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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Phát triển kinh tế tư nhân là một trong những chủ trương lớn
của Đảng và nhà nước ta. Những năm gần đây kinh tế tư nhân đã có
những tiến bộ vượt bậc và là nguồn lực to lớn thúc đẩy kinh tế - xã
hội phát triển
Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai trong quá trình xây dựng và phát
triển kinh tế đã chú ý đến phát triển kinh tế tư nhân và đạt được
những thành tựu nhất định. Đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư vào
sản xuất kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động,
duy trì và phát triển ngành nghề truyền thống, hỗ trợ, bổ sung cho
kinh tế Nhà nước, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, tạo ra nhiều sản
phẩm, hàng hóa, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng kim ngạch
xuất khẩu, tăng thu ngân sách Nhà nước
Tuy nhiên, kinh tế tư nhân ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai vẫn
chưa được khai thác thỏa đáng. Vì vậy, việc tìm kiếm giải pháp để
phát triển mạnh hơn nữa bộ phận kinh tế tư nhân là một yêu cầu bức
thiết. Với lý do đó, tôi chọn đề tài “Phát triển kinh tế tư nhân ở thị xã
An Khê, tỉnh Gia Lai” làm đề tài luận văn cao học của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu
- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến phát triển
KTTN nói chung và doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân nói
riêng.
- Phân tích, đánh giá thực trạng về phát triển KTTN ở thị xã
An Khê, tỉnh Gia Lai thời gian qua.
- Đề xuất giải pháp nhằm phát triển KTTN ở thị xã An Khê,
tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.
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3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu
Là những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến phát triển
KTTN ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
- Phạm vi nghiên cứu
+ Về nội dung: Nghiên cứu phát triển KTTN ở thị xã An Khê,
tỉnh Gia Lai thông qua các loại hình doanh nghiệp thuộc khu vực
KTTN.
+ Về không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu nội dung trên tại
thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
+ Về thời gian: Giải pháp đề xuất trong luận văn có ý nghĩa
trong 5 năm tới.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
Để thực hiện được mục tiêu nghiên cứu, đề tài sử dụng các
phương pháp sau:
- Phương pháp phân tích thực chứng, phương pháp phân tích
chuẩn tắc,
- Phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp,
- Các phương pháp nghiên cứu khác,…
5. Bố cục đề tài
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Mục lục, Danh mục tài liệu
tham khảo, Phụ lục đề tài được chia làm 3 chương như sau:
Chương 1. Cơ sở lý luận về phát triển kinh tế tư nhân
Chương 2. Thực trạng phát triển kinh tế tư nhân ở thị xã An
Khê, tỉnh Gia Lai
Chương 3. Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân ở thị xã An
Khê, tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
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CHƢƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ 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 và phát triển KTTN
Kinh tế tư nhân
KTTN là khu vực kinh tế gắn liền với loại hình sở hữu tư nhân,
bao gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản tư nhân dựa trên sở
hữu tư nhân về tư liệu sản xuất tồn tại dưới các hình thức DNTN,
công ty TNHH, CTCP và các hộ kinh doanh cá thể. Toàn bộ luận văn
coi đây là quan điểm chính thống để nghiên cứu và xem xét về
KTTN.
Phát triển kinh tế tư nhân
Phát triển kinh tế tư nhân là tổng hợp các biện pháp, phương
pháp, chính sách nhằm huy động các nguồn lực để gia tăng quy mô,
hiệu quả sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội, nhu cầu thị trường
và gia tăng lợi nhuận sản xuất.
1.1.2. Ƣu điểm và hạn chế của kinh tế tƣ nhân
a. Ưu điểm của KTTN
- Lợi ích gắn liền với người đầu tư, đây là động lực chính thúc
đẩy KTTN phát triển
- Mục tiêu là thu lợi nhuận tối đa, ít bị các mục tiêu kinh tế - xã
hội khác chi phối nên thường hiệu quả hơn DN nhà nước
- Các cơ sở KTTN có tính chủ động cao, năng động ứng xử
trước thị trường.
- Hình thức tổ chức rất đa dạng, hoạt động linh hoạt.
b. Hạn chế của KTTN
- Ít chú ý đến nhu cầu cơ bản của xã hội có lợi nhuận thấp như
đường xá, các công trình văn hóa, y tế, giáo dục.
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- Chỉ chú ý đến lợi ích DN, nhiều cơ sở tham gia các hoạt động
phi pháp để có lợi nhuận cao.
- Phân hóa giàu nghèo, ảnh hưởng công bằng xã hội.
- Khả năng tài chính hạn hẹp, làm hạn chế khả năng tiếp cận cơ
hội kinh doanh
