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Tóm tắt: 

Bài viết tập trung đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp du lịch tỉnh Kon Tum, với 
cỡ mẫu 25 doanh nghiệp. Kết quả khảo sát cho thấy có 28% doanh nghiệp có khả năng cạnh 
tranh cao, 56% doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh trung bình và 16% doanh nghiệp có khả 
năng cạnh tranh thấp. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp còn yếu kém bởi khả năng quản lý, 
đổi mới, khả năng xúc tiến và quảng bá, khả năng liên kết và hợp tác. Trong khi đó nhóm các 
nhân tố về cơ sở hạ tầng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, khả năng duy trì và nâng cao hiệu 
quả kinh doanh lại có tác động ít hơn. Đây cũng là cơ sở cho ban lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra 
những giải pháp như quản trị nhân sự, thúc đẩy phát triển R&D để có thể nâng cao năng lực cạnh 
tranh của doanh nghiệp trên thương trường. 
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Abstract: 

 The article focuses on evaluating the competitiveness of the tourism businesses in Kon Tum, 
with a sample size of 25 businesses. Survey results show that 28% of enterprises have high 
competitiveness, 56% have average competitiveness and 16% have low competitiveness. The 
reason is that the management ability, innovation, advertising and promotion ability, 
interoperability and coorperation ability of the businesses are still weak. Meanwhile, the 
infrastructure and competitiveness of products, the ability to maintain and improve the business 
efficiency have less impact on the competitiveness of enterprises. Therefore, business executives 
can base on these findings to offer solutions such as human resource management, promoting the 
development of R & D in order to enhance the competitiveness of enterprises in the market. 
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