờng kinh doanh lành mạnh, có chính sách an toàn vốn, 

tránh rủi ro cho các nhà đầu tƣ để huy động đƣợc các nguồn vốn trong nhân 

dân tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. 

d. Đào tạo kiến thức cho đội ngũ quản lý doanh nghiệp 

Ngoài sự chủ động, tích cực học tập của bản thân doanh nghiệp, Thành 

phố cần có chính sách khuyến khích nhiều hình thức đào tạo, bồi dƣỡng 

kiến thức quản trị và một số kỹ năng hữu ích cho doanh nghiệp. 

e. Phát triển kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị, tạo môi trường 

hấp dẫn cho phát triển kinh tế tư nhân 

Thực hiện giải pháp về phát triển kết cấu hạ tầng gắn với giải pháp  

về môi trƣờng, chú trọng xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải bảo đảm 

tiêu chuẩn; nỗ lực đầu tƣ cơ sở hạ tầng nhƣ mặt bằng, vận tải, điện, 

nƣớc phục vụ sản xuất của doanh nghiệp khu vực KTTN. Nâng cao 

chất lƣợng quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp và các cụm tiểu 

thủ công nghiệp. 
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3.2.2. Tăng cƣờng các yếu tố nguồn lực 

a. Phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 

* Đối với chính quyền địa phƣơng 

+ Hình thành các trung tâm xúc tiến việc làm kết hợp với tuyển 

chọn, đào tạo nghề cho ngƣời lao động. + Mở rộng đào tạo nghề và 

chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng tỷ lệ LĐ có chuyên môn kỹ thuật 

đáp ứng nhu cầu lao động của các ngành. 

* Đối với doanh nghiệp 

- Coi trọng việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp  

mình qua việc đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực, cụ thể : 

+ Nâng cao trình độ nhận thức cho ngƣời lao động nhằm phát huy 

tinh thần tự giác, hành vi, thái độ làm việc trong hoạt động SXKD. 

+ Nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật và kỹ 

năng lao động để ngƣời lao động linh hoạt, sáng tạo, sử dụng có hiệu 

quả các công cụ, phƣơng tiện lao động tiến tiến, tăng cƣờng khả năng 

tiếp thu và áp dụng khoa học công nghệ mới. 

+ Phát huy tinh thần rèn luyện, tích luỹ kinh nghiệm thực tiễn để 

nâng cao tay nghề của ngƣời lao động. 

- Cải thiện điều kiện làm; thực hiện chế độ đãi ngộ, khen thƣởng 

để động viên, khuyến khích ngƣời lao động. 

- Chú trọng việc trang bị, bồi dƣỡng kiến thức cho chủ doanh nghiệp. 

b. Phát triển nguồn lực vật chất 

Nguồn lực vật chất của DN đƣợc bổ sung từ đầu tƣ thêm và từ lợi 

nhuận của DN, ngoài việc các doanh nghiệp tăng nguồn vốn bổ sung, thì 

việc quan tâm hỗ trợ của Thành phố cho sự phát triển KTTN cũng góp 

phần quan trọng để doanh nghiệp tăng lợi nhuận, do vậy Thành phố cần: 

- Hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng sản xuất kinh doanh 

- Tạo điều kiện về mặt bằng sản xuất kinh doanh 

- Tạo điều kiện để doanh nghiệp KTTN dễ tiếp cận các nguồn vốn 
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ƣu đãi, hỗ trợ, có lại suất thấp…. 

- Chính sách thuế nên có xem xét về chế độ ƣu đãi, miễn giảm phù 

hợp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

c. Tăng cường nguồn lực tài chính 

- Xây dựng chiến lƣợc tài chính cho hoạt động của doanh nghiệp. 

- Không ngừng đầu tƣ tăng tài sản từ nguồn tích luỹ, huy động bổ 

sung tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu trên thị 

trƣờng chứng khoán. 

- Xây dựng các phƣơng án sử dụng vốn hiệu quả. 

d. Đẩy mạnh ứng dụng KHCN và công nghệ thông tin 

- Khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh các ứng dụng công nghệ 

tiên tiến để nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh. 

- Hỗ trợ tƣ vấn về thiết bị, công nghệ mới hiện đại, thích hợp và 

cung cấp thông tin công nghệ cho các doanh nghiệp. 

- Tƣ vấn, giúp đỡ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn hỗ trợ công 

nghệ của Thành phố một cách có hiệu quả nhất. 

3.2.3. Phát triển hình thức tổ chức sản xuất – kinh doanh 

Nghiên cứu, lựa chọn loại hình doanh nghiệp để tham gia hoạt động 

sản xuất kinh doanh phù hợp nhất với điều kiện hiện có của doanh nghiệp, 

với xu hƣớng phát triển là vấn đề mà các chủ DNTN cần quan tâm. 

