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PHAÀN MÔÛ ÑAÀU 
 

Doanh nghieäp laø saûn phaåm cuûa neàn kinh teá haøng hoùa. Ra ñôøi nhö moät söï taát 

yeáu khaùch quan, doanh nghieäp ñoùng vai troø noøng coát trong söï phaùt trieån cuûa neàn 

kinh teá noùi rieâng vaø söï thònh vöôïng cuûa moät quoác gia noùi chung. Trong neàn kinh teá 

thò tröôøng, söï toàn taïi cuûa DN luoân gaén lieàn vôùi caïnh tranh, chính söï caïnh tranh taïo 

neân ñoäng löïc phaùt trieån cuûa neàn kinh teá.  

Vôùi xu theá hoäi nhaäp ngaøy caøng maïnh meõ, söï caïnh tranh trôû neân gay gaét hôn. 

Noù taùc ñoäng ñeán moïi quoác gia vaø Vieät Nam khoâng phaûi laø moät ngoïai leä, ñaëc bieät 

khi maø Vieät Nam ñaõ chính thöùc trôû thaønh thaønh vieân cuûa Toå chöùc Thöông maïi Theá 

giôùi (WTO). Ñieàu naøy taïo ra cho Chính phuû vaø caùc DN nhöõng thaùch thöùc lôùn caàn 

phaûi vöôït qua, nhaát laø trong boái caûnh xuaát phaùt ñieåm neàn kinh teá chuùng ta coøn ôû 

möùc thaáp. Tuy nhieân, hoäi nhaäp khoâng chæ mang laïi nhöõng thaùch thöùc, hoäi nhaäp coøn 

cho ta nhöõng vaän hoäi maø neáu bieát taän duïng, chuùng ta seõ khai thaùc ñöôïc caùc nguoàn 

löïc moät caùch ñaày ñuû hôn nhaèm höôùng ñeán muïc tieâu phaùt trieån moät caùch beàn vöõng.  

Chính vì vaäy, hôn luùc naøo heát, khoâng chæ Chính phuû maø moãi moät DN caàn phaûi 

nhaän thöùc tình hình moät caùch saùng suoát, ñaùnh giaù toøan dieän thöïc traïng cuûa mình, 

nhöõng ñieåm maïnh, ñieåm yeáu, nhöõng thaùch thöùc noäi taïi, nhöõng thaùch thöùc môùi cuõng 

nhö nhöõng lôïi theá so saùnh vaø nhöõng vaän hoäi; Töø ñoù coù chieán löôïc ñuùng ñaén cho söï 

phaùt trieån beàn vöõng ñoái vôùi DN noùi rieâng vaø cho neàn kinh teá Vieät Nam noùi chung. 

Ñaây cuõng chính laø muïc tieâu nghieân cöùu cuûa luaän vaên naøy – Ñeà taøi “Naâng cao naêng 

löïc caïnh tranh ñoái vôùi doanh nghieäp Vieät Nam trong boái caûnh hoäi nhaäp”.  
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Ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa ñeà taøi bao goàm taát caû caùc DN ñöôïc ñaêng kyù thaønh 

laäp vaø hieän ñang hoïat ñoäng treân laõnh thoå Vieät Nam. Caùc DN ñöôïc chia thaønh hai 

nhoùm lôùn : Nhoùm DN trong nöôùc bao goàm DN Nhaø nöôùc, DN ngoøai quoác doanh vaø 

nhoùm DN coù voán ñaàu tö nöôùc ngoøai. 

Phaïm vi nghieân cöùu cuûa ñeà taøi : Treân cô sôû phaân tích ñaùnh giaù moái töông 

quan so saùnh giöõa caùc DN trong nöôùc vaø caùc DN coù voán ñaàu tö nöôùc ngoøai taïi Vieät 

Nam, ñoàng thôøi chæ ra caùc nguyeân nhaân taùc ñoäng, luaän vaên ñöa ra caùc nhoùm giaûi 

phaùp nhaèm naâng cao naêng löïc caïnh tranh ñoái vôùi caùc DN trong nöôùc, töø ñoù goùp 

phaàn naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa toøan khoái DN Vieät Nam. 

Phöông phaùp nghieân cöùu cuûa ñeà taøi : Cô sôû cuûa phöông phaùp luaän laø Hoïc 

thuyeát cuûa Maùc veà Chuû nghóa duy vaät bieän chöùng; Phöông phaùp nghieân cöùu cuï theå 

laø taäp hôïp soá lieäu thöù caáp töø Toång cuïc Thoáng keâ vaø Cuïc Taøi chính doanh nghieäp 

(Boä Taøi chính) giai ñoïan 2000 – 2005, thöïc hieän so saùnh, phaân tích nhaèm ñaùnh giaù 

söï khaùc bieät giöõa caùc DN trong nöôùc vaø caùc DN coù voán ñaàu tö nöôùc ngoøai; Ngoøai ra, 

chuùng toâi ñaõ tieán haønh ñieàu tra thöïc ñòa nhaèm khaûo saùt ñònh tính nhaän thöùc cuûa laõnh 

ñaïo DN veà thöïc traïng cuûa DN mình cuõng nhö nhöõng thuaän lôïi, khoù khaên cuûa DN 

trong boái caûnh hoäi nhaäp hieän nay. 

 Ñieåm noåi baät cuûa ñeà taøi laø toång keát ñaùnh giaù moät caùch heä thoáng, coù so saùnh 

giöõa caùc DN trong nöôùc (bao goàm DN Nhaø nöôùc, DN ngoøai quoác doanh) vaø DN coù 

voán ñaàu tö nöôùc ngoøai. 

Boá cuïc cuûa Luaän vaên bao goàm ba chöông cô baûn: 

 Chöông I – Lyù thuyeát veà naêng löïc caïnh tranh cuûa DN. Chöông naøy trình baøy 

nhöõng cô sôû lyù luaän veà DN, caùc khaùi nieäm chung cuõng nhö nhöõng quy ñònh mang 

tính phaùp lyù veà DN vaø naêng löïc caïnh tranh. Beân caïnh ñoù, Chöông I cuõng ñi saâu 
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phaân tích caùc nhoùm nhaân toá aûnh höôûng ñeán naêng löïc caïnh tranh cuûa DN cuøng caùc tyû 

soá taøi chính chuû yeáu ñöôïc söû duïng trong quaù trình phaân tích vaø ñaùnh gía . Cuoái cuøng, 

Chöông naøy toùm taét moät soá ñieåm noåi baät veà kinh nghieäm cuûa Trung Quoác, Thaùi Lan 

vaø Nhaät Baûn trong loä trình ñònh höôùng vaø naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa DN . 

 Chöông II – Thöïc traïng naêng löïc caïnh tranh cuûa DN Vieät Nam töø naêm 2000 

ñeán 2005 – Nhöõng thaùch thöùc khi hoäi nhaäp. Noäi dung chuû yeáu cuûa chöông naøy laø 

nhaän daïng nhöõng toàn taïi, khoù khaên cuûa DN Vieät Nam thoâng qua vieäc phaân tích caùc 

döõ lieäu thoáng keâ töø naêm 2000 ñeán naêm 2005. Töø ñoù, ruùt ra nhöõng nguyeân nhaân daãn 

ñeán caùc keát quaû naøy. Beân caïnh vieäc xaùc ñònh nhöõng thaùch thöùc noäi taïi voán dó ñaõ toàn 

taïi baáy laâu nay ôû haàu heát DN Vieät Nam, Chöông II coøn neâu ra moät soá thaùch thöùc 

môùi maø caùc DN Vieät Nam coù theå seõ phaûi ñoái maët khi chuùng ta ngaøy caøng hoäi nhaäp 

saâu vaøo neàn kinh teá theá giôùi. 

 Chöông III –Giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa DN Vieät Nam. 

Chöông naøy goàm coù hai phaàn. Phaàn ñaàu neâu moät caùch ngaén goïn nhöõng lôïi theá so 

saùnh cuûa Vieät Nam vaø nhöõng cô hoäi coù theå coù cuûa DN Vieät Nam khi hoäi nhaäp. Phaàn 

hai laø phaàn troïng taâm bao goàm caùc nhoùm giaûi phaùp cuï theå nhaèm naâng cao naêng löïc 

caïnh tranh cuûa DN trong nöôùc, töø ñoù naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa toøan khoái 

DN Vieät Nam. Caùc giaûi phaùp ñöôïc chia thaønh töøng nhoùm vaø ñöôïc trình baøy thaønh 

theo hai ñoái töôïng coù traùch nhieäm chuû yeáu : Nhaø Nöôùc vaø DN. 

Nhö treân ñaõ ñeà caäp, ñaây laø ñeà taøi khaù roäng vaø chuû yeáu mang tính ñònh höôùng, 

song coù theå ñöôïc xem laø nhöõng vaán ñeà coát loõi nhaát. Chính vì theá, moãi DN coù theå 

döïa treân neàn taûng caùc nhoùm giaûi phaùp naøy, keát hôïp vôùi tình hình thöïc teá cuûa DN 

mình ñeå xaây döïng chieán löôïc vaø coù nhöõng böôùc ñi phuø hôïp nhaèm ñaït ñöôïc hieäu quaû 

cao nhaát. 
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Duø quaù trình thöïc hieän luaän vaên gaëp moät soá khoù khaên, song cuoái cuøng cuõng 

ñaõ ñöôïc hoøan thaønh. Ñaây khoâng chæ laø keát quaû cuûa noã löïc baûn thaân ngöôøi nghieân 

cöùu maø coøn laø söï ñoùng goùp raát coù yù nghóa töø nhieàu ngöôøi khaùc. 

Toâi xin chaân thaønh caûm ôn caùc thaày coâ giaùo tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá Tp Hoà 

Chí Minh ñaõ giuùp toâi trang bò nhöõng kieán thöùc boå ích, caùc kyõ naêng toång hôïp vaø phaân 

tích trong suoát quaù trình hoïc taäp taïi ñaây; Xin chaân thaønh caûm ôn baïn beø vaø ñoàng 

nghieäp töø caùc nôi ñaõ giuùp ñôõ toâi raát nhieàu trong quaù trình thöïc hieän ñeà taøi. 

Ñaëc bieät, toâi xin toû loøng bieát ôn saâu saéc ñeán thaày giaùo höôùng daãn – Tieán syõ 

Nguyeãn Hoàng Thaéng, ngöôøi ñaõ taän tình giuùp ñôõ vaø ñoäng vieân toâi raát nhieàu trong 

suoái quaù trình aáp uû ñeà taøi, nghieân cöùu vaø hoøan taát luaän vaên naøy. 

Duø luaän vaên ñaõ ñöôïc chuaån bò moät caùch kyõ löôõng, song seõ khoù traùnh khoûi 

nhöõng thieáu soùt. Vì vaäy, toâi raát mong nhaän ñöôïc söï goùp yù chaân thaønh töø quyù thaày coâ, 

baïn beø, ñoàng nghieäp vaø ñoïc giaû nhaèm giuùp toâi coù theå hoøan thieän hôn kieán thöùc, caùc 

kyõ naêng nghieân cöùu vaø coù theå vaän duïng vaøo thöïc tieãn coâng taùc cuûa baûn thaân mình. 

 Xin chaân thaønh caûm ôn vaø kính chaøo traân troïng 
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CHÖÔNG I 

LYÙ THUYEÁT VEÀ NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA DOANH NGHIEÄP 

 

1.1. Theá naøo laø Doanh nghieäp ?  

1.1.1. Khaùi nieäm  : 

Doanh nghieäp laø moät thöïc theå ñöôïc hình thaønh vaø toàn taïi taát yeáu trong neàn 

kinh teá haøng hoùa. Söï phaùt trieån cuûa DN ñoùng vai troø quyeát ñònh ñeán söï phaùt trieån 

cuûa caû neàn kinh teá. Caên cöù Luaät DN ñöôïc Quoác hoäi nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû 

nghóa Vieät Nam thoâng qua naêm 2005 vaø coù hieäu löïc töø 1/7/2006 thì DN laø toå chöùc 

kinh teá coù teân rieâng, coù taøi saûn, coù truï sôû giao dòch oån ñònh, ñöôïc ñaêng kyù kinh 

doanh theo quy ñònh cuûa phaùp luaät nhaèm muïc ñích thöïc hieän  caùc hoïat ñoäng kinh 

doanh (Ñieàu 4, ñieåm 1 Luaät DN 2005). Tuy nhieân, chuùng ta cuõng löu yù raèng khaùi 

nieäm treân ñaây vaãn chöa chính xaùc hoaøn toaøn vì rieâng ñoái vôùi DN tö nhaân, thöïc chaát 

DN khoâng coù taøi saûn (taøi saûn vaãn thuoäc sôû höõu cuûa caù nhaân saùng laäp ra DN). 

1.1.2. Phaân loïai DN : 

Coù nhieàu loïai DN mang teân goïi khaùc nhau tuøy theo tieâu chí phaân loïai DN.  

1.1.2.1. Phaân loïai DN theo hình thöùc sôû höõu : 

 Theo tieâu chí naøy, DN ñöôïc chia thaønh 3 nhoùm khaùc nhau 

- Doanh nghieäp Nhaø nöôùc : Laø nhöõng DN maø Nhaø nöôùc naém giöõ 100% voán 

chuû sôû höõu hoaëc Nhaø nöôùc naém giöõ coå phaàn chi phoái trong DN. DN Nhaø nöôùc 

coøn ñöôïc chia thaønh DN Nhaø nöôùc do trung öông quaûn lyù vaø DN Nhaø nöôùc do 
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ñòa phöông quaûn lyù; Hoaëc DN Nhaø nöôùc hoïat ñoäng coâng ích vaø DN Nhaø nöôùc 

hoïat ñoäng kinh doanh. 

- Doanh nghieäp ngoøai quoác doanh : Laø nhöõng DN trong ñoù, Nhaø nöôùc khoâng 

tham gia voán hoaëc tham gia voán ôû möùc khoâng chi phoái. 

- Doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoøai : Laø nhöõng DN ñöôïc thaønh laäp töø 

vieäc ñaêng kyù cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoøai hoaëc töø nhöõng hôïp ñoàng lieân doanh 

giöõa beân  Vieät Nam (caù nhaân hoaëc toå chöùc) vaø caù nhaân hoaëc toå chöùc nöôùc 

ngoøai. DN coù voán ñaàu tö nöôùc ngoøai coøn ñöôïc chia thaønh 2 nhoùm : DN ñaàu tö 

100% voán nöôùc ngoøai vaø DN lieân doanh vôùi nöôùc ngoøai. 

1.1.2.2. Phaân loïai theo hình thöùc quaûn lyù vaø traùch nhieäm veà caùc khoûan nôï ï:  

Caên cöù vaøo Luaät DN naêm 2005, coù caùc loïai hình DN nhö sau : 

(i) Coâng ty traùch nhieäm höõu haïn (TNHH) bao goàm Coâng ty TNHH moät 

thaønh vieân vaø Coâng ty TNHH hai thaønh vieân trôû leân. Thaønh vieân cuûa coâng 

ty TNHH chòu traùch nhieäm veà caùc khoûan nôï vaø nghóa vuï taøi saûn khaùc cuûa 

coâng ty trong phaïm vi soá voán cam keát goùp vaøo DN.  

(ii) Coâng ty coå phaàn : Laø DN maø trong ñoù, voán ñieàu leä ñöôïc chia thaønh nhieàu 

phaàn baèng nhau (goïi laø coå phaàn), coå ñoâng coù theå laø toåâ chöùc, caù nhaân 

nhöng soá löôïng toái thieåu phaûi laø ba vaø khoâng haïn cheá soá löôïng toái ña. Coå 

ñoâng chòu traùch nhieäm veà caùc khoûan nôï vaø nghóa vuï taøi saûn khaùc cuûa coâng 

ty trong phaïm vi soá voán ñaõ goùp. 

(iii) Coâng ty hôïp danh : Laø DN maø trong ñoù, phaûi coù ít nhaát 2 thaønh vieân laø 

chuû sôû höõu chung cuûa coâng ty, cuøng nhau kinh doanh döôùi moät teân chung 

(goïi laø thaønh vieân hôïp danh); Ngoøai ra coù theå coù caùc thaønh vieân goùp voán. 

Thaønh vieân hôïp danh phaûi laø caù nhaân chòu traùch nhieäm baèng toøan boä taøi 
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saûn cuûa mình veà caùc nghóa vuï cuûa coâng ty. Thaønh vieân goùp voán chæ chòu 

traùch nhieäm veà caùc khoûan nôï cuûa coâng ty trong phaïm vi soá voán ñaõ goùp 

vaøo coâng ty.  

(iv) Doanh nghieäp tö nhaân : Laø DN do moät caù nhaân laøm chuû vaø töï chòu traùch 

nhieäm baèng toøan boä taøi saûn cuûa mình veà moïi hoïat ñoäng cuûa DN. Moãi caù 

nhaân chæ ñöôïc quyeàn thaønh laäp moät DN tö nhaân. 

(v) Nhoùm coâng ty : Laø taäp hôïp caùc coâng ty coù moái quan heä gaén boù laâu daøi vôùi 

nhau veà lôïi ích kinh teá, coâng ngheä, thò tröôøng vaø caùc dòch vuï kinh doanh 

khaùc. Nhoùm coâng ty coù theå ñöôïc hình thaønh döôùi hình thöùc Coâng ty meï – 

coâng ty con, Taäp ñoøan kinh teá, hôïp taùc kinh doanh aên chia theo doanh thu 

hoaëc aên chia theo lôïi nhuaän. 

1.2. Caïnh tranh vaø naêng löïc caïnh tranh 

1.2.1. Khaùi nieäm 

Caïnh tranh laø moät khaùi nieäm gaén lieàn vôùi neàn kinh teá thò tröôøng. Ngaøy nay, 

thoâng thöôøng ñöôïc hieåu : Caïnh tranh laø hoïat ñoäng ganh ñua, laø cuoäc ñaáu tranh gay 

gaét vaø quyeát lieät giöõa caùc chuû theå kinh doanh vôùi nhau treân thò tröôøng nhaèm giaønh 

ñöôïc khaùch haøng, giaønh ñöôïc thò tröôøng ñeå tieâu thuï ñöôïc nhieàu haøng hoùa vaø thu 

ñöôïc lôïi nhuaän cao. Noùi caùch khaùc, caïnh tranh laø moïi noã löïc nhaèm baùn ñöôïc ngaøy 

caøng nhieàu saûn phaåm vaø toái ña hoaù lôïi nhuaän. Vôùi caùch hieåu nhö vaäy thì caïnh tranh 

chæ dieãn ra giöõa caùc chuû theå kinh teá vôùi nhau bao goàm caù nhaân, doanh nghieäp vaø 

caïnh tranh giöõa caùc neàn kinh teá. Caïnh tranh vöøa coù tính khaùch quan vöøa laø ñoäng löïc 

phaùt trieån cuûa neàn kinh teá. Taùc ñoäng phaân hoùa cuûa caïnh tranh seõ daãn ñeán loïai boû söï 

yeáu keùm, trì treä, thuùc ñaåy söï naêng ñoäng trong saûn xuaát kinh doanh vaø tích cöïc khai 

thaùc caùc nguoàn löïc. 
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 Treân cô sôû töø caùch hieåu veà caïnh tranh, chuùng ta coù moät nhaän thöùc laø : Trong 

quùa trình caïnh tranh vôùi nhau, caùc chuû theå phaûi thoâng qua söû duïng toång hôïp nhieàu 

bieän phaùp, taän duïng nhöõng ñieàu kieän trong moâi tröôøng kinh doanh nhaèm ñaït ñöôïc 

muïc ñích. Muïc ñích cuûa chuû theå kinh teá ñaït möùc ñoä naøo, haøng hoùa cuûa chuû theå tieâu 

thuï ñöôïc nhieàu hay ít, lôïi nhuaän cuûa chuû theå thu ñöôïc cao hay thaáp seõ tuøy thuoäc vaøo 

thöïc löïc cuûa chuû theå kinh doanh trong vieäc söû duïng caùc bieän phaùp, nhöõng ñieàu kieän 

moâi tröôøng kinh doanh ñoù nhö theá naøo. 

 Nhö vaäy, naêng löïc caïnh tranh cuûa chuû theå kinh teá naøo ñoù caøng cao cuõng ñoàng 

nghóa vôùi vieäc chuû theå kinh teá ñoù seõ chieám ñöôïc caøng nhieàu lôïi theá treân thò tröôøng 

vaø tieâu thuï ñöôïc nhieàu saûn phaåm, haøng hoùa hôn. 

 Do ñoù, coù theå ruùt ra khaùi nieäm : Naêng löïc caïnh tranh cuûa DN laø thöïc löïc cuûa 

DN trong hoïat ñoäng kinh doanh so vôùi ñoái thuû caïnh tranh treân thò tröôøng. Naêng löïc 

caïnh tranh noùi leân vò theá cuûa doanh nghieäp, noùi leân khaû naêng toàn taïi vaø phaùt trieån 

cuûa DN.  

1.2.2. Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán naêng löïc caïnh tranh cuûa DN 

Nhö treân ñaõ trình baøy, naêng löïc caïnh tranh cuûa DN laø moät phaïm truø khaù roäng, 

vì theá seõ coù raát nhieàu nhaân toá taùc ñoäng ñeán noù. Ñeå deã nhaän daïng caùc nhaân toá chuû 

yeáu, chuùng toâi phaân chia thaønh 2 nhoùm nhaân toá cô baûn : Nhoùm caùc nhaân toá beân 

trong vaø nhoùm caùc nhaân toá beân ngoøai. 

1.2.2.1. Nhoùm caùc nhaân toá beân trong 

Ñaây laø nhoùm caùc nhaân toá coù taùc ñoäng tröïc tieáp, quyeát ñònh ñeán hieäu quaû hoïat 

ñoäng vaø khaû naêng caïnh tranh cuûa DN. Ngöôïc laïi, baûn thaân caùc DN cuõng coù theå taùc 

ñoäng thay ñoåi ñöôïc caùc nhaân toá naøy. Coù theå neâu ra ñaây moät soá nhaân toá cô baûn nhaát. 
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(i) Chieán löôïc kinh doanh : Chieán löôïc kinh doanh cuûa DN ñöôïc hieåu laø ñònh 

höôùng hoïat ñoäng kinh doanh cuûa DN trong caû ngaén haïn vaø daøi haïn, bao 

goàm chieán löôïc veà saûn phaåm, vaät tö, thò tröôøng, ñoåi môùi coâng ngheä vaø ñaàu 

tö daøi haïn,… Chieán löôïc kinh doanh bao giôø cuõng goàm caùc muïc tieâu vaø caùc 

bieän phaùp ñeå DN ñaït ñöôïc muïc tieâu ñoù. Moät chieán löôïc toát phaûi khai thaùc 

hieäu quaû caùc nguoàn löïc trong vaø ngoøai DN, theå hieän nhöõng ñònh huôùng 

nhaát ñònh maø DN caàn taäp trung khai thaùc ñeå phaùt trieån saûn phaåm cuûa DN 

treân thò tröôøng. Chính vì theá, chieán löôïc kinh doanh cuûa DN ñoùng vai troø 

heát söùc quan troïng. Noù khoâng chæ aûnh höôûng ñeán naêng löïc caïnh tranh hieän 

taïi maø coøn quyeát ñònh ñeán khaû naêng caïnh tranh cuûa DN caû trong daøi haïn. 

