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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Hiệu quả hoạt động của mỗi DN sẽ quyết định đến việc tồn tại, phát 

triển hay phá sản của chính DN đó. Để biết DN có hiệu quả hay không 

thì cần thiết phải đi vào phân tích tình hình HĐSXKD của DN. 

Phân tích hiệu quả của DN là việc đánh giá khả năng đạt đƣợc kết 

quả, khả năng sinh lời của DN do mục đích cuối cùng của ngƣời chủ sở 

hữu, của nhà quản trị là bảo đảm sự giàu có, sự tăng trƣởng tài sản của 

DN 

Kinh doanh KS - NH hiện nay đang trên đà đổi mới và phát triển ở 

Việt Nam nói chung vàđối với thị trƣờng Đà Nẵng nói riêng. Có thể nói 

sự hình thành các KS - NH trong TP Đà Nẵng mang lại một diện mạo 

mới cho TP đáng sống này. 

Qua tìm hiểu, quan sát một số đề tài đã đƣợc nghiên cứu nhƣng 

chƣa thấy tác giả nào nghiên cứu về HQKD của ngành KS - NH trên 

địa bàn quận Thanh Khê TP Đà Nẵng. 

Từ nhận thức trên, tác giả chọn đề tài là: “Phân tích HQKD của các 

DNKS - NH trên địa bàn quận Thanh Khê TP Đà Nẵng” để làm đề tài luận 

văn tốt nghiệp 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về HQKD của DN. 

Phân tích HQKD của một số DNKS - NH tại quận Thanh Khê TP Đà 

Nẵng. 

Trên cơ sở đó tác giả đƣa ra các các kiến nghị nhằm nâng cao HQKD 

của một số DNKS - NH trong thời gian đến. 

3. Câu hỏi nghiên cứu 

Đề tài cần trả lời các câu hỏi sau đây để làm rõ mục tiêu đã đề cập 

đến: 

Trên cơ sở tài liệu, phƣơng pháp và các nhóm chỉ tiêu phân tích có 

thể đánh giá đƣợc HQKD của DN? 

HQKD của các DNKS - NH hiện đang diễn biến nhƣ thế nào? 

Nguyên nhân do đâu? 
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Đề xuất các kiến nghị để nâng cao HQKD của các DNKS - NH? 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Luận văn phân tích về HQKD của các 

DNKS - NH trên địa bàn quận Thanh Khê TP Đà Nẵng. 

Phạm vi nghiên cứu: 

Về nội dung: Phân tích HQKD của các DNKS - NH. 

Về không gian: Đề tài phân tích HQKD của 20 DN KS - NH trên địa 

bàn quận Thanh Khê TP Đà Nẵng. 

Về thời gian: Đề tài phân tích HQKD của 20 DNKH - NH trong 3 

năm 2012, 2013 và 2014. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Sử dụng các phƣơng pháp cụ thể nhƣ: Phƣơng pháp so sánh, 

phƣơng pháp chi tiết, phƣơng pháp phân tích ảnh hƣởng của các nhân 

tố, phƣơng pháp tƣơng quan và các phƣơng pháp khác. 

Số liệu đƣợc thu thập từ báo cáo tài chính của 20 DNKS - NH trên 

địa bàn quận Thanh Khê TP Đà Nẵng. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Về mặt lý thuyết, đề tài đã hệ thống lại lý luận về HQKD của các DNKS 

- NH. 

Về mặt thực tiễn, từ phân tích hiệu quả hoạt động các DNKS - NH 

để đánh giá những đặc trƣng của ngành KS - NH và đƣa ra những kiến 

nghị đối với các DN, với cơ quan quản lý Nhà nƣớc để nâng cao hiệu 

quả hoạt động. 

7. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận 

văn đƣợc trình bày trong 3 chƣơng nhƣ sau: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về HQKD của các DN. 

Chương 2: Phân tích HQKD của các DN khách sạn – nhà hàng 

trên địa bàn quận Thanh Khê TP Đà Nẵng. 

Chương 3: Một số kiến nghị nhằm nâng cao HQKD của các DN KS 

- NH trên địa bàn quận Thanh Khê TP Đà Nẵng. 
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8. Tổng quan về tài liệu nghiên cứu 

Các DN Việt Nam để cạnh tranh tốt trên trị trƣờng đòi hỏi phải luôn 

đổi mới cho phù hợp với xu thế phát triển, các nhà quản trị đòi hỏi phải 

nắm bắt kịp thời tình hình hiện tại của DN, những vấn đề cần khắc phục 

hay cả những lợi thế của DN mình so với ngành để đƣa ra các quyết định 

nhằm mang lại HQKD tốt nhất. Do vậy, phân tích HQKD không chỉ là 

vấn đề mà các nhà quản trị DN thực hiện mà cũng là đề tài đƣợc nhiều 

học giả nghiên cứu để khái quát chung thực trạng và hỗ trợ các DN tìm ra 

giải pháp nâng cao hiệu quả của mỗi DN. Trên thực tế đã có một số đề tài 

nghiên cứu về vấn đề này nhƣ sau: 

Đề tài: "Phân tích HQKD vận tải đường sắt" đƣợc PGS.TS. Hoàng 

Tùng thực hiện trong Báo cáo khoa học của Đại học Đà Nẵng năm 

2004.Đề tài đã tổng quan cơ sở lý luận về phân tích HQKD vận tải 

đƣờng sắt và thực hiện phân tích cụ thể hiệu quả của ngành đƣờng sắt 

Việt Nam.Tác giả cũng đã đƣa ra bốn giải pháp cụ thể để nâng cao 

HQKD vận tải đƣờng sắt Việt Nam. 

Đề tài: "Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh trong các Ngân 

hàng thương mại trên địa bàn TP Đà Nẵng" đƣợc tác giả Hoàng Thị 

Xinh thực hiện trong khóa luận văn thạc sĩ của Đại học Đà Nẵng năm 

2006 đƣợc sự hƣớng dẫn của PGS. TS. Hoàng Tùng. Ngoài việc đề cập 

đầy đủ cơ sở lý luận về phân tích HQKD của các NHTM, tác giả Hoàng 

Thị Xinh thực hiện phân tích HQKD của các Ngân hàng thƣơng mại 

trên địa bàn TP Đà Nẵng và đƣa ra các giải pháp để hoàn thiện công tác 

này tại đơn vị nghiên cứu. 