Cần định hƣớng xây dựng và phát triển theo xu hƣớng đầu tƣ dài 

hạn hơn, tăng hình thức tổ chức kinh tế hợp tác, huy động nhiều vốn, 

đầu tƣ quy mô hơn. Để đáp ứng đƣợc điều này các doanh nghiệp cần 

xác định loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phẩn là 

phù hợp nhất tại Quảng Trị nói chung và thành phố Đông Hà nói riêng. 

3.2.4. Tăng cƣờng các hình thức liên kết 

- Tăng cƣờng vai trò, hoạt động có chất lƣợng, hiệu quả của Hội 

Doanh nghiệp thành phố Đông Hà. 

- Thiết lập quan hệ liên kết giữa DN và các tổ chức trên địa   bàn. 
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- Hỗ trợ và khuyến khích việc liên doanh, liên kết giữa các doanh 

nghiệp, đối tác kinh doanh. 

- Tổ chức phổ biến các thông tin về pháp luật và chính sách của 

Nhà nƣớc trong khuyến khích DN tham gia liên doanh, liên  kết. 

3.2.5. Mở rộng thị trƣờng tiêu thụ 

- Xây dựng chiến lƣợc marketting để có định hƣớng và hoạch định 

dài hạn cho các hoạt động marketting của doanh nghiệp. 

- Phát triển đồng bộ, quản lý hiệu quả các loại thị trƣờng; hoàn 

thiện, phát triển mạng lƣới dịch vụ thƣơng mại trên địa bàn thành phố. 

- Tăng cƣờng các hoạt động xúc tiến thƣơng mại trong nƣớc và 

ngoài nƣớc. 

3.2.6. Tăng kết quả sản xuất kinh doanh 

a. Xây dựng chiến luợc sản xuất kinh doanh 

Xây dựng chiến lƣợc sản xuất kinh doanh, cần chú ý lựa chọn mặt  

hang  theo nhu cầu thị hiếu của ngƣời tiêu dùng. Đồng thời chú ý đến 

những lợi thế, tiềm năng của doanh nghiệp, của thành phố Đông Hà 

nhƣ du lịch biển, du lịch sinh thái, nghĩ dƣỡng và sản phẩm du lịch. 

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

- Về sản phẩm : Nâng cao chất lƣợng, cải tiến mẫu mã để sản xuất 

ra sản phẩm dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu thị trƣờng. 

- Về giá bán : Doanh nghiệp cần có chiến lƣợc giá bán hợp với từng 

thời gian, thời kỳ, phù hợp vào mục tiêu định giá : mục tiêu lợi nhuận tối đa, 

mục tiêu tăng doanh số hay tạo dựng vị thế, gia tăng thị phần... 
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KẾT LUẬN 

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

nhập, trên địa bàn thành phố Đông Hà, bên cạnh việc thu hút có hiệu 

quả đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài, kinh tế tƣ nhân đã không ngừng lớn 

mạnh về số lƣợng và chất lƣợng. Những thành tựu và những đóng góp 

của kinh tế tƣ nhân vào tốc độ tăng trƣởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 

tạo việc làm, đóng góp cho ngân sách, thúc đẩy hội nhập mở cửa ... đã 

khẳng định vị thế của kinh tế tƣ nhân ngày càng gia tăng trong nền kinh 

tế của thành phố . 

Quan điểm xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trong hội nhập 

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

nghiệp, của môi trƣờng kinh doanh đòi hỏi thành phố Đông Hà phải 

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

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

đầu tƣ nƣớc ngoài. Vì vậy, việc xây dựng chiến lýợc, kế hoạch, chính 

sách và công cụ quản lý tốt để khuyến khích phát triển mạnh và mẽ 

kinh tế tƣ nhân là việc làm rất cần thiết, phản ánh xu hƣớng khách quan 

trong phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của tỉnh.  Nói 

chung, thành phố Đông Hà cần có trách nhiệm hơn nữa trong hợp tác, 

tạo điều kiện cho kinh tế tƣ nhân thực hiện tốt vai trò lịch sử của mình 

trong phát triển kinh tế và thúc đẩy thành công hội nhập. Nên xem 

doanh nghiệp - trong đó có doanh nghiệp tƣ nhân - với chính quyền là 

đồng hành, cùng mục đích chung là đẩy mạnh tăng trƣởng và nâng cao 

hiệu quả hoạt động kinh tế. Sự phát triển kinh tế tƣ nhân đã giữ vai trò 

đột phá trong đổi mới kinh tế, hiện nay và trong tƣơng lai kinh tế tƣ 

nhân vẫn sẽ giữ và phát huy vai trò này trong hội nhập kinh tế quốc tế 

trên địa bàn thành phố Đông Hà./ 
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