(ii) Chaát löôïng nguoàn nhaân löïc : Chaát löôïng nguoàn nhaân löïc coù yù nghóa to 

lôùn trong vieäc saùng taïo neân giaù trò khaùc bieät cuûa saûn phaåm, ñaëc bieät trong 

neàn kinh teá tri thöùc nhö hieän nay. Chaát löôïng nguoàn nhaân löïc bao goàm 

trình ñoä laõnh ñaïo DN, kieán thöùc, kyõ naêng vaø tính chuyeân nghieäp cuûa caû 

ñoäi nguõ coâng nhaân veân cuûa DN. Khaû naêng quaûn lyù vaø ñieàu haønh cuûa laõnh 

ñaïo DN quyeát ñònh ñeán hieäu quaû söû duïng caùc nguoàn löïc cuûa DN vaø cuûa 

xaõ hoäi, quyeát ñònh ñeán naêng suaát, chaát löôïng saûn phaåm vaø nhö vaäy seõ 

quyeát ñònh ñeán khaû naêng caïnh tranh cuûa DN. Trình ñoä quaûn lyù gioûi cuûa 

doanh nhaân ñöôïc xem nhö moät taøi saûn lôùn ñaûm baûo cho söï phaùt trieån beàn 

vöõng cuûa DN. Beân caïnh ñoù, moät ñoäi nguõ lao ñoäng laønh ngheà, kyû luaät lao 

ñoäng cao, coù trình ñoä chuyeân moân seõ laø cô sôû cho DN coù theå taïo ra nhöõng 

saûn phaåm coù chaát löôïng vaø giaù trò gia taêng (coù haøm löôïng chaát xaùm cao). 
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(iii) Trình ñoä coâng ngheä : Ñaây laø nhaân toá quan troïng taïo tieàn ñeà naâng cao 

naêng suaát lao ñoäng. Trong ñieàu kieän neàn kinh teá tri thöùc, khi maø haøm 

löôïng tri thöùc ñöôïc vaät chaát hoùa thaønh kyõ thuaät coâng ngheä thì coâng ngheä, 

kyõ thuaät saûn xuaát trôû thaønh yeáu toá then choát trong vieäc taêng naêng suaát lao 

ñoäng, haï giaù thaønh vaø naâng cao chaát löôïng saûn phaåm. Treân thöïc teá, do toác 

ñoä tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät coâng ngheä ngaøy caøng cao neân trình ñoä coâng 

ngheä cuûa moät DN ñöôïc ñaùnh giaù khoâng chæ döïa treân vieäc söû duïng thaønh 

thaïo nhöõng kyõ thuaät coâng ngheä saün coù maø coøn bao goàm caû khaû naêng tieáp 

nhaän caùc coâng ngheä hieän ñaïi ñöôïc chuyeån giao vaø vieäc ñaàu tö cho nghieân 

cöùu vaø trieån khai (R & D). Ñieàu naøy giuùp ñaûm baûo duy trì khaû naêng caïnh 

tranh cuûa DN treân thò tröôøng trong töông lai.  

(iv) Tieàm löïc taøi chính : Trong neàn kinh teá thò tröôøng, haàu heát moïi yeáu toá ñaàu 

vaøo cuûa saûn xuaát ñeàu phaûi ñi mua hoaëc phaûi ñaàu tö öùng tröôùc. Do vaäy, töùc 

nhieân DN phaûi coù voán. Voán chính laø tieàn ñeà cho DN coù ñöôïc lôïi nhuaän vaø 

naâng cao khaû naêng caïnh tranh cuûa DN mình. Tieàm löïc taøi chính cuûa DN 

khoâng chæ laø soá voán hieän coù maø coøn theå hieän ôû khaû naêng khai thaùc vaø söû 

duïng caùc nguoàn löïc taøi chính trong vaø ngoøai DN nhaèm phuïc vuï cho chieán 

löôïc phaùt trieån cuûa chính DN. Tieàm löïc taøi chính coøn theå hieän quy moâ cuûa 

DN. Noù cho pheùp DN môû roäng quy moâ saûn xuaát, thöïc hieän saûn xuaát haøng 

loïat, toái thieåu hoùa chi phí ñeå taän duïng lôïi theá theo quy moâ. Noù cuõng cho 

pheùp DN ña daïng hoùa ngaønh ngheà kinh doanh, ña daïng hoùa thò tröôøng 

nhaèm toái ña hoùa lôïi nhuaän vaø san seû ruûi ro. 
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(v) Vaên hoùa kinh doanh cuûa DN : Vaên hoùa kinh doanh cuûa DN laø toøan boä giaù 

trò vaät chaát vaø tinh thaàn mang ñaëc tröng rieâng bieät cuûa DN. Noù coù taùc 

ñoäng ñeán tình caûm, lyù trí vaø haønh vi cuûa taát caùc thaønh vieân trong DN. Vaên 

hoùa DN laø moät heä thoáng tö duy, haønh ñoäng cuûa con ngöôøi trong DN vaø ñaõ 

ñöôïc naâng leân thaønh phong caùch chung cuûa moãi thaønh vieân. Chính vì theá, 

vaên hoùa DN seõ taïo ta moät neùt rieâng, ñoàng thôøi höôùng moïi ngöôøi tôùi moät 

muïc tieâu chung, ñoàng boä trong quaù trình xaây döïng vaø thöïc hieän chieán löôïc 

kinh doanh. Vaø do ñoù, noù giuùp taïo ra lôïi theá caïnh tranh cuûa chính DN naøy. 

1.2.2.2. Nhoùm caùc nhaân toá beân ngoøai 

Khaùc vôùi nhoùm caùc nhaân toá beân trong, nhoùm caùc nhaân toá beân ngoøai chæ taùc 

ñoäng ñeán hieäu quaû hoïat ñoäng vaø khaû naêng caïnh tranh cuûa caùc DN vaø DN khoâng theå 

can thieäp tröïc tieáp ñeå coù theå laøm thay ñoåi caùc nhaân toá naøy. Coù nhieàu nhaân toá beân 

ngoøai taùc ñoäng ñeán naêng löïc caïnh tranh cuûa DN. Sau ñaây laø moät soá nhaân toá cô baûn 

nhaát. 

(i) Moâi tröôøng phaùp lyù : Moâi tröôøng phaùp lyù bao goàm taát caû nhöõng heä thoáng 

phaùp luaät, caùc vaên baûn chính saùch maø Nhaø nöôùc duøng ñeå ñieàu chænh hoïat 

ñoäng kinh doanh, ñieàu chænh hoïat ñoäng ñaàu tö cuûa DN. Ñaây laø nhaân toá heát 

söùc quan troïng bôûi leõ heä thoáng phaùp luaät giöõ vai troø ñònh höôùng, chi phoái 

toøan boä caùc hoïat ñoäng xaõ hoäi, trong ñoù coù hoïat ñoäng kinh doanh. Heä 

thoáng phaùp luaät roõ raøng, coâng baèng, oån ñònh vaø ñöôïc thöïc thi toát seõ taïo ra 

moâi tröôøng caïnh tranh laønh maïnh, thuaän lôïi, töø ñoù khuyeán khích caùc DN 

ñaàu tö, kinh doanh laâu daøi, laøm taêng khaû naêng caïnh tranh cuûa DN. Ngöôïc 

laïi, moät heä thoáng phaùp lyù khoâng roõ raøng, thieáu oån ñònh seõ gaây taâm lyù e 
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ngaïi ñaàu tö ôû caùc DN vaø haäu quaû laø DN coù theå seõ maát ñi nhöõng cô hoäi 

kinh doanh toát. 

(ii) Moâi tröôøng kinh teá : Moâi tröôøng kinh teá laø toång theå caùc yeáu toá veà cô sôû haï 

taàng, ñieàu kieän vaät chaát phuïc vuï cho saûn xuaát kinh doanh (nhö beán baõi, heä 

thoáng giao thoâng, vieãn thoâng,…) vaø caùc yeáu toá ñieàu haønh vó moâ khaùc nhö 

möùc ñoä phaùt trieån oån ñònh cuûa neàn kinh teá, cuûa thò tröôøng taøi chính, thò 

tröôøng lao ñoäng,… Roõ raøng moät moâi tröôøng kinh teá toát seõ giuùp cho DN 

giaûm ñaùng keå caùc chi phí giao dòch, oån ñònh saûn xuaát vaø coù nhieàu ñieàu 

kieän thuaän lôïi tieáp caän vôùi caùc cô hoäi kinh doanh vaø naâng cao naêng löïc 

caïnh tranh cuûa mình. 

(iii) Moâi tröôøng chính trò : Moâi tröôøng chính trò ñöôïc theå hieän qua quan heä 

chính trò trong moät quoác gia vaø giöõa caùc quoác gia vôùi nhau. Xaõ hoäi oån ñònh 

veà chính trò seõ taïo taâm lyù an taâm ñoái vôùi caùc nhaø ñaàu tö. Maët khaùc, quan 

heä quoác teá toát ñeïp seõ thuùc ñaåy giao löu kinh teá giöõa caùc nöôùc, laø ñieàu kieän 

toát ñeå caùc DN trong nöôùc coù ñöôïc nhieàu cô hoäi thaâm nhaäp thò tröôøng beân 

ngoøai. Roõ raøng, moâi tröôøng chính trò coù taùc ñoäng khaù roõ reät ñeán naêng löïc 

caïnh tranh cuûa DN. 

(iv) Chieán löôïc phaùt trieån kinh teá, taøi chính cuûa quoác gia : Chieán löôïc phaùt 

trieån kinh teá, taøi chính theå hieän quan ñieåm, ñònh höôùng phaùt trieån neàn kinh 

teá cuûa Nhaø nöôùc, do doù taùc ñoäng ñeán hoïat ñoäng cuûa DN. Tuøy theo töøng 

giai ñoïan vaø tình hình cuï theå, Chính phuû seõ quyeát ñònh khuyeán khích hoaëc 

haïn cheá ñoái vôùi moät soá khu vöïc hay ngaønh ngheà kinh teá thoâng qua vieäc 

ban haønh chính saùch. Chính saùch kinh teá taøi chính ñuùng ñaén seõ thuùc ñaåy 

saûn xuaát, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå DN hoïat ñoäng, phaân boå laïi nguoàn löïc 
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xaõ hoäi moät caùch hieäu quaû vaø goùp phaàn naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa 

DN. 

(v) Möùc ñoä tham gia vaøo phaân coâng lao ñoäng quoác teá cuûa quoác gia : Möùc ñoä 

tham gia saâu roäng vaøo thò tröôøng quoác teá vaø phaân coâng lao ñoäng quoác teá 

cuûa moät quoác gia chöùng toû quoác gia ñoù coù söùc caïnh tranh toát, ñoä môû cöûa 

cuûa neàn kinh teá khaù lôùn. Heä quaû laø caùc thò tröôøng voán, thò tröôøng coâng 

ngheä, thò tröôøng lao ñoäng,… hoïat ñoäng linh hoïat taïo ñieàu kieän cho caùc DN 

coù theå deã daøng choïn löïa caùc yeáu toá ñaàu vaøo, haï thaáp giaù thaønh vaø naâng 

cao chaát löôïng saûn phaåm. Maët khaùc, vieäc tham gia saâu roäng vaøo thò tröôøng 

quoác teá cuõng taïo ra söùc eùp caïnh tranh buoäc caùc DN khoâng theå troâng chôø 

vaøo baûo hoä maø phaûi töï tìm caùch toàn taïi vaø phaùt trieån. Ñieàu naøy cuõng taïo 

ra ñoäng löïc buoäc DN gia taêng khaû naêng caïnh tranh.  

(vi) Moái lieân keát giöõa DN vôùi caùc ñoái taùc beân ngoøai :Trong hoïat ñoäng kinh 

doanh, treân cô sôû döïa vaøo söùc maïnh baûn thaân laø chính, song DN coù theå 

hôïp taùc vôùi moät hay nhieàu DN khaùc ñeå thoáng nhaát thò tröôøng tieâu thuï, 

thoáng nhaát nguoàn cung caáp, chieám lónh thò tröôøng, giaûm chi phí trung gian 

hoaëc ngaên caûn ñoái thuû tham gia thò tröôøng,… nhaèm gia taêng söùc maïnh caïnh 

tranh vaø lôïi nhuaän cuûa caû nhoùm. Hình thöùc lieân keát hôïp taùc cao nhaát  cuûa 

caùc DN laø saùp nhaäp, hôïp nhaát. Hoïat ñoäng lieân keát, hôïp taùc hôïp lyù seõ taïo 

söùc maïnh toång löïc cho taát caû thaønh vieân. Treân thöïc teá, hình thöùc saùp nhaäp, 

hôïp nhaát DN vaãn ñang laø xu höôùng chung ôû taát caû caùc quoác gia nhaèm gia 

taêng söùc maïnh caïnh tranh treân thò tröôøng. 
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1.3. Caùc tyû soá taøi chính chuû yeáu ñöôïc söû duïng trong quaù trình phaân tích vaø 

ñaùnh gía naêng löïc caïnh tranh cuûa DN 

Khi phaân tích naêng löïc caïnh tranh cuûa DN, chuùng ta phaûi löôïng hoùa caùc chæ 

tieâu ñeå coù theå so saùnh vaø ñaùnh giaù möùc ñoä toát xaáu treân caùc goùc ñoä khaùc nhau. Vieäc 

löôïng hoùa naøy chuû yeáu döïa treân caùc soá lieäu thoáng keâ vaø caùc döõ lieäu keá toùan taøi 

chính. Ñoù cuõng chính laø lyù do buoäc chuùng ta phaûi söû duïng moät soá caùc tyû soá taøi chính 

nhö laø coâng cuï quan troïng trong quaù trình ñaùnh giaù hieäu quaû hoaït ñoäng vaø naêng löïc 

caïnh tranh cuûa DN. Coù theå neâu ra ñaây moät soá chæ tieâu chuû yeáu thöôøng ñöôïc söû duïng.  

1.3.1. Hieäu suaát söû duïng taøi saûn 

Tyû soá naøy noùi leân moät ñoàng taøi saûn taïo ra ñöôïc bao nhieâu ñoàng doanh thu 

trong moät kyø, qua ñoù thaáy ñöôïc tình hình söû duïng taøi saûn noùi chung taïi doanh 

nghieäp. Ñeå coù theå quan saùt kyõ hôn, ngöôøi ta coù theå ñaùnh giaù rieâng hieäu suaát cuûa 

toøan boä taøi saûn hoaëc töøng loïai taøi saûn (taøi saûn coá ñònh vaø taøi saûn löu ñoäng). Coâng 

thöùc chung laø :  

Doanh thu thuaàn Hieäu suaát söû duïng taøi saûn 

(tính töø doanh thu) 

 

= 
Giaù trò taøi saûn bình quaân

 

Lôïi nhuaän roøng Hieäu suaát söû duïng taøi saûn 

(tính töø lôïi nhuaän roøng) 

 

= 
Giaù trò taøi saûn bình quaân

 

Doanh thu Voøng quay taøi saûn löu ñoäng 

(Current assets turnover) 

 

= 
Taøi saûn löu ñoäng bình quaân 

1.3.2. Tyû soá ñoøn baåy taøi trôï 
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Tyû soá ñoøn baåy taøi trôï ñaùnh giaù möùc ñoä maø moät coâng ty taøi trôï cho hoaït ñoäng 

kinh doanh cuûa mình baèng voán vay möôïn. Khi moät doanh nghieäp vay tieàn, doanh 

nghieäp luoân phaûi thöïc hieän moät chuoãi thanh toaùn coá ñònh. Vì caùc chuû sôû höõu coâng ty 

chæ nhaän ñöôïc nhöõng  gì coøn laïi sau khi traû cho chuû nôï, nôï vay ñöôïc xem nhö laø cô 

sôû taïo ra ñoøn baåy. Trong thôøi kyø khoù khaên, caùc coâng ty coù ñoøn baåy taøi trôï cao coù 

khaû naêng khoâng traû ñöôïc nôï. Vì theá khi doanh nghieäp muoán vay tieàn, ngaân haøng 

hoaëc chuû nôï seõ ñaùnh giaù xem doanh nghieäp coù vay quaù nhieàu khoâng. Ngaân haøng 

cuõng xem xeùt doanh nghieäp coù duy trì nôï vay cuûa mình trong haïn möùc cho pheùp 

khoâng. Vì vaäy, ñaây laø chæ tieâu khaù quan troïng. Noù phaûn aùnh möùc ñoä ruûi ro taøi trôï 

cuûa DN vì hoïat ñoäng cuûa DN coù theå gaëp baát traéc trong khi DN vaãn phaûi thöïc hieän 

nghóa vuï thanh toùan caùc khoûan nôï khi ñeán haïn . Ñoái vôùi doanh nghieäp, tyû soá ñoøn 

baåy taøi trôï seõ giuùp nhaø quaûn trò taøi chính löïa choïn caáu truùc voán hôïp lyù nhaát cho 

doanh nghieäp mình. 

eå thaáy ñöôïc möùc ñoä taøi trôï baèng voán vay möôïn moät caùch thöôøng xuyeân, 

ngöôøi ta xaây döïng chæ tieâu Tyû soá nôï phaûi traû treân toång taøi saûn (hoaëc cô caáu toång 

nguoàn voán kinh doanh). Chæ tieâu naøy cho thaáy bao nhieâu phaàn traêm taøi saûn cuûa 

doanh nghieäp ñöôïc taøi trôï baèng voán vay möôïn qua ñoù thaáy ñöôïc ruûi ro taøi trôï maø 

doanh nghieäp phaûi chòu . 

Toång nôï phaûi traû 
Tyû soá nôï treân taøi saûn  =  

Toång taøi saûn  

1.3.3. Tyû suaát lôïi nhuaän 

Tyû suaát lôïi nhuaän ño löôøng thu nhaäp cuûa doanh nghieäp vôùi caùc nhaân toá khaùc 

taïo ra lôïi nhuaän nhö doanh thu, toång taøi saûn, voán chuû sôû höõu.  
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ÔÛ caùc nöôùc phaùt trieån, caùc chæ tieâu tyû suaát lôïi nhuaän phaûi söû duïng soá lieäu lôïi 

nhuaän roøng, töùc lôïi nhuaän sau thueá. Tuy nhieân, nhöõng chuaån möïc keá toùan vaø caùc 

chính saùch taøi chính ôû moãi quoác gia coù nhöõng khaùc bieät nhaát ñònh, nhaát laø caùc quoác 

gia chöa hoøan thieän veà heä thoáng chuaån möïc keá toùan, kieåm toùan vaø heä thoáng thueá 

thu nhaäp doanh nghieäp coù quaù nhieàu möùc thueá suaát. Ñieàu naøy coù theå daãn ñeán keát 

quaû chöa chính xaùc trong quaù trình söû duïng caùc chæ tieâu naøy ñeå so saùnh hieäu quaû 

giöõa caùc DN vôùi nhau. 

Taïi Vieät Nam, theo höôùng daãn cuûa Boä Taøi chính, caùc baùo caùo toång hôïp 

thöôøng söû duïng chæ tieâu lôïi nhuaän tröôùc thueá maø döôøng nhö ít quan taâm ñeán chæ tieâu 

lôïi nhuaän roøng. Maët khaùc, töø naêm 2005 trôû veà tröôùc, coù raát nhieàu möùc thueá suaát 

thueá thu nhaäp DN ñöôïc aùp duïng cho caùc DN khaùc nhau tuøy ngaønh ngheà hoïat ñoäng 

cuûa DN vaø tuøy chính saùch öu ñaõi theo töøng thôøi kyø cuûa Chính phuû vaø cuûa ñòa phöông. 

Möùc thueá suaát thueá thu nhaäp DN coù theå laø 5%, 10%, 15%, 25%, 32%, chöa keå vieäc 

mieãn (töùc thueá suaát thöïc teá laø 0%) hoaëc giaûm 50% thueá suaát thueá thu nhaäp ñoái vôùi 

moät soá DN ôû moät soá ñòa phöông trong moät thôøi gian naøo ñoù (thôøi gian naøy cuõng raát 

khaùc bieät giöõa caùc ñòa phöông). Do ñoù, neáu söû duïng chæ tieâu lôïi nhuaän roøng ñeå tính 

toùan caùc tyû soá taøi chính coù lieân quan, vieäc so saùnh seõ khoâng ñoàng nhaát vaø khoâng 

phaûn aùnh ñuùng möùc ñoä toát hoaëc xaáu veà hieäu quaû taøi chính giöõa caùc DN vôùi nhau. 

Chính vì vaäy, ñeå nhaän ñònh keát quaû ñuùng ñaén hôn, trong luaän vaên naøy, chuùng toâi söû 

duïng soá lieäu lôïi nhuaän tröôùc thueá (maø khoâng phaûi lôïi nhuaän roøng) ñeå tính toùan, so 

saùnh vaø phaân tích. 

Tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu (ROS): Chæ tieâu naøy noùi leân moät ñoàng 

doanh thu taïo ra ñöôïc bao nhieâu ñoàng lôïi nhuaän. 
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Lôïi nhuaän tröôùc thueá
Tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu =  

Doanh thu thuaàn 

 

Tyû suaát lôïi nhuaän treân toång taøi saûn (ROA) : Chæ tieâu naøy ño löôøng khaû naêng 

sinh lôïi treân moät ñoàng voán ñaàu tö vaøo doanh nghieäp 

          

` = 
thu Doanh

thueátröôùc nhuaän Lôïi  x  
saûn taøi Toång

thuDoanh  

 

ROA laø tích soá cuûa voøng quay taøi saûn vaø tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu. 

Voán ñaàu tö ñöôïc xaùc ñònh laø toång coäng taøi saûn trong khi quy moâ cuûa DN ñöôïc phaûn 

aùnh qua taøi saûn. Quy moâ hoïat ñoäng vaø tính naêng ñoäng cuûa DN theå hieän möùc ñoä taêng 

tröôûng hoaëc suy thoùai cuûa DN, coøn quaù trình sinh lôøi phaûn aùnh tình hình taøi chính vaø 

phöông thöùc haønh ñoäng cuûa DN. 

Tyû suaát lôïi nhuaän treân voán chuû sôû höõu (ROE) : Chæ tieâu naøy ño löôøng khaû 

naêng sinh lôïi treân moät ñoàng voán chuû sôû höõu cuûa doanh nghieäp.  

 

Lôïi nhuaän tröôùc thueá
Tyû suaát lôïi nhuaän treân toång taøi saûn  =  

Toång taøi saûn  

Lôïi nhuaän tröôùc thueá
Tyû suaát lôïi nhuaän treân voán chuû sôû höõu  =  

Voán chuû sôû höõu  
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   =      
 höõusôû chuû Voán

saûntaøiToång  x  
saûn taøi Toång

thuDoanh  x  
thu Doanh

thueátröôùcnhuaänLôïi

   =       
höõusôûchuûVoán

saûntaøiToång  x  ROA  

=          

saûn taøi Toång
traû  phaûiNôï  - 1

1  x  ROA  

=         
saûn taøi treân  nôï soá  Tyû - 1

1  x  ROA  

=  ROA x [ Soá nhaân cuûa voán chuû sôû höõu ] 

Nhö vaäy, ROE chính baèng tích soá cuûa Tyû suaát lôïi nhuaän treân toång taøi saûn vaø 

soá nhaân cuûa voán chuû sôû höõu. Noùi caùch khaùc, ROE laø moät haøm soá keùp cuûa hai haøm 

soá khaùc laø Tyû soá nôï treân taøi saûn vaø ROA . 

1.4. Nhöõng ñieåm noåi baät trong kinh nghieäm naâng cao naêng löïc caïnh tranh DN 

ôû moät soá quoác gia  

Nhö treân ñaõ trình baøy, caïnh tranh laø ñoäng löïc cuûa söï phaùt trieån. Chính vì vaäy, 

naâng cao naêng löïc caïnh tranh luoân laø vaán ñeà thu huùt nhieàu quan taâm cuûa chính phuû 

vaø DN ôû haàu heát caùc quoác gia treân theá giôùi. Tuøy tình hình, moãi nöôùc seõ löïa choïn  

nhöõng böôùc ñi rieâng phuø hôïp vôùi mình vaø treân thöïc teá, nhieàu quoác gia ñaõ thaønh 

coâng. Laø nöôùc ñi sau, Vieät Nam coù theå hoïc taäp kinh nghieäm töø nhöõng quoác gia naøy. 

Ñieàu ñoù coù theå giuùp chuùng ta tieát kieäm ñöôïc thôøi gian vaø caû ngaân saùch. Trong phaïm 

vi baøi naøy, chuùng toâi chæ xin trình baøy toùm taét nhöõng ñieåm noåi baät veà kinh nghieäm 

naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa DN ôû ba quoác gia : Trung Quoác, Thaùi Lan vaø 

Nhaät Baûn. 

1.4.1. Kinh nghieäm töø Trung Quoác  
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Naêm 2002, Trung Quoác chính thöùc gia nhaäp WTO vaø ñaây trôû thaønh söï kieän 

quan troïng ñoái vôùi thöông maïi toøan caàu. Sau moät naêm gia nhaäp WTO, Trung Quoác 

ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu khaù röïc rôõ : Kinh teá taêng tröôûng ôû möùc cao, hôn 8%, 

kim ngaïch xuaát khaåu vöôït 600 tyû USD vaø döï tröõ ngoïai hoái cuoái naêm 2002 leân ñeán 

270 tyû USD. Coù theå khaúng ñònh, Trung Quoác raát chuù troïng ñeán hoäi nhaäp vaø ñaõ coù 

nhöõng böôùc ñi chuû ñoäng ñeå thöïc hieän tieán trình naøy. Coù theå toùm taét vaøi vaán ñeà noåi 

baät maø Trung Quoác ñaõ thöïc hieän nhaèm naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa DN nhö 

sau: 

(i) Chính phuû luoân khuyeán khích DN taïo ra nhieàu saûn phaåm cho xaõ hoäi: 

Trung Quoác coù chuû tröông taän duïng nguoàn lao ñoäng doài daøo, giaù reû vaø thò 

tröôøng noäi ñòa vôùi hôn 1 tyû daân ñeå phaùt trieån caùc DN. Beân caïnh ñoù, döôøng 

nhö Chính phuû ñaõ laøm ngô veà vaán ñeà baûo veä quyeàn sôû höõu trí tueä. Raát 

nhieàu caùc DN Trung Quoác ñaõ saûn xuaát haøng nhaùi cuûa nhöõng thöông hieäu 

noåi tieáng vaø töùc nhieân giaù caû thì cöïc reû so vôùi saûn phaåm chính hieäu . 