Đề tài: "Phân tích nâng cao HQKD tại các DN Thủy sản Đà Nẵng" 

đƣợc tác giả Nguyễn Thị Hoài Thƣơng thực hiện trong khóa luận văn 

thạc sĩ của Đại học Đà Nẵng năm 2007 đƣợc sự hƣớng dẫn của TS. Võ 

Duy Khƣơng. Đề tài đã đối chiếu thực trạng công tác phân tích kết quả 

kinh doanh tại các DN Thủy sản trên địa bàn TP Đà Nẵng. Trên cơ sở 

về phân tích HQKD, tác giả đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện 

công tác công tác phân tích HQKD các DN Thủy sản thời gian đến. 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HQKD QUẢ CÁC DN NGÀNH KS - NH 

1.1. KHÁI NIỆM VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DN 

Từ các quan điểm kinh tế học có thể hiểu một cách khái quát 

HQKD là phạm trù phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực (nhân tài, 

vật lực, tiền vốn và các yếu tố khác) để đạt được mục tiêu xác định mà 

DN đã đề ra. 

1.2. CÁC CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH HIỆU QUẢ KINH DOANH 

CỦA DN 

HQKD đƣợc hình thành từ tất cả các yếu tố của quá trình sản xuất 

kinh doanh. Do vậy khi xem xét HQKD của DN bên cạnh xem xét một 

cách tổng hợp nhóm các chỉ tiêu phản ảnh khả năng sinh lời, cần phải 

nghiên cứu các yếu tố thành phần của nó đó là nhóm các chỉ tiêu phản 

ảnh hiệu suất sử dụng tài sản và nhóm các chỉ tiêu phản ánh tốc độ 

luân chuyển vốn lưu động. Cụ thể nhƣ sau: 

1.2.1.  Nhóm các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản 

Hiệu suất sử dụng TS (HS) = 
Tổng doanh thu 

Tổng tài sản bình quân 
x 100% 

Hiệu suất sử dụng 

TSCĐ 
= 

Tổng doanh thu 

Tổng TSCĐ bình quân trong 

kỳ 

x 100% 

1.2.2 Nhóm các chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển vốn lƣu 

động 

Số vòng quay VLĐ = 
Doanh thu thuần bán hàng 

VLĐ bình quân 

Số vòng 

quay 

KPT 

= 

Doanh thu thuần bán chịu+ Thuế giá trị gia tăng đầu 

ra 

Các khoản phải thu bình quân 

 

1.2.3.  Nhóm các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời 
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Tỷ suất lợi 

nhuận trên 

doanh thu(ROS) 

= 
Lợi nhuận kế toán trƣớc thuế 

Tổng doanh thu 
x100% 

 ROA = 
Lợi nhuận kế toán trƣớc thuế 

Tổng tài sản bình quân 
x 100% 

RE = 
Lợi nhuận trƣớc thuế và lãi vay 

Tổng tài sản bình quân 
x 100% 

ROE = 
Lợi nhuận sau thuế 

Nguồn vốn chủ sở hữu bình quân 
x 100% 

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HQKD CỦA DN 

Gồm: nhân tố chủ quan và nhân tố khách quan nhƣ sau:  

1.3.1. Các nhân tố chủ quan 

a. Quy mô DN 

b. Tốc độ tăng trƣởng. 

c. Quản trị nợ phải thu khách hàng 

d. Đầu tƣ TSCĐ  

e. Cơ cấu vốn 

f. Rủi ro kinh doanh 

g. Thời gian hoạt động của DN 

h. Một số nhân tố khác: Trách nhiệm xã hội của DN, nghiên cứu và 

phát triển sản phẩm, đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh, công tác tổ chức 

bảo đảm nguyên vật liệu. 

1.3.2. Các nhân tố khách quan 

a. Nhân tố môi trƣờng quốc tế và khu vực 

b. Nhân tố môi trƣờng nền kinh tế quốc dân 

c. Nhân tố môi trƣờng ngành. 

1.4. PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH 

CỦA DN 
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Nhà phân tích thƣờng sử dụng các phƣơng pháp chủ yếu sau: 

phƣơng pháp so sánh, phƣơng pháp loại trừ, phƣơng pháp cân đối liên 

hệ, phƣơng pháp chi tiết và một số phƣơng pháp khác… 

1.4.1. Phƣơng pháp so sánh 

1.4.2. Phƣơng pháp loại trừ: 

1.4.3. Phƣơng pháp chi tiết 

1.5. NGÀNH KS - NH 

1.5.1. Khái niệm ngành KS - NH 

Khách sạn là những công trình kiến trúc kiên cố, có nhiều tầng, có 

nhiều phòng ngủ đƣợc trang bị sẵn các thiết bị đồ đạc tiện nghi, dụng 

cụ chuyên dùng nhằm mục đích kinh doanh các dịch vụ lƣu trú, phục 

vụ ăn uống và các dịch vụ bổ sung khác. 

Nhà hàng là loại hình kinh doanh các sản phẩm ăn uống nhằm thu 

hút lợi nhuận, phục vụ nhiều đối tƣợng khách khác nhau và phục vụ 

theo nhu cầu của khách với nhiều loại hình khác nhau. 

1.5.2. Đặc điểm ngành KS - NH 

Đặc điểm của hoạt động kinh doanh khách sạn: 

Sản phẩm ngành khách sạn chỉ có thể sản xuất và tiêu dùng ngày tại 

chỗ. 

Trong khách sạn có lƣợng lao động lớn, các khâu trong quá trình 

phục vụ không đƣợc cơ giới hóa, tự động hóa và đa dạng về thành 

phần, nghề nghiệp, giới tính, tuổi tác. 

Đặc điểm của hoạt động kinh doanh nhà hàng: 

Sản phẩm kinh doanh của nhà hàng gồm hai loại:Sản phẩm tự chế 

và hàng hóa chuyển bán. 

Nhà hàng có thể phục vụ khách 24/24 giờ và lao động thủ công là 

chủ yếu, doanh thu thấp hơn các loại hình kinh doanh khác. 

1.6. QUY TRÌNH PHÂN TÍCHHQKD 

Để đánh giá đƣợc HQKD của các DNKS - NH đang nghiên cứu tác 

giả tiến hành theo các bƣớc nhƣ sau: 
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Bƣớc 1: Phân nhóm các DN. 

Bƣớc 2: Phân tích đặc trƣng các chỉ tiêu phản ánh HQKD. 

1.6.1. Phân nhóm các DN: Tác giả đƣa ra hai hƣớng phân nhóm 

chủ yếu nhƣ sau:Phân nhóm theo quy mô tài sản và phân nhóm theo lĩnh 

vực kinh doanh. 

a. Phân nhóm theo quy mô tài sản 

Lợi ích kinh tế theo quy mô có đƣợc bởi các lý do là giảm thiểu chi 

phí cố định và hiệu quả của tính chuyên môn hóa. Bên cạnh,DN có quy 

mô lớn sẽ có điều kiện thuận lợi về uy tín, thị phần, sức mạnh tài chính 

nên có khả năng tiếp cận với nguồn vốn…. 

b. Phân nhóm theo lĩnh vực kinh doanh: Một môi trƣờng kinh 

doanh có thể thuận lợi đối với DN thuộc lĩnh vực này nhƣng lại khó 

khăn đối với DN thuộc lĩnh vực khác. Nên chúng ta cần phân loại các 

DN phân tích để thấy đƣợc ảnh hƣởng của lĩnh vực hoạt động đến 

HQKD. 