- Các cơ sở KTTN thường mang tính tự phát nên dễ đổ vỡ và
dễ gây ra khủng hoảng cho nền kinh tế nếu buông lỏng quản lý
1.1.3. Vai trò của kinh tế tƣ nhân trong nền kinh tế
KTTN góp phần khơi dậy một bộ phận quan trọng tiềm năng
của đất nước, tăng nguồn nội lực, tham gia phát triển nền kinh tế.
KTTN đã có những đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy
tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế quốc dân.
KTTN phát triển góp phần thu hút một bộ phận lớn lực lượng
lao động và đào tạo nguồn nhân lực mới cho thị trường lao động.
KTTN góp phần thúc đẩy đất nước hội nhập kinh tế quốc tế.
1.2. NỘI DUNG CỦA PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ NHÂN
1.2.1. Gia tăng số lƣợng các doanh nghiệp tƣ nhân
Gia tăng số lượng doanh nghiệp nghĩa là số doanh nghiệp đang
hoạt động và đăng kí mới tăng lên qua thời gian.
Số lượng doanh nghiệp nhiều cũng đồng nghĩa tạo ra giá trị gia
tăng lớn phục vụ cho đời sống kinh tế xã hội, giải quyết việc làm,
tăng khả năng cạnh tranh của nền kinh tế
Phát triển số lượng doanh nghiệp phải đồng thời quan tâm đến
việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Có như thế, các
doanh nghiệp KTTN mới đứng vững được trong môi trường hội nhập
thường xuyên biến động như hiện nay.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Số lượng doanh nghiệp qua các năm (tổng số và từng loại);
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+ Mức tăng về số lượng doanh nghiệp qua các năm;
+ Tốc độ tăng về số lượng doanh nghiệp qua các năm;
+ Tỷ lệ doanh nghiệp mới thành lập.
1.2.2. Gia tăng quy mô các nguồn lực của từng DN
Gia tăng quy mô các nguồn lực là làm cho các yếu tố đầu vào
như: vốn, khoa học công nghệ, mặt bằng sản xuất kinh doanh, lao
động, thương hiệu… được sử dụng một cách có hiệu quả hơn hay
đưa vào quá trình sản xuất nhiều hơn
a. Nguồn vốn
- Vốn là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng đối với sự
tồn tại và phát triển của tất cả doanh nghiệp. Sự tăng lên về quy mô
vốn là nền tảng để doanh nghiệp tiến hành sản xuất, cơ hội mở rộng
sản xuất kinh doanh.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Vốn chủ sở hữu bình quân của một doanh nghiệp qua các năm;
+ Tỷ trọng doanh nghiệp theo mức vốn;
+ Cơ cấu vốn sản xuất, kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp.
b. Lao động
- Gia tăng yếu tố lao động được thể hiện ở mặt số lượng và
chất lượng. Về số lượng là doanh nghiệp tuyển dụng nhiều lao động
hơn trước. Chất lượng nguồn lao động thể hiện ở cải thiện về trình độ
chuyên môn, kỹ năng, tác phong làm việc, đạo đức trong lao động,
nâng cao trình độ quản lý.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Số lượng lao động bình quân 1 doanh nghiệp;
+ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người lao động;
+ Cơ cấu trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lao động;
+ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giám đốc.
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c. Cơ sở vật chất
Cơ sở vật chất gồm máy móc thiết bị, nhà xưởng, văn phòng, cửa
hàng, mặt bằng sản xuất kinh doanh, phương tiện vận tải, nguyên vật
liệu… đó là các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất quyết định kết quả
của chu kỳ kinh doanh
- Tiêu chí đánh giá:
+ Giá trị cơ sở vật chất qua từng năm;
+ Sự thuận lợi của mặt bằng kinh doanh.
d. Công nghệ
Nguồn lực công nghệ bao gồm trình độ công nghệ, mức độ
hiện đại của máy móc thiết bị, bằng sáng chế phát minh của doanh
nghiệp, nhãn hiệu thương mại, phần mềm, bản quyền phát minh của
doanh nghiệp.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Mức độ hiện đại của công nghệ áp dụng vào quá trình sản xuất.
1.2.3. Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh
- Hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
chính là cách thức tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
mà biểu hiện ra bên ngoài, chính là DNTN, công ty TNHH, CTCP.
- Lựa chọn hình thức doanh nghiệp trước khi bắt đầu kinh
doanh là rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của
doanh nghiệp. Mỗi loại hình doanh nghiệp đều có đặc trưng riêng và
đem lại cho chủ sở hữu những lợi thế và những hạn chế khác nhau.
1.2.4. Phát triển các hình thức liên kết sản xuất
- Liên kết sản xuất là hình thức hợp tác, phối hợp do các đơn vị
kinh tế tự nguyện tiến hành nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất kinh
doanh phát triển theo hướng có lợi nhất, mang lại lợi ích cho các bên
tham gia, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước.
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Liên kết sản xuất có hai dạng là liên kết dọc và liên kết ngang
- Tiêu chí đánh giá:
+ Số lượng doanh ngiệp tham gia vào hiệp hội doanh nghiệp;