Chính ñieàu naøy ñaõ goùp phaàn ñaùng keå thuùc ñaåy nhanh naêng löïc caïnh tranh 

cuûa DN Trung Quoác treân thò tröôøng, ñoàng thôøi taïo ra nhieàu vieäc laøm cho 

xaõ hoäi . Saûn phaåm cuûa caùc DN Trung Quoác khoâng nhöõng chieám lónh thò 

tröôøng noäi ñòa maø coøn di chuyeån maïnh sang caùc quoác gia khaùc, tröôùc tieân 

laø caùc quoác gia coù ñöôøng bieân giôùi chung. Gia nhaäp WTO, Trung Quoác 

phaûi cam keát thöïc hieän nghieâm tuùc caùc quyeàn sôû höõu trí tueä, ñieàu naøy coù 

nghóa caùc DN Trung Quoác seõ phaûi caån troïng hôn vaø tieán tôùi chaám döùt vieäc 

saûn xuaát haøng nhaùi. Tuy nhieân, cuõng khoâng theå choái boû raèng caû moät thôøi 

gian daøi tröôùc ñoù, khi maø Trung Quoác ung dung saûn xuaát haøng nhaùi, caùc 

DN naøy ñaõ coù nhieàu cô hoäi tranh thuû tích luõy voán, kinh nghieäm toå chöùc 
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saûn xuaát vaø xaây döïng maïng löôùi phaân phoái treân thò tröôøng. Chính ñieàu naøy 

cuõng ñaõ giuùp cho DN coù ñöôïc nhöõng söï chuaån bò nhaát ñònh tröôùc khi böôùc 

sang giai ñoïan caïnh tranh môùi. 

(ii) Löïa choïn vaø ñaàu tö thoûa ñaùng phaùt trieån moät soá coâng ty laøm truï coät phaùt 

trieån: Chaúng haïn, trong thôøi gian 3 naêm, Trung Quoác ñaõ löïa choïn 3 coâng 

ty daàu khí quoác gia ñeå chuù troïng ñaàu tö veà moïi maët nhaèm naâng cao naêng 

löïc caïnh tranh töøng coâng ty. Nhôø theá, khi hoäi nhaäp, caùc coâng ty daàu khí 

quoác gia naøy hoøan toøan coù theå caïnh tranh ñöôïc vôùi caùc coâng ty daàu khí 

nöôùc ngoøai vaø trôû thaønh ñoäng löïc ñeå thuùc ñaåy naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc 

coâng ty daàu khí khaùc trong nöôùc. Beân caïnh ñoù, Chính phuû öu tieân phaùt 

trieån caùc ñaëc khu kinh teá, bieán caùc nôi naøy trôû thaønh nhöõng trung taâm 

thöông maïi lôùn, coù caùc cô sôû gia coâng xuaát khaåu tieân tieán, khu sinh hoïat 

chaát löôïng cao vôùi ñaày ñuû caùc ñieàu kieän phuïc vuï, nhöõng trung taâm thoâng 

tin quoác teá lôùn. 

(iii) Hoã trôï giaùn tieáp cho xuaát khaåu : Trong nhöõng naêm ñaàu thöïc hieän chính 

saùch môû cöûa kinh teá, Chính phuû Trung Quoác ñaõ thöïc hieän cheá ñoä trôï caáp 

ñoái vôùi caùc DN xuaát khaåu. Ñeå chuaån bò cho vieäc gia nhaäp WTO, keå töø 

ngaøy 01/01/1999, Chính phuû Trung Quoác ñaõ baõi boû trôï caáp tröïc tieáp ñoái 

vôùi xuaát khaåu. Tuy nhieân, treân thöïc teá hieän nay, caùc DN saûn xuaát haøng 

xuaát khaåu cuûa Trung Quoác vaãn nhaän ñöôïc nhieàu trôï caáp giaùn tieáp thoâng 

qua vieäc giaûm giaù naêng löôïng, nguyeân lieäu thoâ vaø nhaân coâng. Ngoøai ra, 

cuõng coøn nhöõng trôï caáp giaùn tieáp khaùc nhö caùc öu ñaõi tín duïng. Ngaân 

haøng xuaát nhaäp khaåu Nhaø nöôùc Trung Quoác ñöôïc xem laø cô quan chòu 

traùch nhieäm cho vay hoã trôï caùc hoïat ñoäng ngoïai thöông nhö cho vay vôùi 
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laõi suaát öu ñaõi, baûo hoä ruûi ro theo thoâng leä quoác teá. Ñoái vôùi moät soá saûn 

phaåm nhö cheø, ñöôøng, thòt heo, gia caàm, ñoäng vaät soáng, luùa gaïo, haït coù 

daàu, Trung Quoác cam keát boû trôï caáp xuaát khaåu trong voøng 6 naêm. Nhö 

vaäy, trong thôøi gian naøy, caùc saûn phaåm naøy vaãn nhaän ñöôïc söï trôï caáp cuûa 

Chính phuû. Trung Quoác ñaõ cung caáp danh saùch caùc khoûan trôï caáp trong 

phuï luïc cuûa döï thaûo Nghò ñònh thö gia nhaäp vaø neâu roõ yù ñònh seõ loïai boû trôï 

caáp xuaát khaåu vaø trôï caáp cho vieäc söû duïng caùc linh kieän xe hôi noäi ñòa 

thay theá linh kieän nhaäp khaåu. 

(iv) Hoã trôï xuùc tieán thöông maïi: Trung Quoác raát chuù troïng ñeán coâng taùc xuùc 

tieán thöông maïi. Maïng löùôi hoã trôï hoïat ñoäng xuaát khaåu cuûa caùc DN ñöôïc 

xaây döïng roäng khaép töø Trung öông ñeán caùc ñòa phöông, töø trong nöôùc ra 

nöôùc ngoøai. Ñaëc bieät, Chính phuû ñaõ thaønh laäp caùc haõng thöông maïi toång 

hôïp hoïat ñoäng trong nhieàu lónh vöïc vaø coù nhieàu chi nhaùnh ôû nhieàu nöôùc 

treân toøan theá giôùi. Trong thôøi gian ñaàu hoïat ñoäng, caùc haõng naøy ñöôïc Nhaø 

nöôùc hoã trôï veà nhieàu maët: Trôï giuùp veà voán, môû roäng quyeàn huy ñoäng voán 

töø nöôùc ngoøai vaø caùc chính saùch öu ñaõi khaùc,… Muïc tieâu cuûa vieäc thaønh 

laäp caùc taäp ñoøan xí nghieäp thöông maïi toång hôïp laø phaùt trieån caùc taäp ñoøan 

naøy thaønh coâng ty toång hôïp xuyeân quoác gia bao goàm : Thöông maïi, saûn 

xuaát, taøi chính, khoa hoïc kyõ thuaät, dòch vuï, tin hoïc,… 

1.4.2. Kinh nghieäm töø Thaùi Lan 

Töø tröôùc nhöõng naêm 1970, Thaùi Lan ñaõ thöïc hieän chieán löôïc “thay theá nhaäp 

khaåu” vôùi nhöõng böôùc ñi thích hôïp vaø bieän phaùp khaù meàm deûo. Beân caïnh muïc tieâu 

phaùt trieån neàn coâng nghieäp, Chính phuû Thaùi Lan vaø caùc DN Thaùi ñaõ sôùm chuù yù ñeán 

ñaàu tö nöôùc ngoøai, thò tröôøng xuaát khaåu vaø khai thaùc caùc lôïi theá so saùnh cuûa quoác 
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gia. GDP bình quaân ñaàu ngöôøi cuûa Thaùi Lan taêng nhanh vaø töø naêm 1999 ñeán nay, 

ñeàu luoân ñaït treân 2.000 USD/ngöôøi/naêm vaø vaãn tieáp tuïc gia taêng. Duø cheá ñoä chính 

trò cuûa Thaùi Lan thöôøng coù nhieàu bieán ñoåi, song nhìn chung, ñöôøng höôùng phaùt trieån 

neàn kinh teá vó moâ cuõng nhö hoïat ñoäng cuûa DN Thaùi vaãn ñöôïc xem laø ñaït ñöôïc 

nhöõng thaønh töïu caûi caùch ñaùng keå. DN Thaùi Lan cuõng ñaõ taïo döïng ñöôïc nhöõng öu 

theá caïnh tranh nhaát ñònh treân thò tröôøng noäi ñòa cuõng nhö thò tröôøng quoác teá. Coù theåâ 

neâu ra nay moät soá ñieåm noåi baät nhö sau : 

(i) Chính phuû Thaùi taêng cöôøng ñaàu tö cô sôû haï taàng vaø caûi caùch haønh chính, 

giuùp DN giaûm thieåu chi phí giao dòch. Caâu chuyeän Thaùi Lan doác toøan löïc 

ñeå naâng cao söùc caïnh tranh cuûa saûn phaåm cuûa DN Thaùi ngay taïi thò tröôøng 

Trung Quoác laø moät ví duï ñieån hình cho thaáy Chính phuû Thaùi quyeát taâm 

caûi caùch haønh chính ñeå nhanh choùng ñaït muïc tieâu ñeà ra. Trong caâu 

chuyeän naøy, chính saùch cuûa Chính phuû Thaùi ñöôïc vaïch ra raát roõ raøng vaø 

toác ñoä thöïc hieän raát nhanh. Thaùng 5/2002, Thaùi Lan ñöa ra keá hoïach toång 

theå thì thaùng 11/2002 ñaõ coù baùo caùo heát söùc chi tieát vaø ñeà aùn chieán löôïc 

thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoøai vaø chuaån bò cho Hieäp ñònh thöông maïi. 

(ii) Cuøng vôùi chính saùch chuyeån ñoåi cô caáu kinh teá maø Chính phuû ñaët ra, caùc 

DN Thaùi ñaõ chuû ñoäng ña daïng hoùa saûn phaåm, khai thaùc toái ña lôïi theá so 

saùnh cuûa quoác gia nhö caùc ñieàu kieän töï nhieân, lao ñoäng giaù reû, cô sôû haï 

taàng khaù toát, tính rieâng bieät cuûa vaên hoùa daân toäc,vv…. Daàn daàn, taäp trung 

cho vieäc saûn xuaát saûn phaåm chaát löôïng cao, mang laïi nhieàu giaù trò gia 

taêng hôn. Beân caïnh ñoù, taän duïng chính saùch thu huùt ñaàu tö cuûa nöôùc ngoøai, 

caùc DN Thaùi ñaõ taêng cöôøng lieân doanh lieân keát ñeå huy ñoäng voán, coâng 

ngheä saûn xuaát vaø quaûn lyù. 
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(iii) Caû Chính phuû vaø DN ñeàu chuù troïng ñeán lónh vöïc khoa hoïc coâng ngheä. 

Chính phuû ñaõ taïo laäp caùc khu öôm taïo coâng ngheä, boå sung naêng löïc cuûa toå 

chöùc nghieân cöùu, phaùt trieån vaø chuyeån giao coâng ngheä, thieát laäp maïng 

löôùi khoa hoïc coâng ngheä. Chính phuû ñaõ taêng kinh phí cho nghieân cöùu caû ôû 

khu vöïc nhaø nöôùc vaø tö nhaân. Nguyeân thuû töôùng Thaùi Lan, oâng Thaksin 

ngay töø khi leân naém quyeàn ñieàu haønh ñaõ quyeát ñònh chi ra haøng trieäu ñoâ-

la Myõ ñeå thueâ tieán syõ Michael E. Porter (Hoïc vieän Harvard) cuøng nhoùm 

coäng söï nghieân cöùu vaø chæ ra 5-7 saûn phaåm cuûa Thaùi Lan coù söùc caïnh 

tranh cao treân thò tröôøng theá giôùi. Treân cô sôû ñoù, oâng vaø Chính phuû Thaùi 

Lan ban haønh nhöõng cô cheá ñaëc bieät khuyeán khích caùc DN ñaàu tö ngay 

vaøo nhöõng saûn phaåm naøy vaø ñaõ thaønh coâng, goùp phaàn laøm cho Thaùi Lan 

vöôït qua ñöôïc khuûng hoûang taøi chính trong thôøi gian raát ngaén. 

(iv) Chuù troïng ñeán vieäc naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc. Khoâng chæ moãi 

DN Thaùi töï yù thöùc khaù toát veà naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc cuûa DN 

mình maø vaán ñeà naøy coøn ñöôïc luaät hoùa. Quoác hoäi Thaùi Lan ñaõ thoâng qua 

Luaät Phaùt trieån kyõ naêng, theo ñoù, neáu DN naøo khoâng thöïc hieän ñöôïc vieäc 

ñaøo taïo nhaân löïc ôû möùc toái thieåu seõ bò thu hoài 1% quyõ löông. 

1.4.3. Kinh nghieäm töø Nhaät Baûn 

ÔÛ thaäp nieân 50 vaø 60 cuûa theá kyû XX, Nhaät baûn noåi leân nhö moät “hieän töôïng 

thaàn kyø”. Neàn kinh teá Nhaät Baûn noùi chung vaø caùc DN Nhaät noùi rieâng phaùt trieån raát 

maïnh meõ veà chaát. Böôùc vaøo thaäp nieân 70, Nhaät Baûn trôû thaønh moät trong ba trung 

taâm kinh teá, taøi chính cuûa theá giôùi tö baûn (Myõ, Taây AÂu vaø Nhaät Baûn). Haøng hoùa cuûa 

Nhaät len loûi, caïnh tranh khaép caùc thò tröôøng theá giôùi, ngay caû ôû Myõ vaø Taây AÂu. Duø 
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coù nhöõng giai ñoïan, neàn kinh teá Nhaät Baûn giaûm suùt, song, nhìn chung, Nhaät Baûn 

vaãn ñöôïc xem laø cöôøng quoác veà kinh teá vaø DN Nhaät Baûn vaãn ñöôïc xem laø ñoái thuû 

caïnh tranh ñaùng gôøm cuûa baát kyø DN cuûa moät quoác gia naøo. Ñeå DN Nhaät coù theå laøm 

ñöôïc ñieàu naøy, chuùng ta co theå thaáy noåi leân moät soá vaán ñeà sau : 

(i) Ngöôøi Nhaät ñaõ bieát keá thöøa vaø phaùt huy truyeàn thoáng vaên hoùa, giaùo duïc 

cuûa daân toäc, thöïc hieän “chieán löôïc con ngöôøi” raát coù hieäu quaû phuïc vuï 

cho coâng taùc quaûn trò vaø phaùt trieån. Ñaây laø vaán ñeà raát quan troïng trong 

quaù trình ra quyeát ñònh, taïo söùc maïnh ñoøan keát vaø naâng cao naêng suaát lao 

ñoäng. 

(ii) Nhaät Baûn ñaõ bieát taän duïng öu theá cuûa nöôùc ñi sau, nhanh choùng ñaàu tö 

cho khoa hoïc, kyõ thuaät, mua caùc baèng phaùt minh saùng cheá cuûa nöôùc ngoøai 

vaø chuyeån giao kyõ thuaät ñeå nhanh choùng hieän ñaïi hoùa DN, hieän ñaïi hoùa 

neàn kinh teá. Chính phuû luoân khuyeán khích caùc DN ñaåy maïnh ñaàu tö cho 

nghieân cöùu vaø trieån khai, taïo ra böôùc ñoät phaù maïnh meõ trong caùc ngaønh 

coâng ngheä môùi, laøm cô sôû thuùc ñaåy tieán trình chuyeån ñoåi cô caáu kinh teá. 

(iii) Chuù troïng vaán ñeà xaây döïng thöông hieäu. Thöïc teá ñaõ cho thaáy coù raát nhieàu 

thöông hieäu coâng ty vaø thöông hieäu saûn phaåm cuûa Nhaät Baûn ñaõ khaúng 

ñònh vò trí vöõng chaéc treân thò tröôøng theá giôùi. Song song vôùi vaán ñeà xaây 

döïng thöông hieäu, caùc DN Nhaät Baûn luoân chuù troïng ñeán vieäc ña daïng hoùa 

saûn phaåm, lieân tuïc taïo ra nhöõng saûn phaåm môùi vôùi coâng ngheä tieân tieán, 

ñem laïi nhieàu giaù trò gia taêng hôn cho ngöôøi tieâu duøng.  

(iv) Khoâng nhöõng Chính phuû maø baûn thaân caùc DN cuõng coù yù thöùc raát cao 

trong vieäc söû duïng caùc nguoàn löïc vôùi phöông chaâm tieát kieäm vaø hieäu quaû. 

Chính phuû taêng cöôøng ñaàu tö cô sôû haï taàng vaø caùc ngaønh kinh teá muõi nhoïn, 



32 

ñoàng thôøi kieân quyeát caûi caùch trieät ñeå heä thoáng haønh chính quoác gia, naâng 

cao hieäu quaû hoïat ñoäng cuûa caùc cô quan coâng quyeàn. Beân caïnh ñoù, ñeå 

phaùt huy nhöõng theá maïnh saün coù vaø duy trì vò theá caïnh tranh trong boái 

caûnh môùi, Chính phuû Nhaät Baûn luoân nhaéc nhôû caùc DN löu taâm nhieàu hôn 

ñeán coâng taùc caûi caùch cô caáu toå chöùc, naâng cao tính linh hoïat vaø hieäu quaû 

trong hoïat ñoäng saûn xuaát kinh doanh.   

Qua kinh nghieäm naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa DN cuûa Trung Quoác, 

Thaùi Lan vaø Nhaät Baûn, chuùng ta thaáy raèng moãi quoác gia ñeàu coù nhöõng löïa choïn 

rieâng cho mình veà nhöõng giaûi phaùp vaø phöông thöùc thöïc hieän. Do Vieät Nam ít nhieàu 

coù nhöõng neùt töông ñoàng vôùi caùc quoác gia noùi treân nhö giaù trò vaên hoùa, theå cheá 

chính trò, xuaát phaùt ñieåm neàn kinh teá, ñieàu kieän töï nhieân,vv… cho neân kinh nghieäm 

cuûa hoï coù theå laø nhöõng baøi hoïc quyù cho chuùng ta nghieân cöùu ñeå aùp duïng moät caùch 

coù choïn loïc nhaèm tieát kieäm thôøi gian vaø chi phí trong quaù trình chuyeån ñoåi neàn kinh 

teá. Nhöõng kinh nghieäm ñoù cho thaáy Vieät Nam caàn löu yù hôn caùc vaán ñeà nhö : Tích 

cöïc caûi caùch neàn kinh teá, trong ñoù caàn caûi caùch trieät ñeå heä thoáng haønh chính quoác 

gia, chuù troïng hôn hoïat ñoäng khoa hoïc vaø coâng ngheä, thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoøai, 

khai thaùc toái ña lôïi theá so saùnh cuûa quoác gia, chuù troïng ñeán vieäc xaây döïng thöông 

hieäu, caûi thieän tö duy quaûn trò vaø taêng cöôøng xuùc tieán thöông maïi. 
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KEÁT LUAÄN CHÖÔNG I : 

 Doanh nghieäp laø saûn phaåm cuûa neàn kinh teá haøng hoùa. Söï phaùt trieån cuûa DN 

ñoùng moät moät vai troø quan troïng ñoái vôùi neàn kinh teá cuûa moät quoác gia, ñaëc bieät laø 

trong boái caûnh hoäi nhaäp. Trong neàn kinh teá thò tröôøng, caïnh tranh laø söï taát yeáu giuùp 

DN toàn taïi vaø phaùt trieån. Caïnh tranh giöõa caùc DN coøn coù taùc ñoäng ñeán söï phaùt trieån 

cuûa neàn kinh teáù quoác gia vaø goùp phaàn thuùc ñaåy quaù trình  toøan caàu hoùa. Chính vì 

vaäy, vieäc nghieân cöùu naêng löïc caïnh tranh cuûa DN laø voâ cuøng caàn thieát. Noù giuùp 

Chính phuû vaø DN höôùng ñeán vaø ñaït ñöôïc muïc tieâu phaùt trieån moät caùch beàn vöõng .  

 Treân thöïc teá, quaù trình ñaùnh gía naêng löïc caïnh tranh caàn xaùc ñònh roõ nhöõng 

nhaân toá aûnh höôûng töø beân trong vaø töø beân ngoøai, ñoàng thôøi phaûi söû duïng caùc coâng 

cuï phaân tích phuø hôïp, ñaëc bieät laø caùc tyû soá taøi chính. Tuy nhieân, tuøy töøng muïc tieâu 

cuï theå, vieäc phaân tích ñaùnh giaù seõ ñöôïc thöïc hieän theo ñònh höôùng vaø nhöõng phöông 

phaùp khaùc nhau. Chính vì vaäy, hoïc taäp kinh nghieäm töø caùc quoác gia khaùc laø ñieàu 

caàn thieát, song vaän duïng nhö theá naøo vaøo thöïc tieãn quoác gia mình môùi laø ñieàu quan 

troïng hôn caû. Trong boái caûnh hoäi nhaäp ngaøy caøng saâu vaøo neàn kinh teá theá giôùi, hôn 

luùc naøo heát, chuùng ta caàn phaûi ñaùnh giaù ñuùng thöïc traïng cuûa DN Vieät Nam, nhöõng 

thaùch thöùc cuõng nhö nhöõng lôïi theá so saùnh, nhöõng cô hoäi khi hoäi nhaäp, töø ñoù tìm 

kieám nhöõng giaûi phaùp thích hôïp ñeå gia taêng naêng löïc caïnh tranh cuûa DN trong nöôùc 

noùi rieâng vaø cuûa neàn kinh teá nöôùc nhaø noùi chung. 

 

 

 

 

 



34 

CHÖÔNG II 

THÖÏC TRAÏNG NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA DOANH NGHIEÄP VIEÄT 

NAM  GIAI ÑOÏAN 2000 - 2005 – NHÖÕNG THAÙCH THÖÙC KHI HOÄI NHAÄP 

 

2.1. Khaùi quaùt veà DN Vieät Nam thoâng qua söï bieán ñoäng veà soá löôïng DN  

 Töø naêm 2000 ñeán nay, doanh nghieäp Vieät Nam taêng raát maïnh veà soá löôïng. 

Tính ñeán cuoái naêm 2005, caû nöôùc coù taát caû 113.352 doanh nghieäp, taêng 23,54% so 

vôùi naêm 2004 vaø taêng 169% so vôùi cuoái naêm 2000. Trong khi doanh nghieäp Nhaø 

nöôùc ñang coù xu höôùng giaûm xuoáng do quaù trình saép xeáp laïi thì doanh nghieäp coù 

voán ñaàu tö nöôùc ngoøai vaø ñaëc bieät, doanh nghieäp ngoøai quoác doanh coù möùc taêng soáâ 

löôïng thöïc söï aán töôïng. So vôùi naêm 2000, vaøo thôøi ñieåm cuoái naêm 2005, neáu soá 

doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoøai ñang hoïat ñoäng laø 3.697 doanh nghieäp, taêng 

2.172 doanh nghieäp thì soá doanh nghieäp ngoøai quoác doanh laø 105.569 doanh nghieäp, 

taêng tôùi 70.565 doanh nghieäp. Soá löôïng doanh nghieäp khoâng thuoäc thaønh phaàn kinh 

teá Nhaø nöôùc gia taêng cho thaáy chính saùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta trong thôøi gian 

qua ñaõ coù nhöõng taùc ñoäng tích cöïc nhaát ñònh ñeán neàn kinh teá . 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1.Tyû troïng nhoùm caùc loïai hình DN trong toång soá caùc DN naêm 2000 vaø 2005

(Nguoàn : Toång Cuïc Thoáng Keâ)
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 Chuùng ta bieát raèng, caûi caùch DN Nhaø nöôùc laø moät chuû tröông lôùn. Coù theå 

xem ñaây nhö moät cuoäc caùch maïng veà tö duy trong chieác löôïc loät xaùc vaø phaùt trieån 

neàn kinh teá . Duø Nghò quyeát Ñaûng ñaõ ñeà caäp vaán ñeà naøy töø ñaàu nhöõng naêm 90, song 

tieán trình toå chöùc saép xeáp laïi DN Nhaø nöôùc vaãn dieãn ra khaù ì aïch. Quaù trình saùp 

nhaäp, giaûi theå doanh nghieäp luoân gaëp nhöõng vöôùng maéc khoâng nhöõng veà maët phaùp 

lyù (do chöa ñuû luaät) maø coøn bò trôû ngaïi bôûi söï phoái hôïp thieáu ñoàng boä giöõa caùc ban 

ngaønh. Ñaëc bieät, khi chuû tröông coå phaàn hoùa ñöôïc ban haønh, coù raát nhieàu yù kieán lo 

ngaïi, thaäm chí phaûn ñoái vôùi taâm lyù e ngaïi laø haàu heát caùc doanh nghieäp seõ bò tö nhaân 

hoùa vaø Nhaø nöôùc seõ khoâng coøn kieåm soùat ñöôïc nöõa. Tö duy laïc haäu naøy laø trôûõ ngaïi 

lôùn nhaát trong suoát quaù trình thöïc hieän coâng taùc chuyeån theå doanh nghieäp Nhaø nöôùc 

ôû Vieät Nam.  