1.6.2. Phân tích đặc trƣng các chỉ tiêu phản ánh HQKD 

a. Các chỉ tiêu phản ánh HQKD 

Khi phân tích HQKD cuả DN thì đầu tiên là đi vào phân tích lợi 

nhuận của DN thông qua phân tích chi phí sản xuất kinh doanh và 

doanh thu trong các DN để từ đó tìm ra các giải pháp giảm thiểu chi 

phí, đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ để gia tăng lợi nhuận nhằm nâng cao 

HQKD của DN. 

HĐSXKD của DN rất đa dạng, do vậy không thể sử dụng một chỉ 

tiêu để đánh giá mà cần thiết phải đƣa ra hệ thống các chỉ tiêu để đo 

lƣờng và đánh giá một cách chính xác và khoa học. Bao gồm: Phân tích 

hiệu quả sử dụng tài sản, phân tích tốc độ luân chuyển vốn lƣu động, số 

vòng quay VLĐ, phân tích khả năng sinh lời. 

b. Đặc trưng của các chỉ tiêu phản ánh HQKD 

- Giá trị trung bình:  ̅ = 
               

 
 = 
 

 
∑   
 
    

- Khoảng biến thiên (Range): Range = Max – Min 

- Độ lệch chuẩn 
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S = √
∑ (      ̅)

  
   

 
 với n   30 or S = √

∑ (     ̅)
  

   

   
 với n   30 

Từ các tiêu chí đó tác giả sẽ có những nhận xét tổng quát hơn về 

HQKD của DN. Trên cơ sở đó tác giả sẽ đƣa ra các kiến nghị nhằm 

hoàn thiện hơn HQKD của DN. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

Chƣơng 1 giới thiệu một cách tổng quan lý thuyết về hiệu quả hoạt 

động kinh doanh, các chỉ tiêu dùng để đánh giá HQKD của DN. Ngoài ra 

chƣơng 1 còn trình bày tổng quan các nhân tố có thể tác động đến hiệu 

quả HĐSXKD của DN. Mức độ tác động của các nhân tố này rất khác 

nhau đối với DN ở các nƣớc khác nhau, các lĩnh vực hoạt động kinh 

doanh khác nhau cũng nhƣ ở từng DN cụ thể. 
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CHƢƠNG 2 

PHÂN TÍCH HQKD CỦA CÁC DNKS - NH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 

THANH KÊ TP ĐÀ NẴNG 

2.1. TỔNG QUAN NGÀNH KS - NH TẠI TP ĐÀ NẴNG 

2.1.1. Những thuận lợi và khó khăn của ngành KS - NH 

a. Những thuận lợi của ngành KS – NH: 

- Về thị trƣờng khách du lịch: Tốc độ tăng trƣởng về khách du lịch 

bình quân hằng năm giai đoạn 2010 – 2014 là 22% (tăng 8% so với kế 

hoạch đề ra). Theo Sở VH-TT-DL Đà Nẵng, năm 2014, số khách du 

lịch đến với TP.Đà Nẵng là 3,8 triệu lƣợt, vƣợt 21,9% so với năm 2013.  

- Về phát triển đầu tƣ xây dựng cơ bản: TP đã bắt đầu phát triển cơ 

sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, các công trình để phục vụ cho dân sinh 

và tạo thuận lợi cho phát triển du lịch. 

- Về phát triển sản phẩm du lịch:Hàng loạt sản phẩm du lịch mới có 

sức hấp dẫn và thu hút khách du lịch là: Khu du lịch (KDL) sinh thái  

b. Những khó khăn của ngành KS - NH: Chƣa năm nào ngành KS 

- NH Đà Nẵng lại gặp nhiều khó khăn nhƣ năm 2014, khi sự kiện Trung 

Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dƣơng 981 trái phép trong vùng biển thuộc 

đặc quyền kinh tế của Việt Nam. 

2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của ngành KS - NH trên TP Đà 

Nẵng 

a. Về số lượng đơn vị kinh doanh KS - NH trên địa bàn 

Tính đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2014, trên địa bàn quận 

Thanh Khê có tất cả 85 đơn vị tham gia hoạt động kinh doanh KS - NH.  

b. Các chỉ tiêu chủ yếu tác động trực tiếp đến việc thu hút khách 

du lịch đến với TP Đà Nẵng 

- Các phƣơng tiện giao thông để khách đến với Đà Nẵng: Tuyến 

đƣờng sắt huyết mạch Bắc – Nam chạy dọc TP.Ngoài ra, còn có thể đi 

bằng ô tô du lịch, xe khách. 
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- Các điểm đến của du khách tại TP Đà Nẵng: Đà Nẵng là một điểm 

dừng chân lý tƣởng, có thể hƣởng thụ những dịch vụ với chất lƣợng 

quốc tế khi nghỉ ngơi tại các khu du lịch của TP Đà Nẵng. 

- Hiện trạng cơ sở vật chất kỹ thuật: Khả năng cung ứng cơ sở lƣu 

trú tăng nhanh chóng, đặc biệt là số khách sạn tiêu chuẩn cao và số 

phòng đạt tiêu chuẩn quốc tế 

- Hệ thống kinh doanh lữ hành 

2.2. MẪU NGHIÊN CỨU 

Trong danh sách thu thập gồm 85 DNKS - NH trên địa bàn quận 

Thanh Khê TP Đà Nẵng tác giả quyết định chọn ngẫu nhiên 20 DNKS - 

NH trải đều trên địa bàn để tiến hành phân tích. 

Sau khi xác định đƣợc danh sách các DN cần phân tích, các DN sẽ 

đƣợc phân loại theo các tiêu chí về quy mô tài sản, lĩnh vực kinh doanh.  