+ Tỷ lệ doanh nghiệp tham gia vào hiệp hội doanh nghiệp;
+ Tỷ lệ liên kết giữa các doanh nghiệp có cùng chức năng;
+ Tỷ lệ doanh nghiệp liên kết trong chuỗi sản xuất.
1.2.5. Phát triển và mở rộng thị trƣờng
- Thị trường là nơi có các quan hệ mua bán hàng hóa, dịch vụ
giữa vô số người bán và người mua, có quan hệ cạnh tranh lẫn nhau.
- Phát triển và mở rộng thị trường là tăng số lượng sản phẩm
cung cấp cho xã hội, khả năng chiếm lĩnh thị phần.
- Mở rộng thị trường gồm có mở rộng thị trường theo chiều
rộng và mở rộng thị trường theo chiều sâu.
- Tiêu chí đánhgiá:
+ Số lượng khách hàng;
+ Mức tăng số lượng khách hàng;
+ Doanh thu bán hàng;
+ Mạng lưới đại lý phân phối.
1.2.6. Gia tăng kết quả sản xuất
Gia tăng kết quả sản xuất là làm kết quả (số lượng sản phẩm,
doanh thu, thu nhập lao động, nộp ngân sách…) của hoạt động sản xuất
kinh doanh tăng qua thời gian.
a. Gia tăng kết quả sản xuất kinh doanh
Gia tăng kết quả sản xuất là tổng hợp các biện pháp, chính
sách để đạt được kết quả sản xuất của năm sau hơn năm trước, chu kỳ
sản xuất năm sau hơn chu kỳ trước.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Số lượng sản phẩm tăng lên hằng năm;
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+ Tốc độ gia tăng sản phẩm hằng năm;
+ Giá trị sản phẩm tăng lên hằng năm;
+ Tốc độ gia tăng giá trị sản phẩm hằng năm.
b. Nâng cao đời sống người lao động
- Đời sống của người lao động tăng nghĩa là năng suất lao động
cũng tăng, sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất ra nhiều, lương của
công nhân tăng, chứng tỏ nguồn lực lao động của DN bền vững.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Tiền lương bình quân 1 lao động trên 1 tháng.
c. Đáp ứng nhu cầu xã hội
- Kinh tế tư nhân có khả năng đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày
càng tăng của người tiêu dùng với giá cả phù hợp hơn và thuận lợi
hơn, nhất là trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nộp vào ngân sách nhà nước của doanh nghiệp.
1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN
KTTN
1.3.1. Các nhân tố về điều kiện tự nhiên
a. Vị trí địa lý, địa hình
b. Tài nguyên thiên nhiên
1.3.2. Các nhân tố về xã hội
a. Dân số, mật độ dân số
b. Lao động và thị trường lao động
1.3.3. Các nhân tố về điều kiện kinh tế
a. Kết cấu hạ tầng
b. Chính sách kinh tế
c. Thông tin thị trường
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CHƢƠNG 2
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ NHÂN Ở THỊ XÃ
AN KHÊ, TỈNH GIA LAI
2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA THỊ XÃ
AN KHÊ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ
NHÂN
2.1.1. Đặc điểm tự nhiên
a. Vị trí địa lý, địa hình
Thị xã An Khê nằm ở vị trí cửa ngõ của Tây Nguyên, với các
trục đường huyết mạch đi qua thị xã, đã tạo cho An Khê có được
tiềm năng là trung tâm động lực kinh tế - xã hội phía Đông Bắc của
tỉnh Gia Lai. Đồng thời, thị xã An Khê còn là nơi trung chuyển hàng
hóa giữa khu vực Tây nguyên và các thành phố lớn như tp. Hồ Chí
Minh, Hà Nội. Đây là thuận lợi không nhỏ để phát triển kinh tế thị xã
nói chung và khu vực kinh tế tư nhân nói riêng.
b. Tài nguyên thiên nhiên
Bao gồm: Tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên rừng,
tài nguyên khoáng sản.
2.1.2. Đặc điểm về xã hội
a. Dân số, mật độ dân số
Dân số thị xã An Khê năm 2014 là 66.228 người. Mật độ dân
số là 329,6 người/km2 , phân bố không đồng đều.
b. Lao động và thị trường lao động
Dân số thị xã An Khê năm 2014 là 66.228 người, với dân số
trong độ tuổi lao động là 34.703 người chiếm 52,4% dân số trên địa
bàn. Lao động đang làm việc trên địa bàn là 32.968 người, chiếm
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98% lực lượng lao động. Dân số của thị xã tương đối trẻ, phân bố chủ
yếu ở thành thị.
2.1.3. Đặc điểm kinh tế
Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trong giai đoạn 2011 –
2014 đạt 6,05%/năm. Trong đó ngành nông nghiệp tăng 9,96%,
ngành TM – DV tăng 14,6%, ngành CN – XD tăng 2,14%.
Trong thời gian qua, cơ cấu kinh tế của thị xã đã chuyển dịch
theo hướng tích cực. Giai đoạn 2011 – 2014, tỷ trọng ngành TM –
DV tăng nhanh từ 32,44% lên 40,94%; tỷ trọng ngành CN – XD
giảm nhẹ từ 59,76% xuống còn 53,24%; tỷ trọng ngành nông nghiệp
tăng từ 7,8% lên 8,69%.
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ NHÂN TRÊN
ĐỊA BÀN THỊ XÃ AN KHÊ TRONG THỜI GIAN QUA
2.2.1. Thực trạng số lƣợng cơ sở sản xuất kinh doanh
- Số lượng doanh nghiệp khu vực KTTN ở thị xã An Khê tăng
lên khá nhanh. Năm 2014 toàn thị xã có 164 doanh nghiệp, gấp 1,3
lần so với năm 2011, bình quân giai đoạn tăng 8,9%.
Bảng 2.1 Số lượng doanh nghiệp KTTN ở thị xã An Khê
ĐVT: DN
2014