Neáu xeùt veà maët soá löôïng, coù theå thaáy sau 5 naêm, soá löôïng DN Nhaø nöôùc 

giaûm ñeán 1.673 DN cuõng laø moät con soá ñaùng keå. Theo thoáng keâ, ñeán cuoái naêm 2005, 

soá DN Nhaø nöôùc giaûm 29% so vôùi thôøi ñieåm cuoái naêm 2000 1 . Tuy nhieân, soá DN 

thöïc chaát chuyeån theå (giaûi theå, coåà phaàn hoùa trong ñoù Nhaø nöôùc khoâng naém coå phaàn 

chi phoái, baùn, khoùan, cho thueâ) chöa chieám tyû troïng chuû yeáu.  

Töø naêm 2001 ñeán cuoái naêm 2005, caû nöôùc ñaõ saép xeáp laïi 3.245 DN Nhaø nöôùc 

trong toång soá 5.759 DN (thôøi ñieåm cuoái naêm 2000). Trong ñoù, coå phaàn hoùa 2.089 

DN, giao, baùn 253 DN, saùp nhaäp, hôïp nhaát 419 DN, giaûi theå, phaù saûn 182 DN vaø 

khoùan, cho thueâ 302 DN 2 . Tuy nhieân, quaù trình thöïc hieän ñaõ naûy sinh nhieàu vaán ñeà 

phöùc taïp. Sau moät thôøi gian daøi saép xeáp laïi, soá löôïng DN Nhaø nöôùc vaãn coøn toàn taïi 

nhieàu trong khi quy moâ voán cuûa phaàn lôùn caùc DN naøy laïi quaù thaáp. Ñeán cuoái naêm 

                                              
1 Nguoàn : Toång Cuïc Thoáng keâ  
2 Nguoàn: Baùo caùo toång keát DN naêm 2005 cuûa Cuïc Taøi chính DN - Boä Taøi Chính 
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2005, Tyû troïng DN Nhaø nöôùc coù voán döôùi 5 tyû ñoàng chieám tôùi gaàn 40% toång soá DN 

Nhaø nöôùc; Coù gaàn 10% DN Nhaø nöôùc laøm aên thua loã 3. Coù theå neâu ra moät soá 

nguyeân nhaân cô baûn sau ñaây : 

Thöù nhaát, vieäc löïa choïn moâ hình saép xeáp laïi chöa phuø hôïp ñoái vôùi töøng DN 

cuï theå. Coù nhöõng DN bò loã ñeán möùc khoâng coøn voán Nhaø nöôùc (voán chuû sôû höõu) 

nhöng khoâng ñöôïc löïa choïn giaûi phaùp baùn, giaûi theå hoaëc phaù saûn maø tieán haønh saùp 

nhaäp, hôïp nhaát vôùi DN Nhaø nöôùc khaùc coù hieäu quaû hôn. Haäu quaû laø tình hình saûn 

xuaát kinh doanh cuûa coâng ty ñöôïc saùp nhaäp hoaëc hôïp nhaát bò aûnh höôûng nghieâm 

troïng. Söùc maïnh cuûa coâng ty tieáp nhaän giaûm suùt thaáy roõ. 

Thöù hai, nhieàu laõnh ñaïo DN vaãn coøn tö töôûng yû laïi vaøo söï baûo trôï cuûa Nhaø 

nöôùc hoaëc coù nhöõng toan tính caù nhaân, coá tình trì hoõan quaù trình chuyeån theå DN. 

Vaãn coøn coù hieän töôïng laõnh ñaïo DN coá gaéng saùp nhaäp vaøo moät DN Nhaø nöôùc khaùc 

thay vì giaûi theå hoaëc phaù saûn, hoaëc lôïi duïng nhöõng moâ hình môùi nhö Toång coâng ty 

meï con ñeå duy trì söï toàn taïi cuûa mình. Beân caïnh ñoù, moät boä phaän khoâng nhoû ngöôøi 

lao ñoäng - coå ñoâng chöa nhaän thöùc ñaày ñuû veà quyeàn vaø nghóa vuï cuûa mình do hieåu 

bieát phaùp luaät veà coâng ty coå phaàn coøn haïn cheá. Ñieàu naøy khieán cho tieán trình coå 

phaàn hoùa DN gaëp khoù khaên.   

Thöù ba, vieäc xaùc ñònh giaù trò DN khi coå phaàn hoùa gaëp trôû ngaïi veà kyõ thuaät. 

Thoâng thöôøng, Hoäi ñoàng ñònh giaù DN laø caùc chuyeân vieân ñöôïc cöû ñeán töø caùc cô 

quan ban ngaønh, song nhieàu ngöôøi khoâng ñöôïc ñaøo taïo moät caùch baøi baûn,chuyeân 

nghieäp cuõng nhö khoâng ñöôïc caäp nhaäp caùc kyõ thuaät môùi coù lieân quan ñeán coâng taùc 

ñònh giaù DN nhaèm ñaûm baûo chính xaùc, khaùch quan vaø saùt vôùi thò tröôøng. Beân caïnh 

                                              
3 Nguoàn : Baùo caùo toång keát DN naêm 2005 cuûa Cuïc Taøi chính DN - Boä Taøi Chính 
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ñoù, giaù trò thöông hieäu vaãn coøn laø vaán ñeà gaây ra nhieàu tranh caõi, laøm keùo daøi thôøi 

gian coå phaàn hoùa DN. 

Thöù tö, phaàn lôùn caùc DN tröôùc khi chuyeån theå ñeàu coù tình hình taøi chính 

khoâng laønh maïnh, nôï xaáu nhieàu nhöng khoâng coù höôùng xöû lyù döùt ñieåm.  

Thöù naêm, coå phaàn hoùa “kheùp kín” vaãn coøn laø caên beänh traàm kha. Thôøi gian 

qua, vieäc chuyeån theå töø DN Nhaø nöôùc sang coâng ty coå phaàn chöa mang ñaày ñuû yù 

nghóa cuûa coå phaàn hoùa. Noù gaàn gioáng nhö vieäc chia phaàn: Nhaø nöôùc moät ít, nguôøi 

lao ñoäng moät ít vaø nguôøi beân ngoøai moät ít. Neáu naêm 2005, tyû leä coå phaàn ra beân 

ngoøai cao nhaát laø 10% toång soá coå phaàn phaùt haønh laàn ñaàu thì ñeán nay, sau haøng loïat 

nhöõng noã löïc caûi caùch, tyû leä naøy vaãn chæ ñaït ôû möùc 24,1% voán ñieàu leä vaø cuõng môùi 

chæ coù hôn 20 DN coù coå ñoâng laø nhaø ñaàu tö nöôùc ngoøai 4 . Do coå phaàn hoùa mang tính 

“kheùp kín”, nhieàu coâng ty sau coå phaàn hoùa chöa thöïc söï loät xaùc, vaãn duy trì tö duy, 

leà loái laøm vieäc nhö cuõ, nhaát laø caùc DN maø Nhaø nöôùc vaãn coøn giöõ coå phaàn chi phoái.  

Thöù saùu, vaãn coøn söï phaân bieät ñoái xöû ñoái vôùi DN sau coå phaàn hoùa. Noåi coäm 

nhaát laø quan heä tín duïng giöõa coâng ty vôùi ngaân haøng. Do taâm lyù e ngaïi, moät soá ngaân 

haøng chæ taøi trôï tín duïng cho coâng ty coå phaàn theo nguyeân taéc theá chaáp maø khoâng tín 

chaáp nhö tröôùc ñaây, khi maø coâng ty coå phaàn vaãn coøn laø DN Nhaø nöôùc. 

Nhö vaäy, coù theå thaáy, tieán trình saép xeáp laïi DN Nhaø nöôùc dieãn ra coøn chaäm 

vaø vaãn coøn toàn taïi nhieàu vaán ñeà caàn phaûi giaûi quyeát. Trong Chöông III, chuùng toâi seõ 

kieán nghò moät soá giaûi phaùp chuû yeáu nhaèm ñaåy nhanh tieán trình naøy. 

Khaùc vôùi DN Nhaø nöôùc, khoái caùc DN ngoøai quoác doanh ñaõ nôû roä veà löôïng 

trong thôøi gian ngaén moät caùch thaät aán töôïng. Naêm 1999, Luaät DN (cuõ) ra ñôøi ñaõ 

                                              
4 Nguoàn: Vieän Nghieân cöùu quaûn lyù kinh teá trung öông – Baùo caùo cuûa Chính phuû veà coå phaàn hoùa DNNN   

(http://www.vnep.org.vn/Web/Content.aspx?distid=3172&lang=vi-VN)  
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ñaùnh daáu moät moác quan troïng trong nhöõng noã löïc cuûa Nhaø nöôùc nhaèm taïo ñieàu kieän 

cho khoái kinh teá tö nhaân phaùt trieån. Vôùi tinh thaàn chuû ñaïo laø “doanh nghieäp ñöôïc töï 

do kinh doanh nhöõng gì maø phaùp luaät khoâng caám”, chuyeån töø “caáp pheùp kinh 

doanh” sang “ñaêng kyù kinh doanh”, Luaät DN cuøng heä thoáng phaùp quy ñaõ giuùp giaûm 

ñaùng keå thôøi gian vaø chi phí thaønh laäp doanh nghieäp. Soá DN ngoøai quoác doanh gia 

taêng maïnh thöïc söï gaây aán töôïng cho baát kyø nhaø nghieân cöùu hoaëc nhaø hoïach ñònh 

chính saùch naøo. Ñieàu naøy cuõng theå hieän söùc maïnh tieàm naêng trong daân chuùng vaø 

ñaëc bieät, trong moät boä phaän khaù ñoâng daân chuùng, tinh thaàn doanh nhaân ñaõ hình 

thaønh töø raát laâu .  

 Treân cô sôû Luaät Khuyeán khích ñaàu tö nöôùc ngoøai ñöôïc ban haønh vaøo thaùng 

12/1987 vaø ñöôïc söûa ñoåi boå sung vaøo caùc naêm 1990, 1992, 1996 vaø 2000 theo höôùng 

ngaøy caøng thoâng thoùang hôn, nhieàu nhaø ñaàu tö nöôùc ngoøai ñaõ nhìn thaáy nhöõng tieàm 

naêng cuûa neàn kinh teá Vieät Nam vaø quyeát ñònh chuyeån höôùng ñaàu tö vaøo nöôùc ta. 

Ñeán cuoái naêm 2005, toång soá DN coù voán ñaàu tö nöôùc ngoøai hoïat ñoäng taïi Vieät Nam 

taêng 142,43% so vôùi cuoái naêm 2000. Tuy nhieân, cuõng coù nhöõng giai ñoïan, ñaàu tö 

nöôùc ngoøai tröïc tieáp (FDI) vaøo Vieät Nam ñaõ bò chöõng laïi. Ñoù laø vaøo caùc naêm 2002 , 

2003 vaø ñaàu naêm 2004. Hai trong nhöõng nguyeân nhaân chuû yeáu ñöôïc xaùc ñònh laø do 

thủ tục haønh chính vaø heä thoáng chính saùch thieáu oån ñònh, nhaát quaùn, ñaëc bieät laø tình 

traïng nhieàu ñòa phöông “xeù raøo” caùc quy ñònh chung, töï caáp theâm nhöõng öu ñaõi 

hoaëc taïo ra raøo caûn baát chaáp haäu quaû laø hình thaønh neân moät moâi tröôøng ñaàu tö loän 

xoän, thieáu nhaát quaùn vaø caïnh tranh thieáu laønh maïnh. Tuy nhieân, với những nỗ lực 

caûi caùch của Chính phủ, sang quyù II/2004, tình hình ñaõ trôû neân saùng suûa hôn vaø 

nguoàn voán FDI phuïc hoài trôû laïi. Naêm 2004 cuõng laø naêm ñaùnh daáu moác khi coù söï 
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buøng noå veà vieäc thu huùt voán FDI sau moät thôøi gian khaù daøi ñaàu tö nöôùc ngoøai chöõng 

laïi.     

2.2. Nhöõng thaùch thöùc noäi taïi cuûa DN Vieät Nam  

Duø soá löôïng cuûa DN Vieät Nam, ñaëc bieät laø khoái kinh teá tö nhaân taêng nhanh 

trong thôøi gian qua, song nhìn chung, veà chaát vaãn chöa coù söï chuyeån bieán thöïc söï 

tích cöïc. Ñaây chính laø nhöõng thaùch thöùc noäi taïi laøm haïn cheá khaû naêng caïnh tranh 

cuûa DN. Giöõa caùc nhoùm DN cuõng coù söï khaùc bieät roõ reät veà lôïi theá caïnh tranh. Xin 

neâu ra ñaây moät soá ñieåm cô baûn nhö sau. 

2.2.1. DN coù quy moâ voán nhoû vaø cô caáu voán chöa hôïp lyù vaãn coøn phoå bieán : 

Khi tính theo soá löôïng, khoái doanh nghieäp ngoøai quoác doanh chieám öu theá aùp 

ñaûo. Tuy nhieân, neáu xeùt veà quy moâ voán, chuùng ta thaáy coù tình traïng ngöôïc laïi. Tính 

bình quaân treân ñaàu DN, toång nguoàn voán kinh doanh cuûa khoái caùc DN ngoøai quoác 

doanh quaù nhoû so vôùi 2 khoái DN coøn laïi. Taïi thôøi ñieåm cuoái naêm 2000, bình quaân 

toång nguoàn voán SXKD cuûa DN ngoøai quoác doanh laø 2,81 tyû ñoàng/DN vaø naêm 2005 

cuõng chæ ñaït 6,67 tyû ñoàng/DN. Trong khi ñoù, cuøng chæ tieâu naøy, DN Nhaø nöôùc ñaït 

116,38 tyû ñoàng/DN naêm 2000 vaø 354,5 tyû ñoàng/DN naêm 2005; DN coù voán ñaàu tö 

nöôc ngoøai ñaït 150,72 tyû ñoàng/DN naêm 2000 vaø 142,5 tyû ñoàng/DN naêm 2005. Nhö 

vaäy, tính bình quaân treân ñaàu DN, toång nguoàn voán SXKD cuûa khoái DN Nhaø nöôùc vaø 

DN coù voán ñaàu tö nöôùc ngoøai cao gaáp haøng chuïc laàn so vôùi khoái DN ngoøai quoác 

doanh.  

Neáu xeùt veà cô caáu nguoàn voán SXKD cuûa caùc DN, chuùng ta cuõng thaáy coù 

nhöõng söï khaùc bieät lôùn. Tuy nhieân, vôùi chæ tieâu naøy thì khoái DN Nhaø nöôùc laïi quaù 

khaùc bieät so vôùi 2 khoái DN coøn laïi. Trong khi tyû troïng voán chuû chuû sôû höõu cuûa khoái 

DN coù voán ñaàu tö nöôùc ngoøai vaø khoái DN ngoøai quoác doanh coù xu höôùng taêng leân 
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thì tyû leä naøy ôû khoái caùc DN Nhaø nöôùc laïi coù xu höôùng giaûm ñi. Tính ñeán cuoái naêm 

2005, khi tyû troïng voán chuû sôû höõu trong toång nguoàn voán SXKD cuûa DN coù voán ñaàu 

tö nöôùc ngoøai laø 49,2% vaø cuûa DN ngoøai quoác doanh laø 47,3% thì tyû leä naøy ôû DN 

Nhaø nöôùc chæ ñaït 20,6%. Roõ raøng, vôùi moät cô caáu voán SXKD maø trong ñoù, tyû soá nôï 

treân taøi saûn xaáp xæ 80% aét seõ chöùa ñöïng nhöõng ruûi ro tieàm aån. Moät ñieàu caàn löu yù 

raèng, vaøo cuoái naêm 2000, tyû soá nôï treân taøi saûn cuûa DN Nhaø nöôùc chæ ôû möùc 67% , 

sau ñoù coù xu höôùng taêng daàn qua caùc naêm, vaø leân tôùi möùc xaáp xæ 80% vaøo cuoái naêm 

2005. Ñaây cuõng laø moät minh chöùng cho thaáy coâng taùc ñoåi môùi saép xeáp laïi DN Nhaø 

nöôùc vaãn chöa theå ñöôïc xem laø ñaït muïc tieâu raát quan troïng laø laønh maïnh hoùa vaø 

naâng cao naêng löïc taøi chính ñoái vôùi DN Nhaø nöôùc. Töông töï nhö theá, khi xeùt ñeán cô 

caáu taøi saûn cuûa caùc DN, chuùng ta cuõng thaáy coù söï khaùc bieät lôùn giöõa nhoùm caùc DN 

trong nöôùc vaø nhoùm caùc DN coù voán ñaàu tö nöôùc ngoøai. Tyû troïng giaù trò taøi saûn coá 

ñònh vaø ñaàu tö daøi haïn trong toång giaù trò taøi saûn cuûa khoái DN coù voán ñaàu tö nöôùc 

ngoøai vaãn ñaït cao nhaát; Thaáp nhaát vaãn laø caùc DN ngoøai quoác doanh.  

 Lyù giaûi nhöõng söï khaùc bieät noùi treân, chuùng ta coù theå neâu ra moät soá nguyeân 

nhaân chuû yeáu sau ñaây : 

Thöù nhaát, chính saùch cuûa Chænh phuû Vieät Nam trong thôøi gian qua chæ khuyeán 

khích caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoøai ñaàu tö vaøo lónh vöïc saûn xuaát vaø haïn cheá toái ña ñaàu 

tö tröïc tieáp cuûa nöôùc ngoøai vaøo caùc loïai hình DN dòch vuï thöông maïi. Chính vì vaäy, 

caùc DN coù voán ñaàu tö nöôùc ngoøai thöôøng phaûi ñaàu tö voán khaù lôùn, ñoàng thôøi giaù trò 

taøi saûn coá ñònh (chuû yeáu bao goàm tieàn thueâ ñaát traû moät laàn, nhaø xöôûng, maùy moùc 

thieát bò, phöông tieän vaän taûi) thöôøng chieám ña soá trong toøan boä taøi saûn cuûa DN.  
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Thöù hai, caùc DN ngoøai quoác doanh ñaêng kyù thaønh laäp chuû yeáu vaãn laø thöông 

maïi dòch vuï maø khoâng phaûi laø lónh vöïc saûn xuaát. Chính vì theá, voán ñaàu tö taøi saûn coá 

ñònh khoâng lôùn. Hôn nöõa, coù moät tình traïng phoå bieán laø tieán ñoä goùp voán ñieàu leä cuûa 

haàu heát caùc DN naøy raát chaäm. Coù nhöõng DN ñeán hôn 3 naêm vaãn chöa goùp ñuû voán 

ñieàu leä. Vì vaäy, treân thöïc teá, voán chuû sôû höõu ghi nhaän treân soå saùch keá toùan thöôøng 

nhoû hôn voán ñieàu leä ghi treân Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh. Ñieàu naøy ñaõ 

goùp phaàn laøm cho nguoàn voán kinh doanh thöïc teá cuûa DN ngoøai quoác doanh ñaõ ít laïi 

caøng ít hôn. 

Thöù ba, ñoái vôùi khoái DN Nhaø nöôùc, trong thôøi gian qua cuõng ñaõ coù moät soá 

DN thay theá maùy moùc thieát bò. Tuy nhieân, soá DN naøy khoâng nhieàu. Phaàn lôùn vaãn sôû 

höõu maùy moùc thieát bò cuõ. Vôùi chính saùch cuûa Boä Taøi chính cho pheùp thöïc hieän vieäc 

khaáu hao chaäm theo coâng suaát söû duïng maùy song laïi khoâng raøng buoäc thôøi haïn khaáu 

hao chaäm trong bao laâu ñaõ keùo theo heä quaû laø taïi nhieàu DN Nhaø nöôùc laøm aên keùm 

hieäu quaû, giaù trò coøn laïi cuûa taøi saûn coá ñònh coøn raát lôùn, song giaù trò söû duïng laïi raát 

thaáp, haàu heát taøi saûn cuõ kyõ,laïc haäu. Ñaây laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân khieán cô 

caáu giaù trò taøi saûn coá ñònh trong toång giaù trò taøi saûn cuûa DN Nhaø nöôùc lôùn nhöng saûn 

phaåm saûn xuaát ra ít coù tính caïnh tranh do coâng ngheä coøn quaù keùm . 

2.2.2. Hieäu quûa kinh doanh nhìn chung khoâng oån ñònh, ñaëc bieät, coù söï khaùc bieät 

quaù lôùn giöõa caùc DN trong nöôùc vaø DN coù voán ñaàu tö nöôùc ngoøai  

Vôùi quy moâ vaø cô caáu voán chöa hôïp lyù, duø moät soá DN ñaõ raát noã löïc nhöng 

nhìn chung, hieäu quaû hoïat ñoäng cuûa caùc DN Vieät Nam vaãn chöa cao. Ñieàu naøy thöïc 

söï coù aûnh huôûng tieâu cöïc ñeán söùc caïnh tranh cuûa caû coäng ñoàng DN quoác gia cuõng 

nhö cuûa töøng DN cuï theå. Ñeå coù theå thaáy roõ ñieàu naøy, chuùng ta seõ tieán haønh phaân 
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Hình 2.2. Doanh thu bình quaân moät DN (töøng loïai hình) töø naêm 2000 – 2005

(Nguoàn : Toång Cuïc Thoáng keâ)

106.2

210.2

154.1
137.5

113.9

77.2 85.9

136.0
118.5109.0

88.1

95.8

5.8 5.9 6.6 7.5 7.6 8.2

0

50

100

150

200

250

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Naêm

D
oa

nh
 th

u 
(t

yû 
ño

àng
)

DN Nhà Nước DN có vốn đầu tư nước ngòai DN ngòai quốc doanh

tích moät vaøi tyû soá taøi chính ñöôïc xaây döïng döïa treân caùc döõ lieäu thoáng keâ töø naêm 

2000 ñeán 2005. 

2.2.2.1. Phaân tích qua caùc chæ tieâu veà doanh thu 

Qua thoáng keâ, doanh thu bình quaân moät DN ñeàu taêng qua caùc naêm, ñaëc bieät ôû 

khoái DN trong nöôùc, doanh thu taêng raát maïnh. Bieåu ñoà sau seõ cho thaáy bieán ñoäng 

doanh thu bình quaân tính treân ñaàu DN qua caùc naêm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhö treân ñaõ phaân tích, phaàn lôùn caùc DN ngoøai quoác doanh hoïat ñoäng trong 

lónh vöïc thöông maïi, dòch vuï coøn haàu heát caùc DN coù voán ñaàu tö nöôùc ngoøai laïi hoïat 

ñoäng trong lónh vöïc saûn xuaát, trong ñoù coù nhieàu DN chæ chuyeân saûn xuaát gia coâng 

saûn phaåm cho coâng ty meï ñoùng ôû nöôùc ngoøai. Vì vaäy, doanh soá baùn ra cuûa cuûa caùc 

DN khoái ngoøai quoác doanh gia taêng nhanh laø ñieàu deã hieåu. Trong khi ñoù, so vôùi 
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Hình 2.3 – Tyû suaát lôïi nhuaän treân toång giaù trò taøi saûn cuûa DNNN vaø DN FDIHình 2.3 – Tyû suaát lôïi nhuaän treân toång giaù trò taøi saûn cuûa DNNN vaø DN FDI

naêm 2000, doanh thu bình quaân moät DN FDI năm 2005 chæ taêng 28,1% vaø doanh thu 

bình quaân moät lao ñoäng taêng 3,9%. Vaäy, phaûi chaêng DN coù voán ñaàu tö nöôùc ngoøai 

hoïat ñoäng keùm hieäu quaû hôn khoái DN Nhaø nöôùc vaø khoái DN ngoøai quoác doanh?  