Về quy mô, đề tài dựa trên tổng tài sản bình quân của DN và chia 

các DN nghiên cứu thành 3 nhóm: Nhóm 1 (Các DN có tổng tài sản 

bình quân < 500 triệu); nhóm 2 (Các DN có tổng tài sản bình quân từ 

500 triệu đến dƣới 1 tỷ); nhóm 3 (Các DN có tổng tài sản bình quân từ 

1 tỷ trở lên) 

Về lĩnh vực kinh doanh, đề tài chia các DN phân tích làm 2 nhóm: 

Nhóm 1 (Các DN trong lĩnh vực nhà hàng); nhóm 2: (Các DN trong lĩnh vực 

khách sạn).S 

2.3. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢKINH DOANH CỦA CÁC DNKS - 

NH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ TP ĐÀ NẴNG 

2.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản 

a. Hiệu suất sử dụng tài sản (Hs) 

Bảng 2.1: Đặc trưng của Hs khi phân nhóm mẫu theo quy mô 

STT 
Hs = Tổng doanh thu thuần/ 

Tổng Tài sản BQ 

Năm  

2.012 2.013 2.014 

Nhóm 1 

Giá trị trung bình 1 1,45 2,10 1,51 

Giá trị nhỏ nhất 1 0,04 0,30 0,40 

Giá trị lớn nhất 1 5,99 9,64 4,47 
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STT 
Hs = Tổng doanh thu thuần/ 

Tổng Tài sản BQ 

Năm  

2.012 2.013 2.014 

Độ lệch chuẩn 1 2,25 3,70 1,60 

Nhóm 2 

Giá trị trung bình 2 0,65 0,92 1,14 

Giá trị nhỏ nhất 2 0,06 0,15 0,19 

Giá trị lớn nhất 2 1,55 3,31 4,86 

Độ lệch chuẩn 2 0,62 1,14 1,69 

Nhóm 3 

Giá trị trung bình 3 1,00 0,83 1,01 

Giá trị nhỏ nhất 3 0,13 0,12 0,13 

Giá trị lớn nhất 3 2,86 2,75 3,31 

Độ lệch chuẩn 3 0,94 0,90 1,10 

 

Hs các DN trong nhóm một cao hơn so với hai nhóm còn lại.Tuy 

nhiên, Hs đối với các DN trong nhóm ba (Xấp xỉ 1% qua 3 năm) ổn 

định.Khoảng biến thiên Hs các DN nhóm một rộng hơn.Đặc biệt nhóm 

ba có khoảng biến thiên và độ lệch chuẩn ổn định hơn qua cả ba năm. 

Nguyên nhân chủ yếu là với đặc điểm quy mô tài sản lớn nên việc 

DN duy trì đƣợc một Hs cao là rất khó khăn nhất là trong điều kiện 

doanh thu sụt giảm do sự tác động của yếu tố kinh tế vĩ mô. Trong giai 

đoạn 2011-2013 nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều bất ổn, lạm phát cao 

năm 2012 đã ảnh hƣởng đến các khối ngành kinh tế nói chung và của 

ngành KS - NH nói riêng. 

Ta thấy GTTBHs của các DN nhà hàng cao hơn nhiều so với các DN 

khách sạn. Cụ thể, các DN nhà hàng luôn đạt GTTB trên 2% và tăng qua 

cả 3 năm.Trong khi đó, các DN khách sạn có GTTB chỉ xấp xỉ 0.8% và 

giảm nhẹ vào năm 2014. 

Nhìn chung, lĩnh vực hoạt động của các DN ảnh hƣởng đến Hs. Các 

DN hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng có Hs cao hơn nhƣng bất ổn định 

hơn so với các DN hoạt động trong lĩnh vực khách sạn. Chứng tỏ, giá trị 

của chỉ tiêu này cao hay thấp phụ thuộc vào từng lĩnh vực kinh doanh, phụ 

thuộc vào trình độ, khả năng quản lý và phƣơng thức tổ chức kinh doanh 

của từng DN. 
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c. Hiệu suất sử dụng TSCĐ 

Bảng 2.3: Đặc trưng của hiệu suất sử dụng TSCĐ khi phân nhóm 

mẫutheo quy mô 

STT 

Hiệu suất sử dụng 

 TSCĐ = TDT/ 

TTSCĐBQ 

Năm  

2.012 2.013 2.014 

Nhóm 1 

Giá trị trung bình 1 19,01 6,61 7,96 

Giá trị nhỏ nhất 1 0,40 0,73 0,98 

Giá trị lớn nhất 1 54,10 17,83 21,96 

Độ lệch chuẩn 1 25,27 7,69 9,48 

Nhóm 2 

Giá trị trung bình 2 7,12 17,67 10,06 

Giá trị nhỏ nhất 2 0,18 0,33 0,28 

Giá trị lớn nhất 2 4,17 3,27 4,86 

Độ lệch chuẩn 2 1,50 1,07 1,77 

Nhóm 3 

Giá trị trung bình 3 26,74 25,93 29,06 

Giá trị nhỏ nhất 3 0,28 0,16 0,18 

Giá trị lớn nhất 3 138,80 137,42 158,37 

Độ lệch chuẩn 3 54,99 54,77 63,41 

Nhìn chung, hiệu suất sử dụng TSCĐ của các DN có quy mô lớn cao 

hơn so với các DN có quy mô nhỏ nhƣng mức độ ổn định lại kém hơn. 

Nguyên nhân do các DN lớn có năng lực về tài chính lại đầu tƣ quá nhiều 

vào TSCĐ bên cạnh chƣa có chính sách quản lý tốt, nhiều tài sản không 

đem lại hiệu quả trong quá trình kinh doanh. Các DN có quy mô vốn từ 

500 triệu đến 1 tỷ có hiệu suất sử dụng TSCĐ thấp hơn nhƣng lại ổn định 

nhất. Nguyên nhân do các DN chƣa có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu 

TSCĐ phục vụ cho hoạt động kinh doanh nên hiệu suất sử dụng TSCĐ 

hơi thấp hơn. Tuy nhiên, do trình độ lao động đƣợc chọn lọc kỹ, chuyên 

nghiệp hơn nên hiệu suất sử dụng TSCĐ ở mức ổn định hơn. 
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Nhƣ vậy, việc đầu tƣ và sử dụng TSCĐ có ảnh hƣởng trực tiếp đến 

HQKD của DN. Các DN nhà hàng có hiệu suất sử dụng TSCĐ cao hơn 

so với các DN khách sạn nhƣng mức độ ổn định lại kém hơn. Nguyên 

nhân chủ yếu là do đặc thù về lĩnh vực kinh doanh và sự biến động về 

nhu cầu thị trƣờng của các DN nhà hàng. 

2.3.2. Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lƣu động 

 Số vòng quay vốn lƣu động 

Bảng 2.5: Đặc trưng của Số vòng quay VLĐ khi phân nhóm mẫu theo 

quy mô 

STT 

Số vòng quay VLĐ = 

DTTBH/ 

VLĐ BQ 

Năm  

2.012 2.013 2.014 

Nhóm 1 

Giá trị trung bình 1 2,60 2,77 4,08 

Giá trị nhỏ nhất 1 0,07 0,40 0,49 

Giá trị lớn nhất 1 6,04 6,77 12,18 

Độ lệch chuẩn 1 2,54 2,92 4,65 

Nhóm 2 

Giá trị trung bình 2 1,37 1,16 1,61 

Giá trị nhỏ nhất 2 0,11 0,26 0,26 

Giá trị lớn nhất 2 4,17 3,27 4,86 

Độ lệch chuẩn 2 1,50 1,07 1,77 

Nhóm 3 

Giá trị trung bình 3 2,11 2,23 2,46 

Giá trị nhỏ nhất 3 0,48 0,40 0,52 

Giá trị lớn nhất 3 5,22 5,31 10,87 

Độ lệch chuẩn 3 1,64 2,15 3,76 

GTTB của vòng quay VLĐ của cả ba nhóm có sự khác nhau không 

đáng kể, riêng vòng quay VLĐ các DN nhóm một và nhóm ba khả quan 

hơn.Các DN ở nhóm hai có vòng quay VLĐ ít chênh lệch hơn hai 

nhóm còn lại.  