Chỉ tiêu

2011

2012

2013

Tổng số DN

127

136

147

164

Công ty CP

5

3

6

8

TNHH

80

87

102

120

DNTN

42

46

39

36

Nguồn: Niên giám thống kê thị xã An Khê – Gia Lai
Dựa vào bảng 2.1, ta thấy loại hình công ty TNHH chiếm tỷ
trọng lớn nhất trong tổng số doanh nghiệp,với tốc độ tăng bình quân
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14,54%; còn công ty CP có tốc độ tăng bình quân nhanh nhất
16,96%; DNTN có số lượng doanh nghiệp giảm qua các năm.
- Xét theo lĩnh vực kinh doanh, năm 2014 có 57,93% doanh
nghiệp thuộc KTTN hoạt động trong lĩnh vực CN – XD và 42,07%
doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực TM – DV.
- Bên cạnh đó, số lượng doanh nghiệp mới thành lập qua các năm
luôn chiếm tỷ lệ cao, năm 2011 chiếm 8,09%, năm 2014 là 12,2%; làm
tăng và đa dạng số lượng, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp KTTN
trên địa bàn.
2.2.2. Thực trạng gia tăng quy mô các nguồn lực
a. Nguồn vốn
- Nguồn vốn chủ sở hữu bình quân một doanh nghiệp thuộc
KTTN ở thị xã An Khê không lớn, khoảng 2 tỷ đồng/DN, tăng không
nhiều qua các năm.
Bảng 2.1. Vốn bình quân 1 doanh nghiệp khu vực KTTN
Loại hình DN

ĐVT: Triệu đồng
2013
2014

2011

2012

Vốn/1DN

956,8

1597,2

1867,7

2004,2

Công ty CP

718,4

1027,2

1112

1195,2

Công ty TNHH

1269,3

2146,4

2387,2

2466,4

DNTN

396,8

594,2

631,2

657,2

- Trong đó loại hình công ty TNHH có vốn bình quân từng
doanh nghiệp lớn nhất, và tốc độ tăng vốn nhanh nhất 24,8%/năm.
- Tuy nhiên hầu hết các doanh nghiệp có quy mô vốn nhỏ.
Năm 2013 có 56 DN có vốn đăng ký dưới 1 tỷ đồng chiếm 50,34%,
trong khi đó số DN có vốn đăng ký trên 10 tỷ đồng chỉ chiếm 3,4%.
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b. Lao động
- Số lượng lao động trong khu vực KTTN tăng liên tục qua các
năm. Bình quân giai đoạn 2011 – 2014 tăng 5,75%.
Trong đó công ty TNHH luôn tạo ra nhiều việc làm nhất, chiếm tỷ
trọng 70,7% tổng lao động (2014); công ty CP có tốc độ tăng lao động nhanh
nhất, bình quân giai đoạn đạt 14,15%; số lao động trong DNTN giảm dần qua
các năm
Bảng 2.2. Số lao động bình quân mỗi DN
Loại hình DN
Công ty CP
TNHH
DNTN