Chuùng ta bieát raèng, hieäu quaû cuûa DN khoâng theå chæ ñöôïc ñaùnh giaù qua söï gia 

taêng cuûa doanh thu. Chuùng ta caàn xem xeùt ñeán caùc chæ tieâu veà lôïi nhuaän. Caùc chæ 

tieâu naøy ñeàu laø nhöõng tieâu chí quan troïng ñeå ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa moät DN.  

2.2.2.2. Phaân tích qua caùc chæ tieâu veà  lôïi nhuaän 

Theo soá lieäu thoáng keâ, naêm 2005, lôïi nhuaän bình quaân ñoái vôùi moät DN Nhaø 

nöôùc laø 14.974 trieäu ñoàng, ñoái vôùi moät DN ngoøai quoác doanh laø 99 trieäu ñoàng vaø 

ñoái vôùi moät DN coù voán ñaàu tö nöôùc ngoøai laø 16.041 trieäu ñoàng. Chuùng ta seõ keát hôïp 

phaân tích moät soá tyû soá taøi chính cuï theå sau. 

Xeùt veà maët toång theå, tyû suaát lôïi nhuaän treân voán chuû sôû höõu (ROE) bình quaân 

cuûa khoái DN coù voán ñaàu tö nöôùc ngoøai vaãn ñaït cao nhaát. Chæ tieâu naøy qua caùc naêm 

taêng leân roõ reät. Neáu naêm 2001, ROE bình quaân moät DN coù voán ñaàu tö nöôùc ngoøai laø 

20,4%, thì naêm 2004, chæ tieâu naøy laø 24% vaø naêm 2005 laø 25,7%. Moät ñieàu caàn löu 

yù laø tyû troïng voán chuû sôû höõu trong toång nguoàn voán kinh doanh cuûa khoái caùc DN coù 

voán ñaàu tö nöôùc ngoøai töø naêm 2000 ñeán 2005 ñöôïc duy trì ôû möùc 47%-49%. Trong 

khi ñoù, ROA ñaït 9,5% naêm 2000 vaø ñaït 12,6% naêm 2005. Chính vì theá, coù theå noùi 

raèng hieäu suaát söû duïng taøi saûn cuûa caùc DN naøy laø khaù toát. 

Ñoái vôùi khoái DN Nhaø nöôùc, ROE cuõng coù xu höôùng gia taêng qua caùc naêm. 

Neáu naêm 2000, ROE bình quaân moät DN Nhaø nöôùc laø 9,1% thì naêm 2004 vaø 2005, 

chæ tieâu naøy töông öùng laø 20,3% vaø 22%. Tuy nhieân, ñeå ñaùnh giaù toøan dieän hôn, 

chuùng ta caàn xem xeùt theâm chæ tieâu ROA. Phaùc ñoà sau ñaây seõ cho thaáy söï khaùc bieät 

raát lôùn veà chæ tieâu naøy giöõa DN Nhaø nöôùc vaø DN coù voán ñö nöôùc ngoøai. 
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Hình 2.3 – Tyû suaát lôïi nhuaän treân toång giaù trò taøi saûn cuûa DNNN vaø DN FDI
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Phaùc ñoà treân cho thaáy, thöïc teá taøi saûn cuûa DN Nhaø nöôùc quay voøng quaù chaäm. 

ROA cuûa DN Nhaø nöôùc thaáp hôn nhieàu (chæ baèng 1/3 hoaëc 1/4) so vôùi khoái DN coù 

voán ñaàu tö nöôùc ngoøai. 

 Lyù giaûi nhöõng söï khaùc bieät naøy, chuùng ta coù theå neâu ra moät vaøi nguyeân nhaân 

chuû yeáu sau ñaây : 

Thöù nhaát, coâng taùc saép xeáp laïi DN vaãn chöa ñaït nhö mong ñôïi. Nhö ñaàu 

Chöông II (tieåu muïc 2.1.1) chuùng toâi ñaõ ñeà caäp, hieän nay, tyû troïng DN Nhaø nöôùc coá 

voán döôùi 5 tyû ñoàng chieám gaàn 40% toång soá DN Nhaø nöôùc vaø soá DN laøm aên thua loã 

chieám tôùi gaàn 10%. Ñieàu naøy laøm aûnh höôûng ñeán hieäu quaû chung cuûa khoái caùc DN 

Nhaø nöôùc. 

 

(Nguoàn : Toång Cuïc Thoáng Keâ) 
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Thöù hai, caùc ngaân haøng, ñaëc bieät laø caùc ngaân haøng thöông maïi quoác doanh 

(laø nhöõng ngaân haøng lôùn nhaát hieän nay) vaãn coøn öu aùi DN Nhaø nöôùc trong khi cô 

cheá tín duïng theá chaáp hoaëc tín chaáp vaãn coøn chöa thöïc söï roõ raøng vaø nhieàu khi 

mang yeáu toá caûm tính töø ngöôøi duyeät cho vay. ÔÛ ñaây, cuõng caàn löu yù theâm laø DN 

Nhaø nöôùc ñaëc bieät deã tieáp caän caùc nguoàn voán öu ñaõi cuûa Nhaø nöôùc hôn caùc loïai 

hình DN khaùc, chaúng haïn nhö nguoàn voán öu ñaõi töø Quyõ Hoã trôï phaùt trieån (nay laø 

Ngaân haøng Phaùt trieån Vieät Nam – Moät ngaân haøng chính saùch cuûa Chính phuû). Trong 

khi ñoù, nhieàu döï aùn ñaàu tö cuûa DN Nhaø nöôùc khoâng khaû thi vaø haäu quaû laø giaù trò taøi 

saûn cuûa caùc DN naøy gia taêng song hieäu quaû mang laïi khoâng taêng. 

Thöù ba, vaán ñeà quaûn trò trong DN Nhaø nöôùc thöïc söï laø löïc caûn raát lôùn. Phaàn 

lôùn caùc DN coøn duy trì tö duy quaûn trò cuõ, chæ coát sao thuaän tieän cho ngöôøi laõnh ñaïo 

maø thieáu caân nhaéc ñeán tính khoa hoïc cuûa noù. Moät soá moâ hình quaûn trò môùi coù ñöôïc 

caäp nhaät nhöng phaàn thì kieán thöùc chöa ñöôïc truyeàn taûi moät caùch ñaày ñuû, phaàn thì 

tình hình thöïc teá cuûa DN chöa thaät söï phuø hôïp vôùi caùc moâ hình naøy neân vieäc aùp 

duïng khoâng mang laïi keát quaû toát, ngöôïc laïi gaây toán keùm chi phí, thaäm chí coøn taïo ra 

phaûn öùng ngöôïc; Ñoù laø taùc ñoäng vaø sinh ra moät moâi tröôøng laøm vieäc loän xoän, khoù 

kieåm soùat. Maáu choát cuûa vaán ñeà vaãn laø tö duy, vaãn laø con ngöôøi thì chöa giaûi quyeát 

ñöôïc. Duø moät soá DN ñaõ ñöôïc caáp chöùng chæ ISO, song treân thöïc teá, haàu heát caùc DN 

khoâng duy trì ñöôïc moâ hình quaûn trò naøy. Vaø môùi ñaây, kyõ thuaät khai thaùc caùc nguoàn 

löïc (ERP – Enterprise Resource Planning) cuõng ñöôïc nhaéc ñeán nhöng xem ra chöa 

DN naøo coù theå aùp duïng ñöôïc noù.  

Thöù tö, nhieàu DN Nhaø nöôùc chöa xaây döïng ñöôïc chieán löôïc roõ raøng vaø hieäu 

quaû. Vaãn coøn phoå bieán tình traïng xaây döïng vaø pheâ duyeät keá hoïach haøng naêm moät 

caùch hình thöùc, caûm tính maø khoâng coù söï nghieân cöùu baøi baûn döïa treân nhöõng kieán 
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thöùc khoa hoïc vaø tình hình thöïc teá cuûa thò tröôøng. Beân caïnh ñoù, coâng taùc nghieân cöùu 

vaø trieån khai (R&D) chöa ñöïôc chuù troïng taïi caùc DN naøy. 

Thöù naêm, chính saùch Nhaø nöôùc vaãn coøn nhieàu raøng buoäc trong vaán ñeà quaûng 

caùo tieáp thò khieán nhieàu DN Nhaø nöôùc khoâng theå caïnh tranh noåi vôùi caùc DN coù voán 

ñaàu tö nöôùc ngoøai ngay taïi thò tröôøng Vieät Nam. 

Thöù saùu, DN coù voán ñaàu tö nöôùc ngoøai coù nhöõng lôïi theá veà coâng ngheä, trình 

ñoä vaø kyõ naêng quaûn lyù, moät soá lôùn ñöôïc söï hoã trôï bao tieâu saûn phaåm töø coâng ty meï 

ôû nöôùc ngoøai.  

 Thöù baûy, cô cheá tuyeån duïng trong caùc DN Nhaø nöôùc chöa toát. Khaùc vôùi caùc 

DN coù voán ñaàu tö nöôùc ngoøai vôùi cô cheá tuyeån duïng coâng khai, minh baïch vaø saùt 

haïch raát gaét gao, ôû haàu heát caùc DN Nhaø nöôùc, vieäc tuyeån duïng thöôøng mang maøu 

saéc cuûa söï quen bieát, göûi gaém baát keå trình ñoä vaø kyõ naêng cuûa ngöôøi ñöôïc tuyeån 

duïng. Ñaây thöïc söï laø moät vaán ñeà noåi coäm maø baáy laâu nay toàn taïi ôû haàu heát caùc DN 

Nhaø nöôùc song vaãn chöa ñöôïc giaûi quyeát moät caùch caên cô. 

  Beân caïnh nhöõng vaán ñeà cuûa DN Nhaø nöôùc, chuùng ta cuõng caàn xem xeùt ñaùnh 

giaù thöïc löïc cuûa caùc DN ngoøai quoác doanh hieän nay. Qua soá lieäu thoáng keâ, chuùng ta 

nhaän thaáy raèng ñoái vôùi khoái caùc DN ngoøai quoác doanh, caùc chæ soá lieân quan ñeán lôïi 

nhuaän ñaït raát thaáp. Neáu nhö DN Nhaø nöôùc coù tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu dao 

ñoäng töø 4% ñeán 7% thì cuøng chæ tieâu naøy, DN coù voán ñaàu tö nöôùc ngoøai dao ñoäng töø 

11% ñeán 13% thì DN ngoøai quoác doanh chæ ñaït töø 1% ñeán 1,5%. Töông töï nhö vaäy, 

ROA vaø ROE cuûa caùc DN naøy ñaït raát thaáp. Khoâng nhöõng theá, caùc tyû soá naøy ñang coù 

xu höôùng giaûm daàn. 
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Hình 2.4 – Bieán ñoäng ROA vaø ROE cuûa khoái DN ngoøai quoác doanh

(Nguoàn : Toång Cuïc Thoáng keâ)
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Qua xem xeùt thöïc teá, chuùng ta coù theå ruùt ra moät soá nguyeân nhaân chính sau 

ñaây : 

 Thöù nhaát, phaàn lôùn ngöôøi chuû cuûa DN ngoøai quoác doanh chöa ñöôïc trang bò 

ñaày ñuû kieán thöùc veà phaùp luaät, tính chuyeân nghieäp trong quaûn lyù ñieàu haønh vaø xaây 

döïng moät chieán löôïc roõ raøng ñoái vôùi hoïat ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Heä quaû laø hieäu 

quaû hoïat ñoäng saûn xuaát kinh doanh chöa cao. 

 Thöù hai, gioáng nhö DN Nhaø nöôùc, cô cheá tuyeån duïng cuûa DN ngoøai quoác 

doanh chöa ñaït ñöôïc muïc tieâu choïn ñöôïc ngöôøi taøi, phaân quyeàn, uûy quyeàn vaø giaùm 

saùt. Ñieàu naøy xuaát phaùt töø quy moâ voán cuûa DN quaù nhoû, bò haïn cheá veà ngaân saùch, 

ñoàng thôøi vaãn toàn taïi khaù naëng neà tö duy quaûn lyù kieåu gia ñình. 
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 Thöù ba, nhö treân ñaõ phaân tích, phaàn lôùn caùc DN ngoøai quoác doanh hoïat ñoäng 

trong lónh vöïc thöông maïi, dòch vuï. Trong khi ñoù, ñaây laø lónh vöïc bò caïnh tranh khaù 

khoác lieät, coù tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu thaáp. Chính vì theá, duø doanh thu cuûa 

caùc DN ngoøai quoác doanh taêng raát nhanh nhöng lôïi nhuaän khoâng theå taêng töông öùng. 

Thö tö, quy moâ voán cuûa DN ngoøai quoác doanh quaù nhoû trong khi vieäc tieáp 

caän voán tín duïng khoâng phaûi deå daøng. Treân thöïc teá, ôû caùc DN naøy, chi phí giao dòch 

raát lôùn. 

 Thöù naêm, cô cheá kieåm tra giaùm saùt cuûa Nhaø nöôùc chöa toát, ñoàng thôøi nhaän 

thöùc veà tính minh baïch trong soå saùch keá toùan cuûa DN ngoøai quoác doanh nhìn chung 

chöa cao. Caàn nhìn nhaän moät söï thaät raèng baùo caùo taøi chính cuûa haàu heát caùc DN naøy 

ñeàu coù vaán ñeà veà tính minh baïch. Qua soá lieäu toång hôïp, chuùng ta coù theå thaáy raèng 

tyû suaát lôïi nhuaän treân voán chuû sôû höõu bình quaân ñaït quaù thaáp, chæ baèng 1/2 hoaëc 1/3 

laõi suaát tieàn gôûi ngaân haøng. Ñieàu naøy khieán cho baát kyø ai khoâng theå khoâng ñaët ra 

caâu hoûi veà tính minh baïch trong caùc baùo caùo cuûa phaàn lôùn caùc DN ngoøai quoác doanh.  

Noùi toùm laïi, qua phaân tích caùc soá lieäu thoáng keâ vaø ruùt ra caùc nguyeân nhaân 

chuû yeáu, chuùng ta coù theå thaáy trong nhöõng naêm gaàn ñaây, DN Vieät Nam noùi chung 

gia taêng khaù maïnh veà löôïng, song chöa thöïc söï maïnh veà chaát. Maët khaùc, giöõa khoái 

DN luoân coù söï khaùc bieät vaø öu theá chuû yeáu vaãn thuoäc veà khoái caùc DN coù voán ñaàu tö 

nöôùc ngoøai. 

Cuõng qua phaân tích treân, chuùng ta coù theå thaáy raèng vôùi thöïc traïng nhö hieän 

nay, DN Vieät Nam, ñaëc bieät laø khoái caùc DN trong nöôùc phaûi ñoái maët vôùi quaù nhieàu 

thaùch thöùc. Nhöõng lyù giaûi nguyeân nhaân ôû phaàn treân cuõng cho thaáy ñoù chính laø nhöõng 

thaùch thöùc lôùn noäi taïi cuûa DN. Noù chæ ra raèng haàu heát caùc DN Vieät Nam, ñaëc bieät laø 

DN trong nöôùc (chieám tyû troïng aùp ñaûo trong toång soá DN ñang hoïat ñoäng taïi Vieät 
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Nam) khoâng nhöõng haïn cheá veà voán maø coøn haïn cheá veà coâng ngheä, trình ñoä vaø kyõ 

naêng quaûn lyù.  

Sau khi ñöôïc keát naïp vaøo ngaøy 07/11/2006, ngaøy 11/01/2007 Vieät Nam ñaõ trôû 

thaønh thaønh vieân chính thöùc cuûa toå chöùc thöông maïi theá giôùi – WTO. Khi tham gia 

vaøo WTO, Vieät Nam buoäc phaûi tuaân thuû caùc luaät chôi cuûa toå chöùc naøy ñoàng thôøi seõ 

ñöôïc höôûng lôïi töø caùc luaät chôi ñoù. Nhö vaäy, ngoøai nhöõng thaùch thöùc noäi taïi voán dó 

ñaõ coù, khi Vieät Nam gia nhaäp WTO, caùc DN coøn seõ phaûi ñoái maët theâm vôùi moät loïat 

nhöõng thaùch thöùc môùi. 

2.3. Nhöõng thaùch thöùc môùi ñoái vôùi DN khi Vieät Nam gia nhaäp WTO  

2.3.1. DN thieáu söï chuaån bò ñaày ñuû trong caû nhaän thöùc laãn haønh ñoäng tröôùc boái 

caûnh môùi 

Khi Vieät Nam gia nhaäp WTO, caùc DN seõ laø boä phaän ñaàu tieân chòu aûnh höôûng 

bôûi söï kieän naøy. Chính vì vaäy, caùc böôùc chuaån bò cho söï saün saøng ñoùn nhaän nhöõng 

cô hoäi cuõng nhö nhöõng thaùch thöùc môùi laø voâ cuøng caàn thieát. Ñeå xem xeùt vaán ñeà ñoù, 

chuùng toâi ñaõ toå chöùc khaûo saùt treân moät soá caùc DN ñang hoïat ñoäng taïi Vieät Nam 

hieän nay. 

Vieäc khaûo saùt döïa treân nhöõng tieâu chí sau : 

(i) Kích thöôùc maãu : Toái thieåu phaûi coù 50 phaàn töû (50 DN); 

(ii) Maãu khaûo saùt phaûi bao goàm 3 loïai hình DN : DN Nhaø nöôùc, DN coù 

voán ñaàu tö nöôùc ngoøai vaø DN ngoøai quoác doanh vôùi cô caáu hôïp lyù; 

(iii) Maãu khaûo saùt phaûi bao goàm caùc 3 nhoùm lĩnh vực ngaønh ngheà cô baûn : 

Saûn xuaát, thöông maïi vaø dòch vuï vôùi cô caáu hôïp lyù; 

(iv) Ñòa baøn khaûo saùt : Haø Noäi, Khaùnh Hoøa, Tp Hoà Chí Minh, Ñoàng Nai, 

Bình Döông vaø Bình Phöôùc. 
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Hình 2.5 – Cô caáu loïai hình DN tham gia khaûo saùt 

DN Nhaø Nöôùc 
29%

DN coù voán ñaàu tö 
nöôùc ngoøai 31%

DN ngoøai quoác 
doanh 40%

(v) Ngöôøi ñieàn phieáu phaûi giöõ chöùc vuï quaûn lyù trong DN : Thaáp nhaát laø 

Phoù Keá toùan tröôûng, cao nhaát laø Giaùm ñoác. 

(vi) Caùc phieáu traû lôøi ñaày ñuû ôû nhöõng caâu baét buoäc môùi ñöôïc xem laø hôïp 

leä. 

Thöïc teá, chuùng toâi ñaõ thu thaäp vaø choïn maãu goàm 62 DN vôùi cô caáu nhö sau: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tuy kích thöôùc maãu khaûo saùt chöa phaûi laø lôùn, song keát quaû khaûo saùt cuõng coù 

theå giuùp chuùng ta ruùt ra moät soá nhaän xeùt khaùch quan vaø coù yù nghóa (Vui loøng xem 

Phuï luïc IV – Toång hôïp keát quaû khaûo saùt DN). Chuùng toâi xin neâu ra ñaây moät vaøi chæ 

tieâu chuû yeáu. 

2.3.1.1. Quy moâ voán  

Nhìn chung, caùc DN ñeàu coù quy moâ voán nhoû. Trong khi tyû leä DN coù voán ñaàu 

tö nöôùc ngoøai coù voán ñieàu leä döôùi 100 tyû ñoàng laø 32% thì tyû leä naøy ôû caùc DN Nhaø 

nöôùc laø 61% vaø cuûa caùc DN ngoøai quoác doanh leân tôùi 96%. Keát quaû khaûo saùt cuõng 

cho thaáy 92% caùc DN ngoøai quoác doanh laâm vaøo tình traïng thieáu voán ñeå hoïat ñoäng. 
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Nhö laø moät heä quaû, thieáu voán seõ daãn ñeán haïn cheá ñaàu tö. Theo keát quaû khaûo saùt, töø 

naêm 2000 ñeán nay, trong khi chæ coù 11% soá DN coù voán ñaàu tö nöôùc ngoøai hoøan toøan 

khoâng ñoåi môùi coâng ngheä saûn xuaát, quaûn lyù thì tyû leä naøy ôû caùc DN ngoøai quoác 

doanh laø 60% vaø ñoái vôùi DN Nhaø nöôùc leân tôùi 72%.  

2.3.1.2. Chaát löôïng quaûn lyù 

Haàu heát caùc DN ñeàu chöa aùp duïng caùc boä tieâu chuaån quaûn lyù chaát löôïng. Caùc 

DN aùp duïng boä tieâu chuaån ISO taäp trung ôû khoái DN coù voán ñaàu tö nöôùc ngoøai (74% 

soá DN ñöôïc khaûo saùt). Chæ coù 6% DN Nhaø nöôùc vaø 8% DN ngoøai quoác doanh ñaõ aùp 

duïng boä tieâu chuaån naøy. Ñieàu naøy cho thaáy haàu nhö caùc DN trong nöôùc chöa chuù 

troïng ñeán caûi tieán phöông thöùc quaûn lyù theo tieâu chuaån. Beân caïnh ñoù, tyû troïng lao 

ñoäng ñöôïc ñaøo taïo ñuùng ngaønh ngheà chieám treân 70% soá lao ñoäng trong caùc DN coù 

voán ñaàu tö nöôùc ngoøai laø 100% thì tyû troïng naøy ôû DN trong nöôùc chæ chieám 32% - 

33%. Chaát löôïng lao ñoäng nhö vaäy chaéc chaén seõ aûnh höôûng raát lôùn ñeán hieäu quaû 

hoïat ñoäng vaø naêng löïc caïnh tranh cuûa DN. 

2.3.1.3. Ñaàu tö cho nghieân cöùu vaø trieån khai (R & D) 

Theo keát quaû khaûo saùt, trong khi coù ñeán 53% caùc DN coù voán ñaàu tö nöôùc 

ngoøai daønh moät khoûan ngaân saùch khaù lôùn (chieám treân 5% doanh thu) cho hoïat ñoäng 

R & D thì chæ coù 4% – 6% caùc DN trong nöôùc chuù troïng vaø coù khaû naêng daønh möùc 

ngaân saùch lôùn nhö vaäy cho coâng taùc naøy. Tuy nhieân, vieäc nhaän ñònh veà chaát löôïng 

saûn phaåm haøng hoùa dòch vuï cuûa DN mình treân thò tröôøng trong nöôùc döôøng nhö maâu 

thuaãn vôùi chính keát quaû treân ñaây. Chæ coù 32% DN coù voán ñaàu tö nöôùc ngoøai cho 

raèng chaát löôïng haøng hoùa dòch vuï cuûa DN mình ñaït möùc toát (khoâng coù DN töï ñaùnh 

giaù ôû möùc “raát toát”) thì coù ñeán 48% DN ngoøai quoác doanh vaø 89% DN Nhaø nöôùc töï 

ñaùnh giaù saûn phaåm haøng hoùa dòch vuï cuûa mình ñaït ôû möùc toátù vaø raát toát. Ñieàu naøy 
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ñaët ra caâu hoûi lieäu caùc DN cuûa chuùng ta ñaõ laøm toát khaâu nghieân cöùu thò tröôøng hay 

chöa . Vaø döôøng nhö hoï vaãn chöa thöïc söï nhaän thöùc moät caùch ñaày ñuû nhöõng aùp löïc 

caïnh tranh maø DN seõ phaûi gaùnh chòu trong thôøi gian tôùi ñaây. 

Tö duy kinh doanh khaùc nhau daãn ñeán vieäc choïn löïa giaûi phaùp seõ khaùc nhau. 

Trong khi phaàn lôùn caùc DN coù voán ñaàu tö nöôùc ngoøai (68%) cho raèng giaûi phaùp öu 

tieân ñeå naêng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa DN laø xaây döïng thöông hieäu vaø saûn xuaát 

saûn phaåm môùi thì haàu heát caùc DN trong nöôùc laïi löïa choïn giaûi phaùp öu tieân laø giaûm 

chi phí (DN Nhaø nöôùc chieám 56% vaø DN ngoøai quoác doanh chieám 72%). Treân thöïc 

teá, doøng saûn phaåm giaù reû thöôøng bò hoøai nghi laø gaén lieàn vôùi chaát löôïng keùm, giaù trò 

gia taêng thaáp trong khi thöông hieäu toát luoân giuùp DN ñònh ñöôïc giaù baùn raát cao, 

chöa keå doøng ñôøi saûn phaåm coù xu höôùng ngaøy caøng ngaén ñi do toác ñoä phaùt trieån cuûa 

khoa hoïc kyõ thuaät vaø thò hieáu cuûa ngöôøi tieâu duøng ngaøy caøng cao. Vì vaäy, neáu 

khoâng nghieân cöùu ñeå ñöa ra thò tröôøng nhöõng doøng saûn phaåm môùi, DN chaéc chaén seõ 

gaëp phaûi nhieàu khoù khaên trong töông lai. 