GTTB vòng quay VLĐ của các DN nhà hàng cao hơn các DN khách 

sạn. Đối với các DN nhà hàng, vòng quay VLĐ giảm nhẹ vào năm và tăng 

mạnh vào năm 2014. Đối với các DN khách sạn thì vòng quay VLĐ tăng 

nhẹ qua cả ba năm. 
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Vậy,lĩnh vực kinh doanh ảnh hƣởng đến số vòng quay VLĐ của các 

DN. Các DN nhà hàng có số vòng quay VLĐ cao hơn nhƣng lại biến 

động nhiều hơn các DN khách sạn. Nguyên nhân là do ƣu thế về địa 

bàn kinh doanh thiên về các DN nhà hàng. Tuy nhiên, các DN nhà hàng 

có một lƣợng lớn khách hàng nhƣng công tác tổ chức bảo đảm nguyên 

vật liệu không tốt cho nhu cầu kinh doanh nên số vòng quay VLĐ biến 

động hơn. 

2.3.3. Phân tích khả năng sinh lời 

a. Tỷ suất LN/DT (ROS) 

Bảng 2.7: Đặc trưng của ROS khi phân nhóm mẫu theo quy mô 

STT Tỷ suất lợi nhuận = LNTT/TDTT 
Năm  

2.012 2.013 2.014 

Nhóm 1 

Giá trị trung bình 1 -0,79 -0,23 -0,34 

Giá trị nhỏ nhất 1 -4,52 -0,79 -1,95 

Giá trị lớn nhất 1 0,13 0,03 0,06 

Độ lệch chuẩn 1 1,84 0,32 0,79 

Nhóm 2 

Giá trị trung bình 2 -1,35 -0,77 -0,83 

Giá trị nhỏ nhất 2 -9,62 -5,66 -5,85 

Giá trị lớn nhất 2 0,08 0,08 0,07 

Độ lệch chuẩn 2 3,64 2,16 2,22 

Nhóm 3 

Giá trị trung bình 3 0,01 0,00 0,01 

Giá trị nhỏ nhất 3 -0,02 -0,05 -0,01 

Giá trị lớn nhất 3 0,06 0,04 0,07 

Độ lệch chuẩn 3 0,03 0,03 0,03 

GTTB chỉ tiêu ROS của cả ba nhóm đều rất thấp.Nhóm một và 

nhóm hai có chỉ tiêu này âm qua cả 3 năm. Nhóm ba có GTTB ROS đạt 

hơn 1% vào năm 2012 và năm 2014, năm 2013 giá trị này giảm nhẹ 

xuống dƣới 1%. Các DN có quy mô lớn có chỉ tiêu ROS tốt hơn. 

Qua các đặc trƣng của chỉ tiêu có thể kết luận rằng các DN có quy 

mô lớn trong mẫu nghiên cứu có giá trị ROS tốt hơn, ít biến động hơn 

và mức độ tăng trƣởng của các DN cũng đồng đều hơn. Các DN có quy 

mô trong giai đoạn này có doanh thu cao và thực hiện kiểm soát chi phí 
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tƣơng đối tốt. Nhƣ vậy quy mô tài sản lớn so với thị trƣờng đã tạo cho 

DN những lợi thế nhất định khi thị trƣờng diễn biến thuận lợi.  

 

Các DN nhà hàng có ROS khả quan và ổn định hơn các DN khách 

sạn mặc dù có sự giảm nhẹ ở năm 2014.Vì vậy, lĩnh vực kinh doanh tác 

động mạnh mẽ đến HQKD của DN. 

c. Tỷ suất sinh lời của tài sản ROA 

Bảng 2.9: Đặc trưng của ROA khi phân nhóm mẫu theo quy mô 

STT 

ROA= Lợi nhuận 

trƣớc thuế/ 

Tổng tài sản BQ 

Năm  

2012 2013 2014 

Nhóm 1 

Giá trị trung bình 1 -0,03 -0,09 -0,16 

Giá trị nhỏ nhất 1 -0,19 -0,29 -0,97 

Giá trị lớn nhất 1 0,13 0,03 0,04 

Độ lệch chuẩn 1 0,12 0,13 0,40 

Nhóm 2 

Giá trị trung bình 2 -0,07 -0,07 -0,15 

Giá trị nhỏ nhất 2 -0,57 -0,82 -1,26 

Giá trị lớn nhất 2 0,12 0,15 0,12 

Độ lệch chuẩn 2 0,23 0,34 0,49 

Nhóm 3 

Giá trị trung bình 3 -0,01 -0,01 0,01 

Giá trị nhỏ nhất 3 -0,07 -0,09 -0,01 

Giá trị lớn nhất 3 0,01 0,02 0,03 

Độ lệch chuẩn 3 0,03 0,04 0,02 

GTTB ROA của các DNđều rất thấp. Các DN nhóm một và nhóm hai 

chỉ tiêu ROA có giá trị âm qua cả 3 năm, riêng nhóm ba có ROA khả quan 

hơn vào năm 2012 và năm 2013, tăng nhẹ đến 0,01% vào năm 2014. Giá 

trị độ lệch chuẩn cũng cho thấy rằng các DN thuộc nhóm ba có chỉ tiêu 

ROA tốt hơn hai nhóm còn lại. Cụ thể, năm 2012 đạt 0,03; năm 2013 đạt 

0,04 và năm 2014 đạt 0,02.  

Kết luận, các DN có quy mô tài sản lớn có ROA đƣợc cải thiện và ổn 

định hơn các DN có quy mô nhỏ hơn.Cụ thể thì chúng ta có thể thấy các 

DN có quy mô tài sản lớn có ROA kém hiệu quả và biến động nhiều hơn 

các DN có quy mô nhỏ. Chứng tỏ các DN có quy mô đủ lớn sẽ có nhiều 
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thuận lợi hơn để hàng năm các DN xác định các yếu tố trọng điểm, mũi 

nhọn cần ƣu tiên để đầu tƣ và tập trung nguồn lực nhằm góp phần giúp 

DN giữ vững đƣợc thị trƣờng hiện tại và mở rộng thêm các thị trƣờng 

tiềm năng từ đó gia tăng doanh thu kinh doanh. 