2011

2012

2013

ĐVT: người
2014

55,08
20,03
15,02

52,12
22,34
14

53,34
19,68
13,2

51,09
17,5
12,7

Nguồn: Niên giám thống kê thị xã An Khê
- Tuy tổng số lao động tăng lên, nhưng số lao động trong từng
doanh nghiệp lại có xu hướng giảm. Năm 3013 số doanh nghiệp có dưới
10 lao động chiếm đến 51,7%.
- Mặt khác, trình độ lao động của khu vực KTTN ở thị xã An Khê
còn thấp, có đến 44% lao động chưa qua đào tạo.
- Trình độ quản lý của chủ DN cũng chưa cao thể hiện ở 46,2%
giám đốc DN có trình độ Cao đẳng, trung cấp.
c. Nguồn lực vật chất
- Nhằm tạo điều kiện cho DN tiếp cận đất đai và mặt bằng
SXKD, thị xã An Khê đã quy hoạch và đầu tư xây dựng hai cụm
công nghiệp An Bình và Song An với diện tích hơn 300ha. Cùng với
sự quy hoạch lại không gian đô thị của thị xã đã làm xuất hiện nhiều
mặt bằng thuận lợi hơn cho việc SXKD của doanh nghiệp
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- Cở sở hạ tầng của DN trong khu vực KTTN trên địa bàn hiện
nay hầu hết đã cũ kỹ, và có quy mô nhỏ, chủ yếu tận dụng không
gian nhà ở, chưa có công trình xưởng sản xuất riêng biệt. Bên cạnh
đó, máy móc thiết bị phần lớn là lạc hậu, có giá trị không lớn, nếu
sữa chữa thì tốn phần chi phí không nhỏ.
d. Công nghệ
Mặt bằng chung, tình trạng đổi mới công nghệ tại các doanh
nghiệp thuộc khu vực KTTN tại thị xã An Khê đang diễn ra chậm.
Hệ thống các máy móc, dây chuyền sản xuất khá lạc hậu, hầu hết đã
cũ, mang tính chắp vá, không đồng bộ, khó có thể đáp ứng được yêu
cầu nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong đó chỉ có 2,72% số DN có
công nghệ tiên tiến, chủ yếu các DN đều có trình độ công nghệ trung
bình (57,3%), số DN có công nghệ trung bình khá là 27,73%.
2.2.3. Các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh chủ yếu
a. Phân theo loại hình doanh nghiệp
Cơ cấu loại hình doanh nghiệp chuyển dịch đúng hướng. Tăng
dần tỷ trọng công ty TNHH (tỷ trọng tăng từ 62,73% năm 2011 lên
73% năm 2014), và giảm dần tỷ trong DNTN từ 33,33% năm 2011
xuống còn 22,12% năm 2014. Điều này thể hiện sự phù hợp của loại
hình công ty TNHH; có bộ máy quản lý gọn nhẹ, hiệu quả, linh hoạt,
mềm dẻo trong kinh doanh cũng như tìm kiếm thị trường. Tuy nhiên
xu hướng chuyển dịch còn chậm.
b. Phân theo lĩnh vực SXKD
Các DN thuộc khu vực KTTN chủ yếu kinh doanh lĩnh vực
CN – XD (57,92% số DN năm 2014) và TM – DV (42,07%), còn
lĩnh vực nông nghiệp không có DN nào hoạt động. Trong đó các DN
kinh doanh lĩnh vực CN – XD có tốc độ tăng nhanh, bình quân giai
đoan 2011 – 2014 tăng 12,9%.
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2.2.4. Thực trạng về liên kết giữa các cơ sở sản xuất kinh doanh
Nhìn chung, trên địa bàn thị xã An Khê, các doanh nghiệp
chưa thiết lập được mối quan hệ với các doanh nghiệp khác, hợp tác
với các thành phần kinh tế khác, cũng chưa có một hiệp hội nào liên
kết các doanh nghiệp với nhau, chỉ có một số doanh nghiệp hoạt
động trong các hiệp hội của tỉnh Gia Lai, nhưng cũng chỉ mang tính
cầm chừng, chưa đưa lại hiệu quả.
Đồng thời, bản thân các doanh nghiệp chưa ý thức được việc
liên kết với nhau, hoạt động của các doanh nghiệp còn mang tính tự
phát, chụp giật, manh mún. Điều đó làm khả năng cạnh tranh của
doanh nghiệp vốn đã hạn chế lại càng suy yếu hơn.
2.2.5. Thực trạng về mở rộng thị trƣờng
Những năm qua việc mở rộng thị trường của các DN thuộc
KTTN đã có những hiệu quả tích cực, tận dụng được vị trí địa lý và
thế mạnh của mình để mở rộng SXKD. Thể hiện ở doanh thu tăng
nhanh qua các năm.
Trong đó các công ty TNHH có doanh thu bình quân từng
doanh nghiệp lớn nhất (bình quân 3 tỷ đồng/DN/năm), còn công ty
CP có tốc độ tăng doanh thu nhanh nhất (bình quân 9,84%/năm).
Xét theo lĩnh vực kinh doanh, các công ty lĩnh vực CN – XD
có doanh thu lớn hơn, nhưng tăng giảm không đều, còn các công ty
kinh doanh lĩnh vực TM – DV có tốc độ tăng doanh thu nhanh hơn,
và tăng đều qua các năm.
2.2.6. Kết quả SX của khu vực KTTN trong thời gian qua
a. Thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh
- Về số lượng các sản phẩm chủ yếu khu vực KTTN
Với việc nhiều doanh nghiệp mới được hình thành và từng
bước ổn định sản xuất, mạnh dạn đầu tư trang thiết bị, công nghệ
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hiện đại, khu vực KTTN ngày càng tạo nhiều sản phẩm, dich vụ
phong phú và đa dạng.
Các sản phẩm chủ yếu của thị xã An Khê là Tinh bột, Ván ép,
Gỗ tinh chế, Áo quần.
- Về giá trị sản xuất của khu vực KTTN
GTXS trên địa bàn thị xã An Khê chủ yếu từ thành phần kinh
tế ngoài nhà nước mang lại, trong đó tỷ lệ đóng góp của KTTN
ngày càng tăng qua các năm, từ 25,19% năm 2011 lên 27,5% năm
2014.
Bảng 2.3. Tổng giá trị sản xuất phân theo thành phần kinh tế
Chỉ tiêu
Tổng số
Nhà nước
Tỷ trọng
KTTN
Tỷ trọng
Kinh tế tập thể
Tỷ trọng
Kinh tế cá thể
Tỷ trọng