2.3.1.4. Nhaän thöùc veà hoäi nhaäp 

Coù ñeán 22% DN Nhaø nöôùc vaø 52% DN ngoøai quoác doanh cho bieát hoï khoâng 

hieåu gì veà nhöõng cam keát hoäi nhaäp cuûa Chính phuû veà lónh vöïc lieân quan ñeán hoïat 

ñoäng cuûa DN hoï. Ñaây khoâng chæ phaûn aùnh söï thô ô ñaùng traùch cuûa baûn thaân nhöõng 

DN maø chuùng ta cuõng caàn phaûi xem xeùt laïi traùch nhieäm vaø phöông thöùc cung caáp 

thoâng tin chöa hieäu quaû cuûa caùc cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc trong thôøi gian qua. 

Maët khaùc, coù ñeán 39% DN Nhaø nöôùc vaø 76% DN ngoøai quoác doanh cho raèng 

khoù khaên cô baûn nhaát ñoái vôùi DN khi Vieät Nam gia nhaäp WTO laø DN chöa chuaån bò 

ñaày ñuû, trong khi tyû leä naøy ôû caùc DN coù voán ñaàu tö nöôùc ngoøai laø 0% (noùi ñuùng ra laø 

caùc DN FDI ñaõ ñaàu tö vaøo Vieät Nam ñeå chôø ñoùn söï kieän naøy). Beân caïnh ñoù, khaùc 
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vôùi caùc DN trong nöôùc, haàu heát caùc DN coù voán ñaàu tö nöôùc ngoøai tin raèng thuaän lôïi 

cô baûn nhaát maø DN coù theå coù ñöôïc sau khi Vieät Nam gia nhaäp WTO laø DN seõ ñöôïc 

hoïat ñoäng trong moät moâi tröôøng kinh doanh thoâng thoùang, côûi môû vaø minh baïch hôn. 

 Nhö vaäy, qua keát quaû khaûo saùt, chuùng ta coù theå thaáy DN Vieät Nam vôùi haàu 

heát laø DN trong nöôùc vaãn chöa coù söï chuaån bò ñaày ñuû trong caû nhaän thöùc vaø haønh 

ñoäng thöïc tieãn tröôùc boái caûnh hoäi nhaäp. Ñieàu naøy thöïc söï laø moät thaùch thöùc lôùn ñoái 

vôùi DN trong thôøi gian tôùi ñaây.  

2.3.2. DN Vieät Nam coù nguy cô bò aùp thueá cao ñoái vôùi haøng hoùa xuaát khaåu töø 

caùc vuï kieän trong thôøi gian chuyeån ñoåi sang cô cheá thò tröôøng hoøan toøan 

Nhö baát kyø thaønh vieân môùi naøo cuûa WTO, Vieät Nam caàn coù loä trình ñieàu 

chænh caùc chính saùch vó moâ ñeå hoøa nhaäp thöïc söï. Theo cam keát, Vieät Nam chaáp 

nhaän quy cheá neàn kinh teá phi thò tröôøng trong thôøi haïn toái ña 12 naêm keå töø khi gia 

nhaäp WTO. Roõ raøng, loä trình naøy vöøa taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå chính phuû vaø DN 

Vieät Nam coù thôøi gian ñeå hieäu chænh, song cuõng seõ taïo ra khoâng ít nhöõng khoù khaên 

môùi, taùc ñoäng maïnh ñeán naêng löïc caïnh tranh cuûa DN, ñaëc bieät laø ñoái vôùi caùc DN 

xuaát khaåu. 

Vì bò xem laø neàn kinh teá phi thò tröôøng neân cô quan ñieàu tra cuûa nöôùc nhaäp 

khaåu khi quyeát ñònh aùp möùc thueá choáng baùn phaù giaù vôùi haøng nhaäp khaåu töø Vieät 

Nam seõ söû duïng chi phí saûn xuaát cuûa moät quoác gia khaùc (thöôøng cao hôn cuûa Vieät 

Nam) laøm cô sôû tính toùan möùc phaù giaù. Moät loïat DN Vieät Nam thuoäc caùc ngaønh saûn 

xuaát xe ñaïp, cheá bieán toâm ñoâng laïnh , caù ba sa ñoâng laïnh vaø môùi ñaây laø giaøy muõ da 

bò kieän baùn phaù giaù ñaõ döï baùo raèng saép tôùi nay, caùc DN xuaát khaåu cuûa Vieät Nam 

coøn coù nguy cô lôùn hôn khi phaûi ñoái maët vôùi nhöõng vuï kieän töông töï bôûi leõ khi Vieät 
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Nam gia nhaäp WTO, thò tröôøng chung coù theâm ñoái thuû caïnh tranh vaø vaán ñeà naøy seõ 

ñöôïc caùc nöôùc nhaäp khaåu löu yù kyõ hôn.  

ÔÛ moät soá nöôùc , ngoøai thueá choáng baùn phaù giaù, chính phuû coøn taêng cöôøng baûo 

hoä caùc nhaø saûn xuaát trong nöôùc baèng moät saéc thueá khaùc, ñoù laø thueá choáng trôï caáp 

ñaùnh treân haøng hoùa nhaäp khaåu töø caùc neàn kinh teá phi thò tröôøng. Neáu caùc quoác gia 

khaùc (nhaát laø Hoa Kyø vaø caùc nöôùc thuoäc EU) cuõng aùp duïng saéc thueá naøy thì caùc DN 

xuaát khaåu Vieät Nam thöïc söï gaëp khoù khaên raát lôùn, xuaát phaùt töø 2 lyù do chuû yeáu sau : 

Moät laø, möùc thueá suaát thueá choáng trôï caáp thöôøng cao hôn nhieàu so vôùi thueá suaát 

thueá choáng baùn phaù giaù. Ñaëc ñieåm chung cuûa neàn kinh teá bò xem laø phi thò tröôøng 

thöôøng thieáu minh baïch, phoå bieán tình traïng thoâng tin maát caân xöùng. Chính vì theá, 

veà maët kyõ thuaät, vieäc xaùc ñònh chính xaùc möùc ñoä trôï caáp cuûa Chính phuû ñoái caùc DN 

xuaát khaåu laø raát khoù vaø ngöôøi ta phaûi aùp duïng phöông phaùp öôùc löôïng. Tuy nhieân 

möùc öôùc löôïng bao giôø cuõng lôùn vaø mang tính chuû quan cuûa ngöôøi öôùc löôïng . Heä 

quaû laø caùc quoác gia nhaäp khaåu seõ ñònh ra thueá suaát coá ñònh vôùi möùc thueá suaát raát 

cao; Hai laø, khaùc vôùi thueá choáng baùn phaù giaù thöôøng chæ nhaém vaøo nhöõng DN cuï 

theå vaø coù chính saùch mieãn tröø ñoái vôùi töøng tröôøng hôïp, thueá choáng trôï caáp laïi nhaém 

ñeán caû moät ngaønh cuûa nöôùc xuaát khaåu. Ñieàu naøy khieán cho söùc maïnh lieân keát giöõa 

caùc DN trong nöôùc (neáu coù) khoâng coøn mang yù nghóa nhieàu. 

2.3.3. Giaù caû haøng hoùa coù theå seõ giaûm maïnh do haøng raøo thueá quan (thueá nhaäp 

khaåu) gaàn nhö ñöôïc dôõ boû hoøan toøan 

Vieäc hoäi nhaäp ngaøy caøng saâu vaøo neàn kinh teá theá giôùi ñoàng nghóa vôùi vieäc 

Vieät Nam phaûi môû cöûa nhieàu hôn thò tröôøng trong nöôùc. Vieät Nam phaûi thöïc hieän 

cam keát giaûm vaø loïai boû haøng raøo thueá quan cho nhieàu nhoùm maët haøng. Heä quaû laø 

haøng hoùa töø nöôùc ngoøai seõ traøn vaøo thò tröôøng noäi ñòa. Nhö vaäy, neáu tröôùc ñaây, taïi 

thò tröôøng trong nöôùc, caùc DN Vieät Nam chuû yeáu chæ caïnh tranh vôùi caùc DN ñoùng taïi 
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Vieät Nam thì nay phaûi ñoái maët vôùi nhieàu ñoái thuû caïnh tranh lôùn hôn töø nöôùc ngoøai. 

Ñaây quaû laø thaùch thöùc khaù lôùn bôûi leõ haøng hoùa nhaäp khaåu seõ coù lôïi theá veà chaát 

löôïng, giaù caû vaø maãu maõ ña daïng hôn. 

2.3.4. DN trong nöôùc seõ coù theâm nhieàu ñoái thuû caïnh tranh môùi thuoäc nhoùm DN 

FDI do söï gia giaûm phaân bieät ñoái xöû giöõa caùc loïai hình DN  

Theo cam keát vôùi WTO, Vieät Nam phaûi môû cöûa cho caùc nhaø ñaàu tö nöôùc 

ngoøai trong caùc lónh vöïc thöông maïi dòch vuï, ñaëc bieät laø lónh vöïc ngaân haøng vaø baùn 

leû. Beân caïnh ñoù, cuøng vôùi söï phuïc hoài cuûa neàn kinh teá theá giôùi, doøng voán ñaàu tö 

nöôùc ngoøai tieáp tuïc coù xu höôùng chuyeån maïnh sang caùc nöôùc ñang phaùt trieån coù tình 

hình kinh teá vó moâ oån ñònh, trong ñoù coù Vieät Nam. Nhö vaäy, döï baùo, ñaàu tö nöôùc 

ngoøai tröïc tieáp vaøo Vieät Nam seõ taêng vaø DN trong nöôùc voán tröôùc ñaây ñaõ yeáu theá so 

vôùi khoái DN coù voán ñaàu tö nöôùc ngoøai, nay laø caøng gaëp nhieàu ñoái thuû hôn ngay taïi 

Vieät Nam. 

2.3.5. DN Vieät Nam deã bò tuït haäu nhanh hoaëc phaûi traû chi phí raát cao cho vieäc 

chuyeån giao coâng ngheä töø nöôùc ngoøai  

Chuùng ta bieát raèng, khoa hoïc coâng ngheä ñoùng goùp moät vai troø raát quan troïng 

trong söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá noùi chung vaø caùc DN noùi rieâng. Khi moät quoác 

gia coù thò tröôøng coâng ngheä hoïat ñoäng toát, caùc DN seõ laø ngöôøi ñaàu tieân ñöôïc höôûng 

lôïi töø noù. Coøn ngöôïc laïi, caùc DN seõ deã bò tuït haäu veà coâng ngheä hoaëc phaûi traû chi phí 

raát cao cho vieäc mua baèng phaùt minh saùng cheá töø nöôùc ngoøai. Cho ñeán nay, duø haønh 

lang phaùp lyù cho vieäc hình thaønh thò tröôøng khoa hoïc coâng ngheä ôû nöôùc ta ñaõ coù, 

song chöa thöïc söï ñaày ñuû vaø vieäc giaùm saùt vaãn chöa chaët cheõ. Coù theå keå ra ñaây moät 

soá vaán ñeà coøn noåi coäm sau : 

(i) Cô cheá quaûn lyù caùc toå chöùc hoïat ñoäng khoa hoïc duø ñaõ coù nhöõng ñoåi 

môùi song vaãn coøn mang ñaäm tính bao caáp, coøn mang cô cheá xin cho, 
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chöa thöïc söï phuø hôïp vôùi ñaëc thuø hoïat ñoäng nghieân cöùu khoa hoïc: 

Ñoù laø phaûi maïnh daïn chaáp nhaän nhöõng quan ñieåm môùi vaø phaûi gaén 

lieàn vôùi thöïc tieãn saûn xuaát cuûa DN. Heä quaû laø chöa phaùt huy ñöôïc 

heát tính chuû ñoäng saùng taïo cuûa caùc nhaø khoa hoïc.  

(ii) Cô cheá thöïc hieän caùc giao dòch treân thò tröôøng khoa hoïc coâng ngheä 

coøn haïn cheá. Hieän taïi caùc dòch vuï ñònh giaù, ñaùnh gía coâng ngheä vaãn 

coøn thieáu vaø yeáu. Caùc tieâu chí ñaùnh giaù vaãn coøn coøn mang tính öôùc 

löôïng vaø nhieàu khi raát caûm tính.   

(iii) Ngaân saùch ñaàu tö cho hoïat ñoäng khoa hoïc coøn traøn lan, manh muùn 

trong khi Nhaø nöôùc vaãn chöa taïo ñöôïc moät cuù hích thöïc söï ñeå xaõ 

hoäi hoùa hoïat ñoäng nghieân cöùu khoa hoïc treân cô sôû Nhaø nöôùc ñi tieân 

phong vaø chuû ñoäng keâu goïi hôïp taùc töø caùc thaønh phaàn kinh teá cuøng 

tham gia vaøo hoïat ñoäng naøy. 

Ngoøai ra, nhìn chung, Vieät Nam vaãn chöa coù ñöôïc heä thoáng caùc cô quan coù 

ñuû naêng löïc vaø thaåm quyeàn veà quaûn lyù khoa hoïc vaø coâng ngheä, nhaát laø trong vaán ñeà 

giaûi quyeát caùc tranh chaáp veà sôû höõu trí tueä vaø chuyeån giao coâng ngheä. Ñieàu naøy daãn 

ñeán vieäc gia taêng caùc chi phí giao dòch song keát quaû khoâng ñaït ñöôïc nhö mong 

muoán. 

 Chuùng ta bieát raèng trong boái caûnh hoäi nhaäp, coù raát nhieàu thaùch thöùc maø DN 

Vieät Nam phaûi ñoái maët, song nhöõng thaùch thöùc ñöôïc lieät keâ treân ñaây coù theå ñöôïc 

xem laø cô baûn nhaát. Noù ñaët ra yeâu caàu böùc baùch laø Nhaø nöôùc cuøng coäng ñoàng DN 

Vieät Nam phaûi nhanh choùng thích öùng vaø hieäu chænh, aùp duïng caùc giaûi phaùp khaû thi 

nhaèm naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa DN Vieät Nam, ñaëc bieät laø khoái caùc DN 

trong nöôùc. 
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KEÁT LUAÄN CHÖÔNG II : 

Töø naêm 2000 ñeán nay, soá löôïng DN Vieät Naêm gia taêng raát nhanh, ñaëc bieät laø 

khoái kinh teá tö nhaân. Ñaây laø keát quaû cho thaáy nhöõng noã löïc raát lôùn töø Chính phuû 

trong vieäc thay ñoåi tö duy trong laõnh ñaïo vaø hoïach ñònh chính saùch. Beân caïnh ñoù, 

nguoàn voán ñaàu tö tröïc tieáp töø nöôùc ngoøai ñaït ñöôïc cuõng khaù lôùn. Moät cheá ñoä chính 

trò oån ñònh, toác ñoä taêng tröôûng kinh teá cao vaø töông ñoái oån ñònh, trình ñoä daân trí ôû 

möùc khaù cuøng caùc tieàm naêng khaùc (nhö nguoàn lao ñoäng khaù doài daøo vôùi toá chaát caàn 

cuø, chòu khoù, ñieàu kieän töï nhieân khaù toát,…)  thöïc söï laø nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå 

coù theå hình thaønh neân moät moâi tröôøng kinh doanh toát vaø ñuû söùc haáp daãn caùc nhaø ñaàu 

tö. Tuy nhieân, khi phaân tích saâu hôn thöïc löïc caùc DN Vieät Nam, chuùng ta thaáy hoïat 

ñoäng cuûa caùc DN Vieät Nam vaãn chöa thöïc söï ñaït hieäu quaû cao. Trong khi DN trong 

nöôùc luoân chieám tyû troïng aùp ñaûo veà soá löôïng treân caû nöôùc thì nhìn moät caùch toång 

theå, chính caùc DN naøy laïi theå hieän nhieàu söï thua keùm so vôùi caùc DN coù voán ñaàu tö 

nöôùc ngoøai taïi Vieät Nam. Roõ raøng laø coù quaù nhieàu nhöõng toàn taïi laøm haïn cheá naêng 

löïc caïnh tranh cuûa chính caùc DN naøy.  

Khi Vieät Nam gia nhaäp WTO, ngoøai nhöõng thaùch thöùc noäi taïi voán dó ñaõ coù, 

caùc DN Vieät Nam laïi phaûi ñoái maët theâm moät soá nhöõng thaùch thöùc môùi. Ñieàu naøy 

chaéc chaén taùc ñoäng raát lôùn ñeán naêng löïc caïnh tranh cuûa nhöõng DN noùi rieâng vaø caû 

neàn kinh teá noùi chung. Chính vì vaäy, hôn luùc naøo heát, Nhaø nöôùc cuøng caùc DN phaûi 

nhaän thöùc moät caùch ñaày ñuû veà thöïc traïng cuûa neàn kinh teá vaø cuûa chính DN, töø ñoù coù 

nhöõng giaûi phaùp caên cô naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc DN Vieät Nam – nhaân 

toá ñoùng vai troø coát loõi trong söï phaùt trieån cuûa quoác gia.  
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CHÖÔNG III 

GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH DN VIEÄT NAM 

 

Trong Chöông II, chuùng ta ñaõ nghieân cöùu thöïc traïng cuûa caùc DN Vieät Nam 

hieän nay, töø ñoù xaùc ñònh caùc nguyeân nhaân cô baûn daãn ñeán thöïc traïng naøy. Trong boái 

caûnh Vieät Nam hoäi nhaäp saâu vaøo neàn kinh teá theá giôùi, DN Vieät Nam, nhaát laø caùc 

DN trong nöôùc seõ gaëp raát nhieàu thaùch thöùc. Tuy nhieân, chuùng ta cuõng coù khoâng ít cô 

hoäi. Chính vì theá, chuùng ta caàn xem xeùt caùc giaûi phaùp ñeå coù theå vöôït qua nhöõng 

thaùch thöùc vaø taän duïng trieät ñeå nhöõng cô hoäi, nhöõng lôïi theá cuûa mình goùp phaàn naâng 

cao naêng löïc canh tranh cuûa DN Vieät Nam, höôùng ñeán muïc tieâu phaùt trieån moät caùch 

beàn vöõng. 

3.1. Lôïi theá so saùnh cuûa Vieät Nam vaø nhöõng cô hoäi môùi khi Vieät Nam hoäi nhaäp  

vaøo neàn kinh teá theá giôùi 

 Khi hoøa nhaäp vôùi neàn kinh teá theá giôùi, ñaëc bieät laø sau khi gia nhaäp 

WTO, Vieät Nam noùi chung vaø caùc DN noùi rieâng seõ ñoái maët vôùi nhöõng thaùch thöùc 

môùi, song chuùng ta cuõng coù khoâng ít nhöõng cô hoäi maø neáu ñöôïc taän duïng toát, noù seõ 

laø ñoäng löïc thuùc ñaåy neàn kinh teá vaø caùc DN phaùt trieån maïnh meõ hôn. Toaøn caàu hoùa 

vaãn tieáp tuïc tieán veà phía tröôùc nhö moät taát yeáu khaùch quan, bôûi leõ ñoäng löïc beân 

trong cuûa noù laø söï phaùt trieån cuûa löïc löôïng saûn xuaát trong khi löïc löôïng saûn xuaát thì 

khoâng ngöøng phaùt trieån vaø toác ñoä phaùt trieån ngaøy caøng nhanh hôn vaø maïnh hôn . 

Khi tham gia vaøo WTO, nöôùc ta seõ coù nhöõng cô hoäi raát lôùn do WTO mang laïi vaø coù 

ñieàu kieän khai thaùc nhöõng lôïi theá so saùnh cuûa quoác gia. Coù theå neâu ra ñaây moät soá 

nhöõng cô hoäi cuûa chuùng ta . 
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 Thöù nhaát, khi hoäi nhaäp saâu vaøo neàn kinh teá theá giôùi, nhöõng lôïi theá so saùnh 

cuûa Vieät Nam seõ coù cô hoäi ñöôïc khai thaùc moät caùch hieäu quaû hôn. Nhöõng lôïi theá 

naøy coù theå ñöôïc nhaän ra nhö : Vò trí ñòa lyù thuaän lôïi, cheá ñoä chính trò oån ñònh, tyû leä 

daân soá trong ñoä tuoåi lao ñoäng cao, trình ñoä hoïc vaán bình quaân khaù, toá chaát caàn cuø, 

chòu khoù cuûa con ngöôøi, tö duy quaûn lyù vó moâ ñaõ côûi môû hôn,vv…  

 Thöù hai, caùc DN ñöôïc tieáp caän vôùi thò tröôøng haøng hoùa vaø dòch vuï ôû taát caû 

caùc nöôùc thaønh vieân vôùi möùc thueá nhaäp khaåu ñaõ ñöôïc caét giaûm vaø caùc dòch vuï maø 

caùc nöôùc môû cöûa theo caùc Nghò ñònh thö gia nhaäp cuûa caùc nöôùc naøy, khoâng bò phaän 

bieät ñoái xöû. 

Thöù ba, caùc DN coù cô hoäi thu huùt nguoàn voán huy ñoäng töø nöôùc ngoøai. Heä quaû 

keùo theo seõ laø cô hoäi tieáp nhaän coâng ngheä saûn xuaát vaø coâng ngheä quaûn lyù tieân tieán, 

naâng cao naêng suaát lao ñoäng, thuùc ñaåy chuyeån dòch cô caáu kinh teá, taïo ra coâng aên 

vieäc laøm vaø naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa chính DN. 

 Thö tö, gia nhaäp WTO taïo ñieàu kieän cho Vieät Nam noùi chung vaø caùc DN noùi 

rieâng coù ñöôïc vò theá bình ñaúng hôn nhö caùc thaønh vieân khaùc trong vieäc tham gia 

hoïach chính saùch thöông maïi toaøn caàu, coù cô hoäi ñeå ñaáu tranh nhaèm thieát laäp moät 

traät töï kinh teá môùi coâng baèng hôn, hôïp lyù hôn, töø ñoù coù ñieàu kieän baûo veä lôïi ích cuûa 

quoác gia vaø cuûa DN. 

 Thö naêm, hoäi nhaäp vaøo neàn kinh teá theá giôùi seõ thuùc ñaåy tieán trình caûi caùch 

trong nöôùc, ñaûm baûo tieán trình caûi caùch ñoàng boä hôn vaø giaûm ñi nhieàu chi phí giao 

dòch cho caùc DN. 

 Ngoaøi noã löïc töï thaân cuûa DN, vai troø cuûa Nhaø nöôùc laø voâ cuøng quan troïng. 

Nhaø nöôùc ñoùng vai troø beä ñôõ, laøm sao phaûi taïo ra ñöôïc moâi tröôøng kinh doanh toát vaø 
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ñònh höôùng cho söï hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa DN. Veà vaán ñeà naøy, chuùng toâi kieán 

nghò nhö sau. 

3.2. Ñònh höôùng hình thaønh DN caàn chuù troïng hôn veà chaát 

 Nhö Chöông II chuùng toâi ñaõ trình baøy, töø naêm 2000 ñeán nay, soá löôïng DN 

Vieät Nam gia taêng raát nhanh . Tuy nhieân, nhìn chung chaát löôïng vaãn chöa cao. 

Chính vì vaäy, Nhaø nöôùc caàn phaûi hoaïch ñònh chính saùch vaø ñònh höôùng cho DN chuù 

troïng hôn veà chaát, cuï theå : 

3.2.1. Thuùc ñaåy tieán trình saép xeáp laïi DN Nhaø nöôùc  

 ÔÛ nöôùc ta hieän nay, vaãn coøn toàn taïi cô cheá vôùi nhieàu öu aùi daønh cho DN 

Nhaø nöôùc duø nhìn chung, hieäu quaû hoïat ñoäng cuûa caùc DN naøy chöa töông xöùng.Ñieàu 

ñoù cho thaáy caàn xuùc tieán maïnh meõ hôn nöõa coâng taùc ñoåi môùi saép xeáp DN Nhaø nöôùc. 