Bảng 2.10: Đặc trưng của ROA khi phân nhóm mẫu theolĩnh vực kinh 

doanh 

STT 

ROA= Lợi nhuận 

trƣớc thuế/ 

Tổng tài sản BQ 

Năm  

2.012 2.013 2.014 

Nhóm 1 

Giá trị trung bình 1 -0,01 0,00 0,01 

Giá trị nhỏ nhất 1 -0,07 -0,09 -0,06 

Giá trị lớn nhất 1 0,02 0,06 0,12 

Độ lệch chuẩn 1 0,03 0,05 0,06 

Nhóm 2 

Giá trị trung bình 2 -0,04 -0,08 -0,15 

Giá trị nhỏ nhất 2 -0,57 -0,82 -1,26 

Giá trị lớn nhất 2 0,13 0,15 0,10 

Độ lệch chuẩn 2 0,18 0,24 0,41 

ROA của các DN khách sạn và nhà hàng có sự khác biệt đáng kể trong 

thời gian nghiên cứu. Đối với các DN nhà hàng ROA cao hơn và tăng 

chậm nhƣng khả quan qua 3 năm. Cụ thể, năm 2012 ROA nhóm 1 là - 

0,01% đến năm 2013 chỉ tiêu này là 0% và tăng lên 0,01% vào năm 2014. 

Đối với các DN khách sạn, ROA rất thấp và giảm qua cả ba năm. Năm 

2012 ROA là – 0,04%; năm 2013 giảm xuống còn -0,08% và giảm mạnh 

vào năm 2014 – 0,15%. 

Kết luận, ROA của các DN nhà hàng và khách sạn đều rất thấp. 

Để thấy rõ thật sự hiệu quả của hoạt động thuần kinh tế của các DN, 

ta sử dụng chỉ tiêu tỷ suất sinh lợi kinh tế của tài sản (RE).Nhƣng hầu 

hết các DN phân tích chủ yếu sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu nên chỉ 

tiêu RE gần nhƣ tƣơng đƣơng với chỉ tiêu ROA.Vì vậy, tác giả sẽ 

không thực hiện phân tích cụ thể chỉ tiêu RE. 
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d. Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu ROE 

Bảng 2.11:  Đặc trưng của ROE khi phân nhóm mẫu theo quy mô 

STT 

Tỷ suất sinh lời của 

VCSH 

(ROE)=LNST/VCSHBQ 

Năm 

2.012 2.013 2.014 

Nhóm 1 

Giá trị trung bình 1 -0,04 -0,10 -0,16 

Giá trị nhỏ nhất 1 -0,19 -0,29 -0,97 

Giá trị lớn nhất 1 0,10 0,05 0,06 

Độ lệch chuẩn 1 0,11 0,14 0,40 

Nhóm 2 

Giá trị trung bình 2 -0,07 -0,11 -0,17 

Giá trị nhỏ nhất 2 -0,57 -0,83 -1,26 

Giá trị lớn nhất 2 0,09 0,08 0,09 

Độ lệch chuẩn 2 0,23 0,32 0,49 

Nhóm 3 

Giá trị trung bình 3 0,00 -0,01 0,00 

Giá trị nhỏ nhất 3 -0,08 -0,11 -0,04 

Giá trị lớn nhất 3 0,05 0,03 0,03 

Độ lệch chuẩn 3 0,04 0,05 0,02 

Nhìn chung, GTTB chỉ tiêu ROE của cả 3 nhóm đều rất thấp qua cả 

3 năm nhƣng trong đó nhóm ba có nhiều khả quan hơn. Giá trị độ lệch 

chuẩn chỉ tiêu ROE của các nhóm có sự khác biệt lớn. Các DN ở nhóm 

hai có độ lệch chuẩn lớn và tăng mạnh qua cả 3 năm  

Vậy, các DN thuộc quy mô lớn hơn 1 tỷ đồng có tốc độ tăng trƣởng 

ROE năm 2013 so với năm 2012 giảm mạnh hơn so với hai nhóm còn lại 

nhƣng đến năm 2014 tăng mạnh hơn 2 nhóm còn lại. Và theo bảng số 

liệu khoảng biến thiên ROE của các DN phân theo quy mô qua các năm 

của các DN thuộc nhóm ba nhỏ hơn hai nhóm còn lại chứng tỏ các DN 

thuộc nhóm này phát triển đồng đều nhau. 

Bảng 2.12: Đặc trưng của ROE khi phân nhóm mẫu theo lĩnh vực kinh doanh 

STT 

Tỷ suất sinh lời của 

VCSH 

(ROE)=LNST/VCSHBQ 

Năm 

2.012 2.013 2.014 

Nhóm 1 

Giá trị trung bình 1 -0,02 -0,02 0,00 

Giá trị nhỏ nhất 1 -0,08 -0,14 -0,10 

Giá trị lớn nhất 1 0,02 0,07 0,09 
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STT 

Tỷ suất sinh lời của 

VCSH 

(ROE)=LNST/VCSHBQ 

Năm 

2.012 2.013 2.014 

Độ lệch chuẩn 1 0,04 0,08 0,06 

Nhóm 2 

Giá trị trung bình 2 -0,04 -0,09 -0,15 

Giá trị nhỏ nhất 2 -0,57 -0,83 -1,26 

Giá trị lớn nhất 2 0,10 0,08 0,09 

Độ lệch chuẩn 2 0,17 0,24 0,41 

 GTTB chỉ tiêu ROE các DN nhà hàng khả quan hơn các DN khách 

sạn. Cụ thể, các DN nhà hàng năm 2012 là -0,02%; năm 2013 -0,02% 

và tăng nhẹ vào năm 2014. Ngƣợc lại xu hƣớng biến động của các DN 

nhà hàng, các DN khách sạn có GTTB chỉ tiêu ROE năm 2012 là -

0,04%; năm 2013 ;là -0,09% và giảm mạnh vào năm 2014 là âm 0,15%.  

Nhƣ vậy, lĩnh vực kinh doanh ảnh hƣởng đến khả năng sinh lời từ 

VCSH của các DN. Trong phạm vi nghiên cứu của tác giả, các DN hoạt 

động trong lĩnh vực nhà hàng có ROE cao hơn, ít biến động và đồng 

đều hơn các DN hoạt động trong lĩnh vực khách sạn. 

2.3.4. Đánh giá chung về kết quả hoạt động kinh doanh của các 

DNKS - NH trên địa bàn quận Thanh Khê TP Đà Nẵng. 