ĐVT
Tr.đ
Tr.đ
%
Tr.đ
%
Tr.đ
%
Tr.đ
%

2011
1.190.075
109.962
9,24
299.780
25,19
64.542
5,42
715.830
60,15

2012
1.473.403
151.203
10,25
394.782
26,80
64.093
4,35
863.414
58,60

2013
1.519.181
191.568
12,61
404.406
26,62
61.678
4,06
816.257
56,71

2014
1.582.749
225.858
14,27
435.256
27,50
73.914
4,67
847.720
53,56

Nguồn: Niên giám thống kê thị xã An Khê
- Về lợi nhuận sau thuế của 1 doanh nghiệp
Lợi nhuận của các doanh nghiệp KTTN có xu hướng tăng qua các
năm. Trong đó công ty CP có lợi nhuận bình quân từng doanh nghiệp lớn
nhất. Công ty TNHH có tốc độ tăng lợi nhuận nhanh nhât, năm 2014 lợi
nhuận từng DN gấp 1,5 lần năm 2011. Như vậy nhìn chung các DN khu
vực KTTN hoạt động hiệu quả.
b. Thực trạng nâng cao đời sống người lao động
Thu nhập của người lao động từng bước cải thiện và nâng cao
qua các năm. Thu nhập của người lao động thuộc CTCP là lớn nhất
đạt 3,28 tr.đ/người, tiếp đến người lao động làm việc trong công ty
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TNHH và cuối cùng là DNTN. Xét về tốc độ tăng, thu nhập của LĐ
trong công ty TNHH tăng nhanh nhất, bình quân đạt 11,87%/năm
c. Nộp ngân sách nhà nước của khu vực KTTN
Các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân đóng góp
ngày càng nhiều vào ngân sách địa phương, tỷ trọng đóng góp tăng từ
26,1% năm 2011 lên 36,2% năm 2014. Trong đó công ty TNHH
đóng góp nhiều nhất, đạt 12.919 triệu đồng năm 2014. Điều này thể
hiện khu vực này hoạt động SXKD hiệu quả và ý thức của các chủ
doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ của nhà nước.
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ NHÂN
Ở THỊ XÃ AN KHÊ, TỈNH GIA LAI TRONG THỜI GIAN QUA
2.3.1. Thành tựu
- Số lượng các doanh nghiệp tăng nhanh về số lượng và quy mô,
cơ cấu ngành hợp lý.
- Quy mô nguồn lực doanh nghiệp trong khu vực KTTN có sự
gia tăng đáng kể qua các năm.
- Cơ cấu loại hình doanh nghiệp khu vực KTTN chuyển dịch
phù hợp với xu thế hiện nay.
- Liên kết giữa các doanh nghiệp trong những năm qua đã từng
bước phát triển
- Thị trường của các doanh nghiệp KTTN đã từng bước mở
rộng và phát triển qua các năm
- Hoạt động SXKD của DN thuộc khu vực KTTN trong những
năm vừa qua đạt kết quả cao.
2.3.2. Hạn chế
- Chất lượng doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN còn
thấp,năng lực cạnh tranh chưa cao.
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- Các yếu tố nguồn lực của các DN chưa thực sự mạnh: nguồn vốn
còn hạn chế, chất lượng nguồn nhân lực không đảm bảo, CSHT các cụm
công nghiệp còn chưa hoàn thiện, ứng dụng KHCN chưa nhiều.
- Tỷ lệ các DNTN trong khu vực KTTN còn cao, giảm chậm qua
các năm.
- Về liên kết: Các doanh nghiệp thiếu tính chủ động, chưa ý thức
được lợi ích liên kết.
- Các DN thiếu thống tin thị trường và đối thủ cạnh tranh,
không có công tác nghiên cứu thị trường
- Các sản phẩm chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên, chưa có
các sản phẩm giá trị gia tăng cao; thu nhập của người lao động chưa
cao, nộp ngân sách nhà nước còn thấp.
2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế
- Số lượng DN thuộc KTTN tăng chậm do thủ tục hành chính
rườm rà, môi trường kinh doanh chưa được các DN đánh giá cao
- Các nguồn lực: DN khó tiếp cận được nguồn vốn; tỷ lệ lao
động qua đào tạo thấp; thiếu chiến lược kinh doanh dài hạn; mặt bằng
kinh doanh chưa phù hợp; công nghệ sản xuất còn lạc hậu.
- Hình thức tổ chức sản xuất: chưa có chiến lược dài hạn; thủ
tục chuyển đổi loại hình công ty còn nhiều bất cập.
- Liên kết giữa các doanh nghiệp: các DN chưa ý thức được
phải liên kết để tự vệ và mở rộng kinh doanh.
- Thị trường tiêu thụ: thị trường nhỏ do thu nhập của người dân
còn thấp. Thiếu thông tin thị trường và mạng lưới tiếp thị.
- Kết quả sản xuất: ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, và các
chính sách vĩ mô của nhà nước và tỉnh Gia Lai chưa thực sự hiệu
quả. DN chưa nỗ lực hết sức nâng cao chất lượng sản phẩm.
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CHƢƠNG 3
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ NHÂN Ở THỊ XÃ AN
KHÊ, TỈNH GIA LAI TRONG THỜI GIAN TỚI
3.1. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP
3.1.1. Căn cứ vào xu hƣớng phát triển của KTTN
- Các hoạt động sản xuất kinh doanh dưới hình thức doanh
nghiệp ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Cả chiều
rộng lẫn chiều sâu, gia tăng về quy mô và cả hiệu quả.
- Ngày càng đa dạng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh, xuất
hiện nhiều ngành nghề mới.
- Phát huy tốt lợi thế của mình, sử dụng có hiệu quả các nguồn
lực đầu vào sẽ làm tăng tính cạnh tranh của kinh tế tư nhân.
- Nhờ việc tích tụ, tập trung vốn sẽ hình thành nên doanh
nghiệp vừa và lớn, có sức cạnh tranh cao.
- Với sự thành công của một số doanh nghiệp, sẽ có phá sản,
giải thể của một nhóm doanh nghiệp khác.
- Vấn đề tranh chấp kinh tế, thương mại, lao động…diễn ra