Chuùng ta caàn chuù troïng ñeán nhöõng vaán ñeà sau ñaây : 

Thöù nhaát, caàn xaùc ñònh moät caùch roõ raøng vaø phuø hôïp moâ hình saép xeáp laïi ñoái 

vôùi töøng DN Nhaø nöôùc. Ñoái vôùi caùc DN maø khoâng coøn hoaëc coøn quaù ít voán Nhaø 

nöôùc nhöng khoâng coù trieån voïng, caàn maïnh daïn laøm thuû tuïc giaûi theå hoaëc phaù saûn, 

khoâng neân keùo daøi vieäc xöû lyù gaây toán keùm chi phí vaø haäu quaû coù theå seõ toài teä hôn. 

Thöù hai, nhanh choùng môøi caùc chuyeân gia (keå caû caùc chuyeân gia nöôùc ngoøai) 

nghieân cöùu ñeå hoøan chænh caùc kyõ thuaät ñònh gía doanh nghieäp, ñoàng thôøi xöû lyù trieät 

ñeå caùc toàn ñoïng veà taøi chính cuûa DN tröôùc khi coå phaàn hoùa. 

Thöù ba, tieán haønh coå phaàn hoùa caùc Toång coâng ty lôùn hieän vaãn ñang naém giöõ 

ñoäc quyeàn, môû roäng ñoái töôïng tham gia cuûa caùc nhaø ñaàu tö beân ngoøai, nhaát laø 

nhöõng nhaø ñaàu tö chieán löôïc; Caàn maïnh daïn dôõ boû raøo caûn haïn cheá tyû leä voán goùp 

cuûa nhaø ñaàu tö DN trong caùc coâng ty. Hieän taïi, ñaây laø ñieåm raát voâ lyù. ÔÛ cuøng moät 

lónh vöïc, trong khi nhaø ñaàu tö nöôùc ngoøai coù theå thaønh laäp DN 100% voán nöôùc ngoøai 
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thì khi DN Vieät Nam coå phaàn hoùa, nhaø ñaàu tö nöôùc ngoøai laïi bò haïn cheá tyû leä tham 

gia voán. Söï baát hôïp lyù naøy caàn phaûi nhanh choùng thaùo gôõ. 

 Thöù tö, khuyeán khích löïa choïn hình thöùc chuyeån theå qua vieäc baùn ñöùt DN, 

thay vì chæ coå phaàn hoùa. Vieäc naøy giuùp cho nhaø ñaàu tö coù nhieàu söï löïa choïn ngoøai 

vieäc thaønh laäp môùi DN hoaëc mua laïi moät soá coå phaàn cuûa DN khaùc. Hôn nöõa, hình 

thöùc baùn DN raát phuø hôïp vôùi nhöõng nhaø ñaàu tö maïo hieåm. Noù giuùp cho nhaø ñaàu tö 

ruùt ngaén thôøi gian thaâm nhaäp thò tröôøng, giaûm thôøi gian vaø chi phí giao dòch nhö xin 

giaáy pheùp, xaây döïng coâng trình vaø thaäm chí coù theå söû duïng ngay nhöõng nhaân vieân 

thöïc söï gioûi vaø coù kinh nghieäm saün coù maø khoâng toán nhieàu chi phí ñaøo taïo.  

3.2.2.  Trieät ñeå xoùa boû phaân bieät ñoái xöû giöõa DNNN vaø DN khaùc 

Caàn trieät ñeå xoùa boû tö töôûng phaân bieät ñoái xöû giöõa caùc loïai hình DN. Trong 

tröôøng hôïp ngaân haøng thöông maïi cho vay DN Nhaø nöôùc nhöng voán vay söû duïng 

keùm hieäu quaû, ngaân haøng vaø DN phaûi chòu traùch nhieäm giaûi quyeát quan heä kinh teá 

naøy theo ñuùng phaùp luaät, caùc cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc khoâng ñöôïc can thieäp saâu 

vaøo nhöõng giao dòch naøy. Töông töï nhö vaäy, vieäc phaân boå caùc nguoàn löïc (nhaát laø 

quyõ ñaát) caàn thöïc hieän moät caùch coâng khai, minh baïch. Tröôøng hôïp DN Nhaø nöôùc 

söû duïng caùc nguoàn löïc naøy keùm hieäu quaû, Nhaø nöôùc phaûi döùt khoùat thu hoài. Caàn aùp 

duïng maïnh meõ hôn cô cheá ñaáu giaù coâng khai, minh baïch nhaèm ñaûm baûo söï coâng 

baèng vaø traùnh thaát thoùat nguoàn voán Nhaø nöôùc. 

3.2.3. Hoøan thieän vaø taêng cöôøng phoå caäp phaùp luaät ñoái vôùi ngöôøi daân, naâng cao 

nhaän thöùc veà tính minh baïch cuûa DN vaø coù cô cheá kieåm soùat hieäu quaû 

Thöù nhaát, hoøan thieän heä thoáng phaùp luaät, ñaûm baûo luaät phaûi roõ raøng, ñaày ñuû 

vaø phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá, nhaát laø caùc quy ñònh coù lieân quan hoïat ñoäng cuûa 

DN. Song, heä thoáng luaät cuõng caàn mang tính oån ñònh nhaát ñònh, traùnh thöôøng xuyeân 
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thay ñoåi gaây trôû ngaïi cho vieäc ñöa luaät ñi vaøo cuoäc soáng. Coâng taùc xaây döïng luaät 

phaûi ñaûm baûo tính phuø hôïp, töông thích vôùi chuaån möïc quoác teá.  

Thöù hai, naâng cao yù thöùc quaûn trò trong vaán ñeà coâng boá thoâng tin minh baïch 

vì quyeàn lôïi cuûa cuûa coå ñoâng vaø caùc beân coù lieân quan. Vaán ñeà naøy caàn ñöôïc phoå 

caäp mang tính nhaát quaùn vaø thöôøng xuyeân nhaèm xaây döïng taäp quaùn kinh doanh 

ñuùng ñaén vaø phuø hôïp vôùi xu höôùng chung . 

Thöù ba, maïnh daïn thay ñoåi trieät ñeå heä thoáng keá toùan Vieät Nam theo caùc 

chuaån möïc keá toùan quoác teá , traùnh söï can thieäp quaù saâu cuûa caùc cô quan quaûn lyù 

Nhaø nöôùc veà taøi chính, tín duïng trong caùc vaán ñeà keá toùan, kieåm toùan, chuù troïng ñeán 

vieäc xaây döïng taäp quaùn söû duïng caùc chuaån möïc keá toùan quoác teá trong vieäc ghi cheùp 

vaø ñaùnh giaù caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh cuûa doanh nghieäp.  

Thöù tö, Nhaø nöôùc caàn baét buoäc caùc caùc doanh nghieäp coù möùc voán nhaát ñònh 

phaûi thöïc hieän kieåm toùan haøng naêm vaø coâng khai ra coâng chuùng, baát keå doanh 

nghieäp naøy coù nieâm yeát treân saøn giao dòch chöùng khoùan hay khoâng.  

Thöù naêm, thoâng tin cuûa doanh nghieäp ñöôïc chuù yù ñeán nhieàu laø töø caùc baùo caùo 

kieåm toùan. Vì vaäy, caàn phaûi chuaån hoùa caùc coâng ty kieåm toùan theo nguyeân taéc quoác 

teá nhaèm naâng cao maët baèng chaát löôïng chung cuûa caùc coâng ty kieåm toùan Vieät Nam. 

Hieän taïi, duø kieåm toùan laø lónh vöïc coù ñieàu kieän khi thaønh laäp doanh nghieäp, song 

treân thöïc teá, caùc ñieàu kieän naøy raát deã daøng ñöôïc ñaùp öùng. Chính vì theá, raát caàn toå 

chöùc ñaùnh giaù ñònh kyø caùc coâng ty kieåm toùan vaø caàn trieät ñeå loïai boû nhöõng coâng ty 

naøo khoâng ñaït chuaån. Coù nhö theá môùi hy voïng chaám döùt tình traïng “cho thueâ con 

daáu” (töùc chæ phaùt haønh baùo caùo kieåm toùan nhöng khoâng tieán haønh kieåm toùan) cuûa 

nhieàu coâng ty kieåm toùan Vieät Nam nhö hieän nay. 
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3.3.  Caùc nhoùm giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh ñoái vôùi DN Vieät Nam 

Nhö treân ñaõ trình baøy, nhaän ñònh ñöôïc heát nhöõng cô hoäi cuõng nhö nhöõng 

thaùch thöùc trong boái caûnh hoäi nhaäp laø voâ cuøng caàn thieát nhaèm tìm ra giaûi phaùp khai 

thaùc heát tieàm naêng cuûa quoác gia noùi chung vaø cuûa töøng DN noùi tieâng, töø ñoù taïo ñieàu 

kieän naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa DN Vieät Nam. Trong phaïm vi luaän vaên naøy, 

chuùng toâi khoâng baøn heát moïi giaûi phaùp maø chæ taäp trung vaøo caùc giaûi phaùp sau ñaây . 

3.3.1. Caùc giaûi phaùp töø phía Nhaø nöôùc 

3.3.1.1. Xaây döïng vaø thöïc hieän chieán löôïc ñoåi môùi coâng ngheä quoác gia  

 Coâng ngheä vaø trình ñoä cuûa coâng ngheä coù vai troø tröïc tieáp trong vieäc naâng cao 

chaát löôïng saûn phaåm, haï thaáp chi phí cuûa DN. Coâng ngheä caàn hieåu bao goàm 4 yeáu 

toá theå hieän ôû 4 hình thaùi khaùc nhau laø : Thieát bò, con ngöôøi, thoâng tin vaø thieát cheá. 

Boán yeáu toá naøy phaûi ñoàng boä vôùi nhau thì môùi phaùt huy ñöôïc heát taùc duïng cuûa coâng 

ngheä. Theo ñaùnh giaù cuûa caùc chuyeân gia, neáu chæ chuù yù ñeán yeáu toá thieát bò thoâi thì 

taùc duïng cuûa coâng ngheä cuõng chæ phaùt huy toái ña khoûang 50%. Khi thoâng tin ñöôïc 

cung caáp hoaëc truyeàn taûi raát sô saøi, con ngöôøi khoâng ñöôïc ñaøo taïo ñeán nôi ñeán choán 

vaø thieát cheá coâng ngheä khoâng chaët cheõ, baûn thaân thieát bò cuõng khoâng phaùt huy heát 

tính höõu ích cuûa noù. Thaäm chí, ñoâi khi seõ gaây haäu quaû khoân löôøng. 

Chính vì vaäy, caàn hieåu veà coâng ngheä moät caùch ñaày ñuû vaø xem chieán löôïc 

coâng ngheä laø moät trong nhöõng vaán ñeà troïng taâm trong tieán trình caûi caùch DN. Tuy 

nhieân, naêng löïc coâng ngheä cuûa DN laø naêng löïc coâng ngheä cuûa quoác gia, do ñoù 

khoâng theå thieáu vai troø cuûa Nhaø nöôùc. Caùc cô quan Chính phuû khoâng theå phoù thaùc 

cho DN maø phaûi chòu traùch nhieäm, coù taàm nhìn vaø coù chính saùch taïo ñieàu kieän, hoã 

trôï vaø ñònh höôùng cho DN xaây döïng vaø thöïc hieän chieán löôïc ñoåi môùi coâng ngheä phuø 



64 

hôïp vôùi naêng löïc cuûa DN vaø phuø hôïp vôùi boái caûnh kinh teá xaõ hoäi. Sau ñaây laø moät soá 

giaûi phaùp kieán nghò 

Thöù nhaát, Nhaø nöôùc caàn xuùc tieán ñeå phaùt trieån moät thò tröôøng veàø khoa hoïc 

coâng ngheä thöïc söï. Nhö chuùng toâi ñaõ phaân tích trong Chöông II, Vieät Nam hieän vaãn 

chöa coù moät thò tröôøng khoa hoïc coâng ngheä ñuùng nghóa trong khi ñieàu naøy raát caàn 

thieát ñeå taïo ñieàu kieän cho DN höôûng lôïi nhieàu nhaát töø thò tröôøng naøy, töø ñoù thuùc ñaåy 

vieäc ñoåi môùi coâng ngheä, laøm taêng tính caïnh tranh cuûa DN Vieät Nam. Vì vaäy, veà 

phía Nhaø nöôùc, chuùng ta caàn taäp trung vaøo moät soá vaàn ñeà nhö sau : 

(i) Raø soùat ñeå ban haønh hoaëc hieäu chænh heä thoáng chính saùch coù lieân quan 

ñeán hoïat ñoäng khoa hoïc coâng ngheä phuø hôïp vôùi thoâng leä quoác teá; Caàn 

laøm roõ vai troø vaø chöùc naêng cuûa caùc hoïat ñoäng nghieân cöùu khoa hoïc 

mang tính coâng ích vaø caùc hoïat ñoäng nghieân cöùu khoa hoïc mang tính 

kinh doanh; Ñaëc bieät, Nhaø nöôùc caàn ban haønh cô cheá phaân ñònh roõ 

raøng quyeàn sôû höõu vaø cô cheá phaân boå lôïi ích ñoái vôùi saûn phaåm coâng 

ngheä ñöôïc hình thaønh töø nguoàn voán Nhaø nöôùc vaø caùc nguoàn voán khaùc 

cuøng hình thaønh neân saûn phaåm coâng ngheä ñoù. 

(ii) Toå chöùc laïi heä thoáng quaûn lyù Nhaø nöôùc veà quyeàn sôû höõu trí tueä coù ñuû 

naêng löïc vaø quyeàn haïn thöïc söï nhaèm taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc 

DN, caù nhaân ñaêng kyù quyeàn sôû höõu trí tueä vaø baûo veä quyeàn naøy cuûa 

hoï.  

(iii) Nghieân cöùu xaây döïng chính saùch khuyeán khích (thoâng qua caùc coâng cuï 

hoã trôï nhö thueá, laõi suaát vay voán, chi phí huaán luyeän, khen thöôûng vaät 

chaát…)caùc thaønh phaàn kinh teá khoâng thuoäc Nhaø nöôùc trieån khai caùc 
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dòch vuï cung caáp thoâng tin, moâi giôùi coâng ngheä hoaëc toå chöùc nghieân 

cöùu yù töôûng saùng taïo veà coâng ngheä. 

(iv) Taêng chi ngaân saùch cho hoïat ñoäng nghieân cöùu khoa hoïc nhöng ñoàng 

thôøi phaûi taêng cöôøng coâng taùc giaùm saùt caùc hoïat ñoäng naøy nhaèm traùnh 

ñaàu tö traøn lan nhöng khoâng coù chieàu saâu vaø môû roäng khoâng haïn cheá  

caùc ñoái töôïng nhaän coâng trình thoâng qua hình thöùc ñaáu thaàu vaø phaân 

chia lôïi ích. 

Thöù hai, tieáp tuïc taïo ñieàu kieän cho thò tröôøng voán phaùt trieån nhaèm ñem laïi 

cho caùc DN nhöõng cô hoäi huy ñoäng voán ñeå ñaàu tö ñoåi môùi coâng ngheä. Ngoøai vieäc 

cuûng coá hoïat ñoäng cuûa thò tröôøng chöùng khoùan theo höôùng minh baïch hôn, môû roäng 

hôn, Nhaø nöôùc caàn taïo ra cô cheá thoâng thoùang ñoái vôùi vieäc phaùt haønh traùi phieáu DN 

(hieän taïi haàu heát caùc chöùng khoùan giao dòch chæ laø coå phieáu hoaëc traùi phieáu Chính 

phuû) vaø phaùt trieån thò tröôøng thueâ mua taøi chính. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy, chuùng ta 

caàn taäp trung vaøo moät soá vaán ñeà chuû yeáu sau : 

(i) Nhaø nöôùc caàn nghieân cöùu ñeå choïn löïa hoaëc thaønh laäp moät toå chöùc 

thaåm ñònh vaø baûo laõnh cho caùc traùi phieáu cuûa DN. Söï can thieäp cuûa 

toå chöùc naøy seõ daàn ñöôïc ruùt khoûi DN thoâng qua vieäc coå phaàn hoùa 

DN hoaëc tìm kieám caùc nhaø ñaàu tö chieán löôïc khaùc (khoâng thuoäc 

Nhaø nöôùc) ñeå chuyeån nhöôïng nghóa vuï baûo laõnh coù ñieàu kieän nhö 

seõ ñöôïc öu tieân mua coå phaàn phaùt haønh môùi töø DN, nhaän ñöôïc öu 

ñaõi khaùc töø Nhaø nöôùc. 

(ii) Nhaø nöôùc caàn coù chính saùch khuyeán khích caùc thaønh phaàn kinh teá, 

ñaëc bieät laø caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoøai thaønh laäp caùc coâng ty thueâ 

mua taøi chính nhaèm phaùt trieån thò tröôøng naøy. 
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 Thöù ba, treân cô sôû quy hoïach chieán löôïc phaùt trieån caùc ngaønh trong neàn kinh 

teá quoác daân, Nhaø nöôùc caàn coù chính saùch hoaëc cô cheá ñaëc bieät (keå caû cung caáp hay 

hoã trôï taøi chính cuûa Nhaø nöôùc) taäp trung ñoåi môùi toøan boä coâng ngheä cho moät hoaëc 

hai DN trong moät soá ngaønh. Chuùng ta thaáy raèng treân thöïc teá, duø chuùng ta coù nguoàn 

nguyeân lieäu thoâ khaù doài daøo, song do coâng ngheä keùm, chuùng ta vaãn phaûi nhaäp khaåu 

nguyeân lieäu ñeå saûn xuaát. Coù theå laáy vaøi ví duï nhö, haàu heát caùc DN saûn xuaát giaøy da 

xuaát khaåu ôû Vieät Nam ñeàu phaûi nhaäp da töø caùc nöôùc khaùc trong khi nöôùc ta coù 

ngaønh chaên nuoâi gia suùc khaù phaùt trieån vaø ñieàu kieän töï nhieân khaù thuaän lôïi; Tình 

traïng töông töï cuõng dieãn ra ñoái vôùi ngaønh may maëc, muoái duøng ñeå saûn xuaát hoùa 

chaát,… Tuy nhieân, do ñoåi môùi coâng ngheä lieân quan ñeán nhieàu vaán ñeà veà voán vaø con 

ngöôøi, khieán DN raát khoù khaên, Nhaø nöôùc neân taïo ra moät “cuù hích” thoâng qua vieäc 

taäp trung ñaàu tö maïnh vaøo moät vaøi DN laøm truï coät cho söï phaùt trieån cuûa caû ngaønh. 

  Thöù tö, chuù troïng ñaøo taïo löïc löôïng lao ñoäng thích öùng vôùi coâng ngheä môùi. 

Nhö chuùng ta ñaõ bieát, coâng ngheä môùi luoân phaûi ñi song song vôùi naêng löïc cuûa ngöôøi 

vaän haønh. Chính vì theá, coâng taùc ñaøo taïo caàn ñöôïc chuù troïng moät caùch ñaëc bieät, cuï 

theå nhö : 

 

(i) Khuyeán khích caùc DN taêng cöôøng coâng taùc huaán luyeän, ñaøo taïo cho 

ñoäi nguõ nhaân vieân ñeå coù theå deã daøng tieáp caän vôùi coâng ngheä môùi. 

Coâng taùc huaán luyeän, ñaøo taïo caàn xem laø moät trong nhöõng nhieäm vuï 

thöôøng xuyeân. Nhaø nöôùc caàn xem xeùt hoã trôï DN trieån khai coâng taùc 

naøy thoâng qua vieäc toå chöùc mieãn phí hoaëc thu phí vôùi giaù öu ñaõi caùc 

khoùa huaán luyeän ngaén ngaøy cho ngöôøi lao ñoäng, cung caáp mieãn phí 
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hoaëc laáy giaù öu ñaõi ñoái vôùi DN veà nhöõng thoâng tin caäp nhaät veà coâng 

ngheä môùi. 

(ii) Nhaø nöôùc caàn taïo cô cheá ñeå phaùt trieån vaø chuyeân nghieäp hoùa caùc 

tröôøng daïy ngheà. Beân caïnh caùc chính saùch öu ñaõi caùc thaønh kinh teá môû 

caùc tröôøng daïy ngheà nhö quy hoïach quyõ ñaát daønh cho caùc tröôøng, mieãn 

giaûm thueá, öu tieân cho vay voán, hoã trôï ñaàu tö thieát bò giaûng daïy, taøi 

lieäu nghieân cöùu,… Nhaø nöôùc caàn baét buoäc caùc tröôøng naøy phaûi ñaït 

chuaån chaát löôïng vaø phaûi thöïc hieän thanh tra kieåm tra ñònh kyø ñoái vôùi 

caùc toå chöùc naøy. 

3.3.1.2. Khuyeán khích caùc DN ñaàu tö vaøo caùc saûn phaåm coù giaù trò gia taêng cao 

Nhaø nöôùc caàn coù chính saùch khuyeán khích ñaàu tö vaøo caùc ngaønh ngheà taïo ra 

nhieàu giaù trò gia taêng; Chaúng haïn, thay vì chuû yeáu xuaát khaåu saûn phaåm thoâ, Nhaø 

nöôùc caàn khuyeán khích vaø hoã trôï caùc DN saûn xuaát saûn phaåm cheá bieán vaø ñaëc bieät laø 

caùc DN thuoäc coâng nghieäp phuï trôï thoâng qua vieäc ban haønh danh muïc ngaønh ngheà 

öu ñaõi ñaàu tö theo quy hoïach, höôûng tieän ích nhieàu hôn töø caùc coâng trình ñaàu tö cô 

sôû haï taàng cuûa Nhaø nöôùc, öu tieân vay voán, öu ñaõi laõi suaát, hoã trôï chi phí huaán 

luyeän,….  

3.3.1.3.  Quy hoïach nguoàn cung caáp nguyeân lieäu oån ñònh 

 Ñoái vôùi baát kyø moät DN naøo, ñaàu vaøo, nhaát laø nguyeân lieäu luoân laø moät vaán 

ñeà ñöôïc quan taâm lôùn. Thoâng thöôøng, chi phí nguyeân vaät lieäu chieám töø 50%-65% 

giaù thaønh saûn phaåm, moät tyû troïng khaù lôùn. Chính vì vaäy, nguoàn cung caáp nguyeân 

lieäu khoâng chæ aûnh höôûng ñeán chaát löôïng saûn phaåm maø coøn chi phoái ñeán chính saùch 

giaù vaø lôïi nhuaän cuûa DN. Trong boái caûnh caïnh tranh khoác lieät, coù ñöôïc nguoàn 

nguyeân lieäu oån ñònh vôùi giaù caû ít bieán ñoäng laø moät lôïi theá caïnh tranh raát lôùn cuûa DN.  
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 Chuùng ta bieát raèng quy hoïach nguoàn nguyeân lieäu khoâng theå khoâng coù söï can 

thieäp cuûa Nhaø nöôùc. Quy hoïach nguoàn nguyeân lieäu trong nöôùc phaûi phuø hôïp vôùi 

chieán löôïc phaùt trieån kinh teá cuûa quoác gia vaø phaûi khai thaùc tieàm naêng cuûa töøng 

vuøng mieàn cuøng vôùi aùp duïng coâng ngheä môùi phuø hôïp. Sau ñaây laø moät soá kieán nghò. 

 Thöù nhaát, Nhaø nöôùc caàn raø soaùt toång theå vaø quy hoïach laïi caùc vuøng nguyeân 

lieäu cho töøng ngaønh coâng nghieäp, ñaëc bieät laø coâng nghieäp nheï nhö deät, cheá bieán 

noâng saûn, thuûy saûn,… treân côû sôû nghieân cöùu kyõ löôõng ñieàu kieän ñòa lyù vaø tieàm naêng 

phaùt trieån cuûa töøng ñòa phöông. Keát quaû nghieân cöùu caàn ñöôïc coâng khai nhaèm chia 

seû thoâng tin ñeå vöøa coù theå thu thaäp yù kieán phaûn bieän vöøa nhaèm muïc ñích keâu goïi 

ñaàu tö. 

 Thöù hai, taêng cöôøng ñaàu tö vaøo hoïat ñoäng nghieân cöùu khoa hoïc nhaèm taïo ra 

coâng ngheä môùi veà nuoâi troàng, khai thaùc, sô cheá nguyeân lieäu ñem laïi nhieàu giaù trò gia 

taêng hôn. Treân cô sôû ñoù, khuyeán khích chuyeån giao coâng ngheä gioáng caây troàng vaät 

nuoâi, kyõ thuaät canh taùc, khai thaùc vaø cheá bieán moät caùch coù hieäu quaû; Caàn caân ñoái 

taêng ngaân saùch, ñoàng thôøi nhanh choùng ban haønh quy cheá xaõ hoäi hoùa hoïat ñoäng naøy 

nhaèm haøi hoøa caùc lôïi ích vaø giaûm thieåu ruûi ro. 