Để thấy đƣợc tổng quan về HQKD của các DNKS - NH đang phân 

tích tác giả trình bày bảng tổng hợp số liệu sau: 

Bảng 2.13: Bảng số liệu tổng hợp các chỉ tiêu phản ánh HQKDcủa các 

DN phân theo quy mô 

S

T

T 

Chỉ tiêu 

Quy mô 
Ghi 

chú 
Nhỏ hơn 

500 triệu 

Từ 500 triệu 

đến 1 tỷ 

Lớn hơn 1 

tỷ 

1 HSSD TS 1.689 0.902 0.948   

2 HSSD TSCĐ 11.191 11.617 27.240   

3 

Vòng quay 

VLĐ 3.149 1.379 2.267   

4 ROS -0.456 -0.983 0.009   

5 ROA -0.094 -0.097 -0.002   

6 ROE -0.097 -0.114 -0.002   

Kết luận         
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Vậy, nhóm các DN có quy mô lớn hơn 1 tỷ có nhiều chỉ tiêu phản 

ánh HQKD tốt hơn hai nhóm còn lại, đặc biệt nổi bật ở các chỉ tiêu 

ROS, ROA, ROE. Tuy nhiên, nhóm các DN có quy mô nhỏ hơn 500 

triệu lại có HQKD khả quan hơn các DN có quy mô từ 500 triệu đến 1 

tỷ. Nhƣ vậy, quy mô tài sản có ảnh hƣởng tích cực đến hiệu quả kinh 

doanh của doanh nghiệp nhƣng chỉ đối với các doanh nghiệp có quy mô 

tài sản phải đạt đến một độ lớn nhất định. Doanh nghiệp có quy mô lớn 

hơn thì lợi nhuận sẽ tăng nhƣng mức tăng của lợi nhuận không đủ lớn 

dẫn tới tỷ suất sinh lời của tài sản không tăng hoặc tăng không đáng kể. 

Nhiều doanh nghiệp đã hoạt động lâu năm có sự tích lũy về kinh 

nghiệm, có cả ƣu thế về quy mô, về thị trƣờng nhƣng lại rơi vào tình 

trạng chủ quan, chậm đổi mới công nghệ, phƣơng thức quản lý lỏng 

lẽo…làm giảm hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

Bảng 2.14: Bảng số liệu tổng hợp các chỉ tiêu phản ánh HQKDcủa các 

DN phân theo lĩnh vực kinh doanh 

STT Chỉ tiêu 
Lĩnh vực kinh doanh 

Ghi chú 
Nhà hàng Khách sạn 

1 HSSD TS 2.393 0.623   

2 HSSD TSCĐ 28.695 6.920   

3 Vòng quay VLĐ 3.295 1.760   

4 ROS -0.004 -0.681   

5 ROA -0.001 -0.089   

6 ROE -0.012 -0.094   

Kết luận       

Lĩnh vực hoạt động ảnh hƣởng đến HQKD của các DN nghiên 

cứu.Qua số liệu tổng hợp trên ta thấy tất cả các chỉ tiêu phản ánh 

HQKD của các DN hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng đều khả quan 

hơn các DN hoạt động trong lĩnh vực khách sạn. 

Nhƣ vậy trên địa bàn đang nghiên cứu, các DN nhà hàng đang có 

lợi thế về kinh doanh cần nắm bắt cơ hội.Ngƣợc lại, các DN khách sạn 

mặc dù đang gặp khó khăn về điều kiện kinh doanh so với các DN cùng 

lĩnh vực trên các vùng lân cận nhƣng cũng không ngừng nghiên cứu về 
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thị trƣờng, phát huy những ƣu thế hiện có, nâng cao năng lực quản lý 

để cải thiện HQKD của DN. 

Qua quá trình phân tích các chỉ tiêu phản ánh về HQKDcó thể rút ra 

các kết luận về HQKDcủa các DNKS - NH trên đại bàn quận Thanh 

Khê TP Đà Nẵng giai đoạn 2012 – 2014 nhƣ sau: 

Thứ nhất, Hs và tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thấp. Nguyên nhân chủ 

yếu làm cho các chỉ tiêu này thấp do sự sụt giảm doanh thu của các DN. 

Thứ hai, việc đầu tƣ vào còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nhƣ: 

tình hình tài chính, trình độ của lực lƣợng lao động, ngành nghề kinh 

doanh, đặc điểm của sản phẩm, sự biến động của thị trƣờng…Nếu DN 

đầu tƣ quá nhiều vào TSCĐ mà không cải tiến đƣợc HQKD thì sẽ gây 

nên lãng phí vốn có thể khiến DN bị thiếu vốn để duy trì các hoạt động 

kinh doanh từ đó cũng có thể gia tăng rủi ro và làm giảm khả năng cạnh 

tranh của DN. DN đầu tƣ chƣa hiệu quả vào TSCĐ.  

Thứ ba, hầu hết các DN phân tích điều chƣa tận dụng đƣợc ƣu điểm 

của việc sử dụng nợ là có thể tiết kiệm đƣợc thuế bởi vì chi phí nợ là 

chi phí hợp lý đƣợc khấu trừ khỏi phần lợi nhuận trƣớc thuế.Trong khi 

đó chi phí vốn chủ sở hữu không có đƣợc ƣu điểm này, vì cổ tức là yếu 

tố chi phí sau thuế. Chính vì vậy mà giá trị DN đƣợc tăng lên là nhờ lợi 

ích từ lá chắn thuế. 

Thứ tƣ, HQKD của các DNKS - NH chịu tác động lớn từ các yếu tố vĩ 

mô, đặc biệt là lạm phát, lãi suất. Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến 

động và bất ổn, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các DNKS - NH giai 

đoạn 2011 – 2013 vẫn ở trong xu hƣớng suy giảm, nhiều công ty thua lỗ 

trong năm 2012 và 2013. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

Chƣơng 2 đã trình bày hai nội dung chính: Thứ nhất, tổng quan về 

ngành KS - NH Việt Nam: bối cảnh kinh doanh, vị thế vai trò của 

ngành trong sự phát triển kinh tế xã hội. Mặt khác nội dung này đã trình 

bày một các khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của các DN 

ngành KS - NH.Thứ hai, tác giả đã đƣa ra các phân tích về HQKD của 

các DNKS - NH trên địa bàn quận Thanh Khê TP Đà Nẵng. 
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CHƢƠNG 3 

CÁC KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HQKD CỦA CÁC DNKS - 

NH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊTP ĐÀ NẴNG 

3.1. ĐỐI VỚI CÁC DNKS - NH 

Từ những nhận xét và đánh giá ở chƣơng 2 tác giả đƣa ra 4 kiến 

nghị chính nhằm để nâng cao HQKD của các DNKS - NH đang nghiên 

cứu nhƣ sau: 

Thứ nhất, nâng cao tốc độ tăng trƣởng doanh thu. Việc sụt giảm 

doanh thu làm giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh của các DN. Vì 

vậy, các DN cần xác định các yếu tố trọng điểm, mũi nhọn cần ƣu tiên 

để đầu tƣ và tập trung nguồn lực từ đó góp phần giúp DN giữ vững 

đƣợc thị trƣờng hiện tại và mở rộng thêm các thị trƣờng từ đó gia tăng 

doanh thu. 