ngày càng phổ biến.
3.1.2. Căn cứ vào chiến lƣợc phát triển kinh tế của Thị xã
An Khê, tỉnh Gia Lai
Xây dựng An Khê trở thành vùng kinh tế động lực của tỉnh Gia
Lai, giữ vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, là đầu mối giao
lưu giữa các vùng trong tỉnh và với các tỉnh Duyên hải miền Trung
Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành (giá so sánh
2010) phấn đấu giai đoạn 2016 – 2020 đạt 17,2%, cả thời kỳ 2013 2020 đạt 16,4%. Thu nhập bình quân đầu người (giá hiện hành) 37,7
triệu đồng vào năm 2015 và 85,8 triệu đồng vào năm 2020. Cơ cấu
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giá trị sản xuất đến năm 2020 đạt Công nghiệp 56,7 %, Dịch vụ
37,5%, Nông nghiệp 5,8%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 40%.
3.1.3. Một số quan điểm có tính nguyên tắc khi đề ra giải
pháp
- Phát triển KTTN không được phá hoại, tác động xấu đến môi
trường tự nhiên, kinh tế, chính trị, xã hội
- Phát triển KTTN phải xuất phát từ thực tiễn tình hình của thị
xã An Khê, đồng thời phù hợp với chủ trương, chính sách đổi mới
của Đảng, pháp luật của Nhà nước
- Phát triển KTTN là vấn đề chiến lược lâu dài trong phát triển
kinh tế nhiều thành phần của thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
- Phát triển ưu tiên chuyển dịch cơ cấu theo hướng hiện đại.
- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của các tổ
chức chính trị - xã hội và các hiệp hội doanh nghiệp đối với kinh tế tư
nhân.
3.2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ NHÂN Ở THỊ XĂ
AN KHÊ TRONG THỜI GIAN TỚI
3.2.1. Gia tăng số lƣợng các doanh nghiệp
a. Cải cách, nâng cao chất lượng thủ tục hành chính công
Để nâng cao số lượng doanh nghiệp qua việc đăng ký mới, cần
tạo môi trường kinh doanh và cạnh tranh lành mạnh, xây dựng môi
trường pháp lý rõ ràng, chặt chẽ trong mọi hoạt động của DN.
Cần loại bỏ sự chồng chéo giữa chức năng của một số cơ quan
quản lý Nhà nước trong đó đặc biệt là thanh tra, kiểm tra các DN một
cách tràn lan và trùng lặp làm tăng chi phí kinh doanh, dễ dẫn đến
tiêu cực, kìm hãm động lực phát triển kinh doanh.
Thực hiện có hiệu quả mô hình “một cửa” trong các lĩnh vực
đăng ký kinh doanh, xét cấp ưu đãi đầu tư, cấp mã số thuế, giấy phép
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kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.
Bố trí cán bộ đáp ứng cả chuyên môn và phẩm chất đạo đức ở
các cơ quan có liên quan tiếp xúc, phục vụ doanh nghiệp.
b. Quy hoạch phát triển kinh tế hợp lý, tạo môi trường thuận
lợi cho phát triển kinh tế tư nhân
Quy hoạch định hướng phát triển cơ sở hạ tầng
Quy hoạch về công nghiệp
Quy hoạch về thương mại – du lịch
Quy hoạc hệ thống nước thải – vệ sinh môi trường
Quy hoạch hệ thống cấp nước
Quy hoạch hệ thống cấp điện
Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc
3.2.2. Gia tăng quy mô nguồn lực của từng doanh nghiệp
a. Gia tăng và sử dụng hiệu quả nguồn vốn
- Chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khu
vực KTTN tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng, hỗ trợ về vốn.
- Các DN cần nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn, lựa
chọn nguồn huy động vốn phù hợp, cần xây dựng phương án sử dụng
vốn hợp lý
b. Phát triển nguồn nhân lực
* Đối với chính quyền địa phương:
- Cần thống nhất quy hoạch và chiến lược phát triển kinh tế xã
hội cho thị xã An Khê và tỉnh Gia Lai.
- Giúp DN chọn các kênh tuyển dụng nhanh chóng và hiệu
quả; kết hợp với các trường, trung tâm dạy nghề để nâng cao trình độ
lao động phù hợp với tiến bộ của máy móc thiết bị.
- Triển khai dạy nghề cho lao động nông thôn; đổi mới chương
trình dạy nghề đảm bảo phù hợp với yêu cầu thị trường lao động,
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nâng cấp đầu tư cơ sở vật chất các trung tâm dạy nghề.
* Đối với doanh nghiệp:
- Thu hút nguồn lao động giỏi
- Cần phải có kế hoạch cho việc đào tạo và tái đào tạo.
- Các DN cần quan tâm đến hình thức đào tạo tại chỗ.
- Nâng cao kiến thức, chuyên môn kỹ thuật, kiến thức đặc thù
cần thiết của chủ DN đảm bảo đủ trình độ cũng như bản lĩnh để lãnh
đạo, điều hành doanh nghiệp.
c. Phát triển nguồn lực vật chất.
- Tăng cường các dịch vụ hỗ trợ DN thực hiện các thủ tục pháp
lý về chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp tài sản và góp
vốn bằng quyền sử dụng đất.
- Mở rộng và hiện đại hóa hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm
thương mại đáp ứng nhu cầu mặt bằng kinh doanh.
d. Đầu tư đổi mới công nghệ và ứng dụng công nghệ
thông tin
- Đầu tư đổi mới công nghệ, tuy nhiên cần chú trọng những
công nghệ phù hợp, đem lại hiệu quả cao nhất.
- Các doanh nghiệp cần phải chủ động phát triển thương mại
điện tử.
- Liên kết với các cơ sở nghiên cứu, tạo ra sản phẩm phù hợp
điều kiện doanh nghiệp cũng như nhu cầu thực tế.
- Tăng trường hỗ trợ và khuyến khích DNTN nghiên cứu đề tài