Thứ hai, đầu tƣ hiệu quả vào TSCĐ.DN nên xác định nhu cầu; đánh 

giá trình độ lao động, tình hình sản xuất, tình hình tài chính, tình hình 

thị trƣờng…trƣớc khi quyết định đầu tƣ mua sắm thiết bị mới hay mở 

rộng quy mô kinh doanh.DN nên giải quyết các tài sản không còn đem 

lại hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh.Nâng cao trình độ lao 

động nhằm sử dụng một cách có hiệu quả các TSCĐ của DN góp phần 

nâng cao HQKD. 

Thứ ba, xây dựng cơ cấu vốn hợp lý.Xác định những hoạt động 

kinh doanh nào mà nguồn vốn tự có của DN không đủ đáp ứng hoặc 

nếu sử dụng nguồn vốn vay thì sẽ đem lại lợi nhuận cao hơn để đƣa ra 

các quyết định hợp lý.Ngoài ra DNtận dụng lợi thế của đòn bẩy tài 

chính để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của DN. 

Thứ tƣ, phòng ngừa và hạn chế rủi ro kinh doanh.Ngoài việc nâng 

cao doanh thu, công tác nghiên cứu thị trƣờng còn giúp DN xác định 

đƣợc những rủi ro do môi trƣờng kinh doanh đem lại từ đó có biện pháp 

phòng ngừa.DN có thể nâng cao trình độ quản trị bằng những biện pháp 
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sau:Nâng cao trình độ nhà quản lý và đội ngũ lao động và đánh giá mức 

độ đáp ứng của nhân viên để bố trí và sắp xếp vào các vị trí phù hợp 

Thứ năm, các doanh nghiệp cần đƣa ra các chính sách hợp lý để 

điều chỉnh quy mô tài sản đạt đến một ngƣỡng nhất định nhằm áp dụng 

tác dụng tích cực của quy mô tài sản đến hiệu quả kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

Thứ sáu, các doanh nghiệp cần nghiên cứu môi trƣờng kinh doanh 

đƣa ra các dự báo nhằm tận dụng các ƣu thế của môi trƣờng về lĩnh vực 

kinh doanh của doanh nghiệp. 

3.2. ĐỐI VỚI NHÀ NƢỚC VÀ CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG 

Tăng cường công tác quản lý DN và sản phẩm 

Tăng cƣờng kiểm tra chất lƣợng nguyên liệu và sản phẩm chế biến 

thực phẩm xuất trong nƣớc, nhập khẩu và lƣu thông trên thị trƣờng, để 

chống hàng lậu, hàng kém chất lƣợng. 

Nhận thức đúng về du lịch 

Tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội từ Trung ƣơng đến địa 

phƣơng, từ các cấp lãnh đạo đến cán bộ trong ngành du lịch và liên 

quan, từ các DN kinh doanh trong lĩnh vực du lịch và liên quan đến 

cộng đồng xã hội.  

Đẩy mạnh chính sách thu hút đầu tư, tạo nguồn lực phát triển 

Tăng cƣờng đầu tƣ có trọng điểm theo quy hoạch nhằm phát triển 

dịch vụ cao cấp hƣớng vào thị trƣờng khách nghỉ dƣỡng dài ngày và chi 

tiêu cao cấp. 

Tháo gỡ rào cản cho phát triển du lịch 

Thực hiện chính sách tạo thuận tiện về thị thực nhập cảnh, áp dụng 

các hình thức thị thực linh hoạt nhƣ thị thực tại cửa khẩu… 

Hoàn thiện hệ thống hạ tầng, tăng cƣờng năng lực kết nối và dịch 

vụ thuận lợi tiếp cận các điểm đến du lịch với các trung tâm đầu nối 

đón và tiễn khách du lịch để đảm bảo yêu cầu phát triển. 
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 Tập trung quản lý điểm đến và chất lượng du lịch 

Tăng cƣờng năng lực quản lý nhà nƣớc về du lịch từ Trung ƣơng 

tới các địa phƣơng. 

Tăng cường liên kết, phối hợp liên ngành, liên vùng trong phát 

triển du lịch 

Đầu tư phát triển nguồn nhân lực du lịch 

Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực du lịch làm tiền đề để nâng 

cao giá trị gia tăng cho sản phẩm và ƣu tiên phát triển vùng sâu vùng xa 

để kết nối cộng đồng về du lịch. 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

Kinh doanh KS - NH đặc biệt đƣợc chú trọng phát triển do du lịch 

trên địa bàn ngày càng phát triển. Du lịch đƣợc Đảng và Nhà nƣớc ngày 

càng quan tâm và đánh giá cao thông qua đóng góp quan trọng của du 

lịch vào phát triển bền vững kinh tế - xã hội thể hiện ở thu nhập và việc 

làm cho đông đảo tầng lớp dân cƣ, góp phần giảm nghèo, tăng cƣờng 

giao lƣu, bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trƣờng. Quá trình phát triển 

ngành KS - NH nói riêng và du lịch nói chung còn nhiều rào cản, khó 

khăn và hạn chế dẫn đến hiệu quả chƣa cao, nguy cơ tiềm ẩn vẫn tôn tại, 

đặc biệt chƣa tạo đƣợc khả năng cạnh tranh trong khu vực và quốc tế. 

Ngành KS - NH phải đƣợc khẳng định và đƣợc tập trung đầu tƣ phát 

triển nhƣ một ngành kinh tế mũi nhọn. Để đảm bảo các đề xuất then chốt 

thúc đẩy phát triển ngành KS - NH đƣợc thực hiện quyết liệt và triệt để, 

rất cần đến sự cam kết mạnh mẽ từ trên xuống với những chỉ đạo thống 

nhất để thúc đẩy phát triển ngành KS - NH thực sự trở thành ngành 

kinh tế mũi nhọn. 
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KẾT LUẬN 

Luận văn đã tiến hành phân tích HQKD của các DNngành KS – 

NH trên địa bàn quận Thanh Khê TP Đà Nẵng giai đoạn 2012 - 2014 

bằng việc phân tích các chỉ số tài chính để nắm bắt thực trạng về 

HQKD.Kết quả phân tích đã chỉ ra HQKD của các DN KS - NH giảm 

khi doanh thu sụt giảm, chƣa sử dụng lá chắn thuế từ lãi vay, sử dụng 

TSCĐ chƣa thực sự hiệu quả, chƣa có biện pháp phòng ngừa rủi ro 

trong kinh doanh. Địa bàn kinh doanh có lợi thế thiên về lĩnh vực nhà 

hàng.Cuối cùng luận văn kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao 

HQKD của các DN KS – NH trên địa bàn quận Thanh Khê TP Đà 

Nẵng giai đoạn 2012 – 2014. 

 

 