khoa học và áp dụng các đề tài khoa học đã được công nhận vào sản
xuất
3.2.3. Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh
- DN trong khu vực KTTN cần có chiến lược đầu tư dài hạn,
ngay từ khi chọn hình thức doanh nghiệp để tối ưu hóa quy mô, khả
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năng huy động vốn, và tăng hợp tác với các tổ chức kinh tế khác.
- Khuyến khích các doanh nhân lựa chọn hình thức sản xuất là
công ty TNHH và công ty CP, bên cạnh đó cần đơn giản hóa các thủ
tục hành chính trong việc chuyển đổi hình thức tổ chức sản xuất này
sang hình thức tổ chức sản xuất khác..
3.2.4. Tăng cƣờng liên kết giữa các cơ sở SXKD
- Chính quyền và doanh nghiệp cần nhận thức đúng vai trò
quan trọng của liên kết doanh nghiệp.
- Có các chính sách khuyến khích, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện
để thành lập các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn.
- Khuyến khích việc liên doanh, liên kết giữa các doanh
nghiệp, đối tác kinh doanh, thông qua các ưu đãi về thuế, đất đai, tổ
chức các hội chợ triển lãm, hội thảo với sự tham gia của các doanh
nhân và chuyên gia kinh tế
- Thay đổi hình thức giao dịch thành thanh toán thông qua
ngân hàng, thông qua các tài khoản của đối tác kinh doanh.
- Nâng cao năng lực liên kết của các chủ thể kinh tế, đặc biệt là
doanh nghiệp quy mô nhỏ và hộ gia đình, cá thể kinh doanh.
- Nâng cao ý thức liên kết, đặc biệt là thiện chí sẵn sàng hợp
tác của chủ doanh nghiệp và những người quản lý doanh nghiệp
3.2.5. Phát triển, mở rộng thị trƣờng
- Đẩy mạnh tiến hành nghiên cứu thị trường, kể cả thị trường
trong và ngoài khu vực, thị trường nước ngoài
- Các doanh nghiệp nên cân nhắc để thuê hay mua lại kết quả
nghiên cứu thị trường tránh thiệt hại do việc dựa trên thông tin không
có độ tin cậy cần thiết.
- Tận dụng, chọn lọc mọi nguồn dữ liệu có sẵn để khai thác:
internet, các cơ quan thương mại của Việt Nam, các đại diện thương
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mại của các nước, các cuộc hội thảo, giao lưu thương mại.
- Xây dựng chiến lược quảng bá thương hiệu.
- Đổi mới công nghệ, tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm,
nâng cao chất lượng hàng hóa.
- Gia tăng sự giao tiếp với khách hàng.
3.2.6. Gia tăng kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh
a. Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh
Xây dựng và điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp với
quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
- Phải quan tâm đến việc đánh gia năng lực sản phẩm, tiếp theo
đầu tư nghiên cứu thị trường, lượng cầu, thị hiếu, mẫu mã. Trên cơ sở
đó, định hướng lại các chiến lược sản phẩm.
- Kết hợp giữa tính đặc thù của sản phẩm với tính phổ thông,
tìm các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm trên cơ sở đổi mới
công nghệ, nâng cao chất lượng nguyên liệu
- Có biện pháp dự phòng trong tình huống thị trường biến đổi,
đồng thời chú ý vận hành chiến lược một cách hiệu quả.
- Cần chú ý chiến lược bên ngoài - mối quan hệ giữa doanh
nghiệp với các cơ quan, tổ chức chính quyền, các đơn vị kinh tế khác
b. Quản lí chuỗi cung ứng hiệu quả.
* Phát triển sản phẩm, dịch vụ mới
- Các doanh nghiệp cần nắm bắt sự thay đổi của thị trường kể
cả khía cạnh cạnh tranh cũng như thị hiếu của người tiêu dùng.
- DN đưa ra được sản phẩm và dịch vụ thích hợp sẽ phát triển
thành những doanh nghiệp lớn. Còn những doanh nghiệp nhỏ hơn thì
cần phát triển những sản phẩm dịch vụ mới mang tính đột phá
* Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ
- Hiện đại hóa công nghệ.
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- Nâng cao trình độ người lao động.
- Nâng cao trình độ đội ngũ làm công tác quản lý.
- Phát triển thương mại điện tử, hệ thống bán hàng qua mạng
và giao hàng tại nhà
KẾT LUẬN
Thực tiễn và lý luận cho thấy vai trò rất quan trọng của thành
phần kinh tế tư nhân trong giải quyết việc làm, huy động vốn, khai
khác tài nguyên làm ra nhiều của cải phục vụ nâng cao đời sống
người dân và đóng góp cho đất nước. Nhà nước đã tạo điều kiện, môi
trường thuận lợi cho KTTN phát triển và khu vực này cũng đã đạt
được những thành tựu nhất định.
Để khu vực KTTN phát triển hơn nữa, phát huy hết các
nguồn lực, tiềm năng của mình, thị xã An Khê cần tiếp tục hoàn thiện
hơn nữa môi trường thể chế, thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho khu
vực KTTN phát triển. Tác giả xin đưa ra một số kiến nghị như sau:
- Cơ quan chức năng tạo mọi điều kiện thuận lợi trong khuôn
khổ pháp luật cho việc thành lập doanh nghiệp và phát triển SXKD
- Tăng cường các biện pháp chống gian lận thương mại, các
hoạt động kinh doanh phi pháp
- Lập Quỹ bảo lãnh tín dụng để hình thành một công cụ trợ
giúp các DN phát triển, trước hết hỗ trợ vốn
- Tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ quản lý, phổ biến chính
sách mới của Nhà nước cho đội ngũ quản lý doanh nghiệp.