 Thöù ba, treân cô sôû quy hoïach toång theå, Nhaø nöôùc caàn chuù troïng ñeán ñaàu tö cô 

hôû haï taàng taïo ñieàu kieän cho caùc DN giaûm chi phí vaän chuyeån vaø chi phí giao dòch 

töø nguoàn nguyeân lieäu ñeán nôi saûn xuaát. 

Thöù tö, coù cô cheá thu huùt nguoàn lao ñoäng vaø caùc thaønh phaàn xaõ hoäi khaùc vaøo 

caùc vuøng nguyeân lieäu quy hoïach naøy baèng caùch taêng cöôøng ñaàu tö cho noâng daân vaø 

caùc DN, caùc cô sôû saûn xuaát thoâng qua chính saùch öu ñaõi tín duïng, thueá vaø ñaëc bieät laø 

giao ñaát ñeå thöïc hieän caùc döï aùn ñaàu tö vuøng nguyeân lieäu. 
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3.3.1.4.   Chuù troïng ñeán phöông thöùc quaûn lyù theo tieâu chuaån 

Do söùc eùp cuûa kinh teá thò tröôøng, thôøi gian qua, DN ôû nhöõng nöôùc phaùt trieån 

ñaõ söû duïng phöông thöùc quaûn lyù theo tieâu chuaån nhaèm naâng cao söùc caïnh tranh cuûa 

mình. Tröôùc tieân, hoï tieán haønh tieâu chuaån hoùa saûn phaåm vaø moïi thaønh phaàn caáu 

thaønh saûn phaåm. Treân cô sôû ñoù, tieán haønh vieäc kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm vaø 

quaûn lyù chaát löôïng saûn phaåm trong DN. ÔÛ nöôùc ta, trong gaàn 20 naêm tieán haønh coâng 

cuoäc ñoåi môùi, phöông thöùc quaûn lyù theo tieâu chuaån ñang ñöôïc naâng daàn ñoái vôùi caùc 

DN Vieät Nam, tuy nhieân vaãn ôû möùc thaáp. Nhieàu chuûng loïai haøng hoùa cuûa caùc DN 

Vieät Nam chöa ñaùp öùng theo caùc tieâu chuaån quoác teá, ñaõ naûy sinh nhieàu thua thieät 

treân thò tröôøng theá giôùi. Tình hình naøy ñoøi hoûi caùc DN phaûi naâng cao phöông thöùc 

theo tieâu chuaån chaát löôïng môùi coù theå ñöông ñaàu trong cuoäc caïnh tranh ngaøy caøng 

khoác lieät. Ñeå thöïc hieän toát quaù trình naøy, veà phía Nhaø nöôùc caàn taäp trung vaøo nhöõng 

giaûi phaùp cuï theå sau : 

 Thöù nhaát, Nhaø nöôùc caàn hoã trôï veà cung caáp thoâng tin, taøi lieäu veà caùc quy ñònh 

vaø  tieâu chuaån quoác teá nhaèm phoå bieán saâu roäng ñeán caùc DN; 

Thöù hai, nhanh choùng xaây döïng vaø hoøan thieän heä thoáng tieâu chuaån quoác gia 

veà chaát löôïng haøng hoùa nhöng phaûi  nhanh choùng ruùt ngaén söï khaùc bieät vôùi heä thoáng 

tieâu chuaån quoác teá, ñoàng thôøi taêng cöôøng coâng taùc thanh kieåm tra vieäc thöïc thi; 

Thöù ba, Nhaø nöôùc caàn khuyeán khích caùc DN aùp duïng phöông thöùc quaûn lyù 

theo tieâu chuaån. Cô cheá khuyeán khích coù theå ñöôïc thöïc hieän thoâng qua thöù töï öu 

tieân khi xeùt cho vay voán, baûo laõnh tín duïng, hoã trôï laõi suaát, hoã trôï kinh phí huaán 

luyeän,vv… 

3.3.1.5.  Naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng xuùc tieán thöông maïi 
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 Xuùc tieán thöông maïi ñöôïc hieåu nhö laø hoaït ñoäng nhaèm tìm kieám thò tröôøng, 

môû roäng thò tröôøng tieâu thuï haøng hoùa. Hoïat ñoäng xuùc tieán thöông maïi soâi ñoäng caàn 

coù söï tham gia cuûa caû 3 thaønh phaàn : Doanh nghieäp saûn xuaát kinh doanh haøng hoùa, 

toå chöùc trung gian trong lónh vöïc xuùc tieán thöông maïi vaø vai troø cuûa Nhaø nöôùc. 

Trong hoïat ñoäng xuùc tieán thöông maïi, ñaëc bieät laø xuùc tieàn thöông maïi xuaát khaåu, 

vai troø cuûa Nhaø nöôùc laø raát quan troïng. Treân taàm vó moâ, thuùc ñaåy hoïat ñoäng xuùc tieán 

thöông maïi caàn taäp trung vaøo caùc vaàn ñeà sau ñaây :  

 Thöù nhaát, hoïat ñoäng xuùc tieán thöông maïi caàn ñöôïc xem laø moät boä phaän caáu 

thaønh trong chính saùch thöông maïi cuûa quoác gia. Khi ñöôïc xem laø moät boä phaän caáu 

thaønh nhö vaäy thì haún nhieân, Nhaø nöôùc seõ coù söï ñaàu tö ñaày ñuû hôn cho hoïat ñoäng 

naøy. 

 Thöù hai, hoøan chænh heä thoáng chính saùch nhaèm thuùc ñaåy coâng taùc xuùc tieán 

thöông maïi. Moät yeâu caàu ñaët ra laø heä thoáng chính saùch phaûi baûo ñaûm söï ñoàng boä, 

caàn phaân ñònh roõ raøng traùch nhieäm giöõa caùc toå chöùc nhö caùc tham taùng thöông maïi, 

DN vaø caùc hieäp hoäi ngaønh haøng. Beân caïnh ñoù, caùc döï aùn xuùc tieán thöông maïi caàn 

caân nhaéc kyõ löôõng, traùnh choàng cheùo hoaëc caïnh tranh khoâng laønh maïnh, gaây laõng 

phí nguoàn löïc cuûa DN. 

 Thöù ba, naâng cao chaát löôïng boä maùy xuùc tieán thöông maïi cuûa Nhaø nöôùc. Nhaø 

nöôùc caàn raø soùat laïi nhaân löïc vaø boä maùy cuûa caû heä thoáng. Tình hình thöïc teá yeâu caàu 

phaûi saép xeáp laïi boä maùy vaø laøm sao caùc toå chöùc naøy vôùi söï taøi trôï cuûa ngaân saùch 

Nhaø nöôùc phaûi ñaûm ñöông ñöôïc chöùc naêng nhieäm vuï thöïc söï cuûa noù, traùnh chaïy 

theo soá löôïng gaây laõng phí vaø keùm hieäu quaû. 
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 Thöù tö, taêng cöôøng hoïat ñoäng cung caáp thoâng tin kòp thôøi vaø chaát löôïng. 

Chính phuûø neân xaây döïng moät chöông trình hoã trôï thoâng tin cho DN, trong ñoù giao 

cho moãi Boä, ngaønh coù traùch nhieäm cung caáp thoâng tin theo töøng muïc tieâu, noäi dung 

cuï theå. Caàn coù bieän phaùp xöû lyù maïnh tay hôn vôùi caùc cô quan toå chöùc Nhaø nöôùc voâ 

tình hay höõu yù trì treä thöïc hieän nhieäm vuï naøy. 

3.3.1.6.  Taêng cöôøng moái lieân keát, hôïp taùc giöõa caùc DN trong nöôùc 

Lieân keát vaø hôïp taùc kinh doanh giöõa caùc DN vöøa vaø nhoû trong nöôùc, giöõa caùc 

DN vöøa vaø nhoû vôùi caùc DN lôùn vaø taäp ñoøan kinh teá laø moät caùch thöùc ñeå DN naâng 

cao naêng löïc caïnh tranh, hoäi ñuû ñieàu kieän, tieáp caän vaø töøng böôùc thích öùng vôùi thò 

tröôøng quoác teá. Caùc hình thöùc lieân keát, hôïp taùc giöõa caùc DN raát ña daïng nhö : Lieân 

keát cung caáp thoâng tin cho khaùch haøng, cho caùc trung gian thöông maïi; Lieân keát vaø 

hôïp taùc ñeå xaây döïng thöông hieäu haøng hoùa,vv… Lieân keát vaø hôïp taùc seõ mang laïi 

nhieàu lôïi ích cho DN, chaúng haïn : Moät laø, xeùt veà maët lyù thuyeát, voán laø öu theá caïnh 

tranh cuûa caùc coâng ty lôùn. Khi caùc DN cuøng ngaønh lieân keát vôùi nhau, noù seõ taïo ra 

moät quy moâ saûn xuaát lôùn hôn. Ñieàu naøy ñaëc bieät coù yù nghóa ñoái vôùi DN vöøa vaø nhoû; 

Hai laø, lieân keát vaø hôïp taùc coù theå taïo ra cô hoäi cho caùc DN vöøa vaø nhoû trôû thaønh veä 

tinh cuûa nhöõng DN lôùn. Khi ñoù, phaân coâng lao ñoäng xaõ hoäi thöïc hieän roõ reät hôn vaø 

giuùp cho caùc DN khai thaùc heát nguoàn löïc cuûa mình; Ba laø, lieân keát vaø hôïp taùc giuùp 

giaûm chi phí giao dòch, giuùp DN naâng cao lôïi nhuaän töø hoïat ñoäng saûn xuaát kinh 

doanh. Roõ raøng, taêng cöôøng hoïat ñoäng lieân keát vaø hôïp taùc chaët cheõ giöõa caùc DN neân 

ñöôïc xem laø moät coâng cuï quan troïng giuùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa chính 

DN tham gia lieân keát. Trong vaán ñeà naøy, vai troø Nhaø nöôùc laø raát quan troïng. Nhaø 

nöôùc caàn taïo ra khung phaùp lyù roõ raøng hôn nöõa ñoái vôùi caùc loïai hình lieân keát vaø hôïp 

taùc. Moät haønh lang phaùp lyù roõ raøng seõ giuùp cho hoïat ñoäng lieân keát vaø hôïp taùc dieãn 
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ra deã daøng hôn, ñoàng thôøi laønh maïnh vaø bình ñaúng. Khung phaùp lyù roõ raøng coøn giuùp 

ngaên chaën nhöõng tieâu cöïc coù theå xaûy ra khi lieân keát vaø hôïp taùc nhö caáu keát thao 

tuùng thò tröôøng, gaây thieät haïi cho ngöôøi tieâu duøng, ñoàng thôøi traùnh ñöôïc söï caïnh 

tranh khoâng laønh maïnh gaây aûnh höôûng xaáu ñeán caû ngaønh haøng, vv…. 

3.3.2. Caùc giaûi phaùp ñoái vôùi caùc DN 

3.3.2.1. Xaây döïng vaø thöïc hieän chieán löôïc ñoåi môùi coâng ngheä phuø hôïp vôùi yeâu caàu 

phaùt trieån töøng ngaønh, töøng loïai hình doanh nghieäp 

 Thöù nhaát, DN caàn nhaän thöùc roõ raøng raèng ñoåi môùi coâng ngheä laø moät cuoäc 

caùch maïng trong DN. Ñieàu naøy mang tính tö duy. Khi thöïc hieän ñoåi môùi coâng ngheä, 

DN coù theå phaûi chaáp nhaän hy sinh ôû moät khaâu naøo ñoù, moät boä phaän nhaân vieân naøo 

ñoù, song caàn hieåu raèng muïc tieâu saâu xa cuûa ñoåi môùi coâng ngheä laø nhaèm naâng cao 

chaát löôïng saûn phaåm, haï giaù thaønh vaø taêng cöôøng naêng löïc caïnh tranh cuûa chính DN. 

Coøn ngöôïc laïi, DN khoù coù theå toàn taïi laâu hôn trong töông lai. 

 Thöù hai, trong tình hình phaùt trieån khoa hoïc coâng ngheä raát nhanh nhö hieän 

nay, DN caàn chuû ñoäng thöïc hieän ñoåi môùi coâng ngheä saûn xuaát cho phuø hôïp. Xaây 

döïng chieán löôïc ñoåi môùi coâng ngheä caàn tính toùan vaø laøm toát caùc chieán löôïc khaùc coù 

lieân quan nhö : 

(i) Chieán löôïc khaáu hao : Caàn xaây döïng moät chieán löôïc khaáu hao nhanh 

phuø hôïp vôùi khaû naêng taøi chính cuûa DN nhöng phaûi ñaûm baûo ñuoåi kòp 

toác ñoä phaùt trieån cuûa khoa hoïc coâng ngheä cuûa khu vöïc vaø theá giôùi. 

Thôøi gian khaáu hao khoâng neân keùo daøi quaù 10 naêm. Khi DN coù ñieàu 

kieän thì neân ruùt thôøi gian khaáu hao ngaén hôn nöõa. 
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(ii) Chieán löôïc thu huùt caùc nguoàn voán ñaàu tö: Ngoøai nguoàn huy ñoäng 

truyeàn thoáng laø vay ngaân haøng thöông maïi, DN caàn tính ñeán caùc 

phöông thöùc huy ñoäng voán khaùc nhö thueâ mua taøi chính, phaùt haønh 

chöùng khoùan (traùi phieáu, coå phieáu). Töùc nhieân, ñeå coù theå thuyeát phuïc 

chuû nôï hoaëc nhaø ñaàu tö taøi trôï, DN phaûi xaây döïng ñöôïc phöông aùn ñaàu 

tö thöïc söï hieäu quaû döïa treân neàn taûng nghieân cöùu vaø phaân tích kyõ caøng 

vaø chuyeân nghieäp. Thueâ nhaø tö vaán chuyeân nghieäp ñeå xaây döïng döï aùn 

khaû thi laø phöông thöùc neân ñöôïc choïn löïa nhaèm thu ñöôïc keát quaû ñaùnh 

giaù khaùch quan vaø ñaày ñuû hôn. 

(iii) Chieán löôïc traû nôï vay vaø tích luõy : Khi ñaõ tính ñeán vieäc huy ñoäng voán 

ñeå ñaàu tö ñoåi môùi coâng ngheä, DN caàn phaûi thieát keá chieán löôïc traû nôï 

voán vay cuõng nhö tích luõy. Moät phöông aùn khaû thi khoâng theå khoâng 

tính ñeán loä trình traû nôï vay, phaân chia coå töùc cuõng nhö tích luõy töông 

öùng. 

  Thöù ba, chuù troïng ñeán yeáu toá con ngöôøi trong khi xaây döïng chieán löôïc ñoåi 

môùi coâng ngheä. Caàn thieát phaûi thueâ ñöôïc nhaân vieân gioûi ñeå tieáp caän vaø vaän haønh 

coâng ngheä môùi thoâng qua cheá ñoä ñaõi ngoä vaø moâi tröôøng laøm vieäc toát. Song song ñoù, 

caàn phaûi thöôøng xuyeân naâng cao trình ñoä cuûa ngöôøi lao ñoäng thoâng qua caùc lôùp 

huaán luyeän ngaén haïn do DN töï toå chöùc hoaëc caùc cô quan ñaøo taïo chuyeân ngaønh toå 

chöùc. 

Thöù tö, neân caân nhaéc thaønh laäp boä phaän nghieân cöùu vaø trieån khai (R & D) vaø 

taïo ñieàu kieän ñeå boä phaän naøy phaùt huy heát vai troø cuûa mình trong quaù trình thöïc 

hieän chieán löôïc ñoåi môùi coâng ngheä; Neáu caàn thieát, DN neân taêng cöôøng lieân keát vôùi 
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caùc tröôøng ñaïi hoïc, vieän nghieân cöùu ñeå taän duïng ñöôïc nguoàn chaát xaùm coù chaát 

löôïng töø nhöõng nôi naøy. 

3.3.2.2. Chuù troïng ñeán caïnh tranh baèng giaù trò gia taêng song song vôùi vieäc taän 

duïng nhöõng thuaän lôïi veà ñieàu kieän töï nhieân vaø lao ñoäng giaù reû 

Caùc DN caàn tieáp tuïc taän duïng lôïi theá veà ñieàu kieän töï nhieân vaø lao ñoäng giaù 

reû ñeå haï thaáp giaù thaønh, taêng tính caïnh tranh cuûa saûn phaåm. Thôøi gian qua, ñaây quaû 

laø moät lôïi theá khaù lôùn ñoái vôùi caùc ngaønh ngheà coù haøm löôïng lao ñoäng cao nhö khai 

thaùc vaø cheá bieán noâng,laâm thuûy saûn, gia coâng haøng may maëc, giaøy da,…Tuy nhieân, 

veà laâu daøi, caùc DN neân taäp trung cho coâng taùc nghieân cöùu vaø trieån khai (R & D) ñeå 

taïo ra giaù trò gia taêng nhieàu hôn. Noùi caùch khaùc, caàn chuyeån höôùng chieán löôïc vaø 

taêng cöôøng ñaàu tö vaøo ngaønh ngheà hoaëc saûn phaåm chæ coù haøm löôïng lao ñoäng thaáp 

nhöng keát tinh chaát xaùm cao thay vì döïa quaù nhieàu vaøo lôïi theá töï nhieân vaø lao ñoäng 

giaù reû nhö hieän nay. Khoâng nhöõng theá, vôùi caùc saûn phaåm hieän coù, caàn thieát phaûi 

naâng cao chaát löôïng, caûi tieán maãu maõ, taïo ra theâm nhieàu söï choïn löïa cuõng nhö 

nhöõng tieän ích môùi cho khaùch haøng, töø ñoù, taïo neân thöông hieäu vöõng chaéc cho saûn 

phaåm .  

 3.3.2.3.  Taêng cöôøng kieåm soaùt chi phí ñaàu vaøo vaø quy hoïach nguoàn 

cung caáp  nguyeân lieäu oån ñònh 

 Thöù nhaát, caàn raø soùat laïi heä thoáng ñònh möùc tieâu hao vaät tö, ñoàng thôøi taêng 

cöôøng kieåm soùat vieäc thöïc hieän caùc ñònh möùc tieâu hao vaät tö haøng hoùa trong quaù 

trình saûn xuaát vaø löu thoâng nhaèm ñaûm baûo tieát kieäm nhaát. Beân caïnh ñoù, caàn tính 

toaùn laïi cô soá döï tröõ vaät tö phuø hôïp nhaèm tieát kieäm voán ôû khaâu naøy. 
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 Thöù hai, DN neân tìm kieám nhieàu nhaø cung caáp khaùc nhau, traùnh leä thuoäc vaøo 

moät nhaø cung caáp duy nhaát. Ñieàu naøy guùp cho DN choïn ñöôïc giaù mua toát nhaát vôùi 

chaát löôïng haøng hoùa chaáp nhaän ñöôïc, ñoàng thôøi khoâng rôi vaøo theá bò ñoäng khi moät 

nhaø cung caáp  naøo ñoù gaëp khoù khaên hoaëc thay ñoåi chieán löôïc veàø giaù caû. 

 Thöù ba, neân nghieân cöùu caùc loïai nguyeân lieäu khaùc coù giaù trò söû duïng cao 

nhöng chi phí ít hôn ñeå thay theá nhöng vaãn ñaûm baûo chaát löôïng cuûa saûn phaåm saûn 

xuaát ra. Ñieàu naøy ñoøi hoûi DN caàn chuù troïng ñeán hoïat ñoäng R & D hôn. 

 Thöù tö, trong ñieàu kieän nhaø cung caáp gaëp khoù khaên, DN neân tính ñeán phöông 

aùn lieân keát hoaëc hôïp taùc daøi haïn vôùi moät vaøi nhaø cung caáp trong vieäc nghieân cöùu vaø 

trieån khai loïai nguyeân lieäu môùi treân cô sôû taän duïng nguoàn nguyeân lieäu thoâ trong 

nöôùc vaø deã khai thaùc. 

 Thöù naêm, DN coù theå xaây döïng chieán löôïc ñaàu tö tröïc tieáp vaøo nguoàn cung 

caáp nguyeân lieäu nhö taøi trôï voán tröïc tieáp cho noâng daân, ngö daân hoaëc caùc cô sôû saûn 

xuaát trong vieäc nuoâi troàng, khai thaùc vaø sô cheá nguyeân lieäu, gaén keát hoï thaønh nhaø 

cung caáp laâu daøi cho chính DN mình. Trong tröôøng hôïp naøy, DN neân phoái hôïp vôùi 

caùc toå chöùc khoa hoïc ñeå cuøng nghieân cöùu vaø chuyeån giao kyõ thuaät nhaèm ñem laïi 

hieäu quaû toát nhaát. 

3.3.2.4.  Caûi tieán phöông thöùc quaûn lyù chuù troïng ñeán phöông thöùc quaûn lyù theo 

tieâu chuaån 

Thöù nhaát, caùc DN caàn coù chöông trình vaø muïc tieâu cuï theå tieáp caän ñeå aùp 

duïng caùc quy ñònh vaø tieâu chuaån quoác teá vaøo hoïat ñoäng cuûa DN mình ; Caàn ñaùnh 

giaù laïi moät caùch toøan dieän DN mình, xaùc ñònh ñaâu laø ñieåm maïnh, ñaâu laø ñieåm yeáu 

ñeå phaùt huy hoaëc ñieàu chænh. 
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Thöù hai, caûi caùch tö duy trong quaûn trò. Moãi chuû DN hoaëc laõnh ñaïo DN caàn 

xem xeùt laø ñaõ tuaân thuû nhöõng gì mình ñaët ra chöa hay vaãn cöù thay ñoåi theo yù thích 

cuûa caù nhaân; Beân caïnh ñoù, moãi chuû DN hoaëc laõnh ñaïo DN caàn xem xeùt kyõ löôõng 

caùc quy ñònh tröôùc khi ban haønh; Caàn kieåm soùat caùch thöùc thöïc hieän caùc quy ñònh, 

kieåm soùat vieäc chi tieâu tieàn baïc, tieán ñoä thöïc hieän keá hoïach vaø ñaëc bieät phaûi naâng 

cao nhaän thöùc cuõng nhö taêng cöôøng kieåm so tính minh baïch cuûa soå saùch, maïnh daïn 

phaân quyeàn, uûy quyeàn cho caùc coäng söï vieân caáp cao vaø caáp trung. 

Thöù ba, taêng cöôøng coâng taùc huaán luyeän ñeå nhaân vieân caäp nhaät kieán thöùc môùi 

veà nhöõng boä tieâu chuaån mang tính quoác teá; Xaùc laäp heä thoáng kieåm soùat coù hieäu quaû 

vaø coù nhöõng ñieàu chænh kòp thôøi nhaèm giaûm thieåu ruûi ro trong ñieàu haønh SXKD. 

3.3.2.5. Naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng xuùc tieán thöông maïi 

 Thöù nhaát, DN caàn naâng cao nhaän thöùc vaø chuû ñoäng hôn nöõa trong coâng taùc 

xuùc tieán thöông maïi. Treân thöïc teá, do chi phí cuûa coâng taùc xuùc tieán thöông maïi khaù 

lôùn vaø nhaän thöùc veà noù chöa ñaày ñuû neân nhieàu DN haàu nhö ít quan taâm ñeán coâng 

taùc naøy. DN caàn nhaän thöùc raèng chi phí cho hoïat ñoäng xuùc tieán thöông maïi hoâm nay 

nhaèm muïc ñích thu lôïi nhieàu hôn trong töông lai. Tuy nhieân, ñeå hoïat ñoäng naøy thöïc 

söï hieäu quaû, DN caàn caân nhaéc thaät kyõ löôõng loïai thoâng tin naøo caàn thu thaäp, tính 

chính xaùc cuûa thoâng tin, keânh khai thaùc thoâng tin ôû ñaâu vaø chi phí cho noù bao nhieâu. 

Thoâng tin caàn ñöôïc caäp nhaät vaø baûo maät ñeå traùnh laïc haäu cuõng nhö nhöõng ruûi ro coù 

theå xaûy ra. 

 Thöù hai,  DN caàn coù boä phaän chuyeân traùch veà coâng taùc xuùc tieán thöông maïi 

bao goàm nhöõng nhaân vieân thöïc söï coù kieán thöùc vaø kinh nghieäm veà lónh vöïc naøy. 

Hoïat ñoäng xuùc tieán thöông maïi caàn phaûi thöïc hieän thöôøng xuyeân, caàn coù chieán luôïc 
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daøi hôi vôùi muïc tieâu cuï theå thay vì chæ nhìn thaáy nhöõng caùi lôïi tröôùc maét; Ñoàng thôøi 

phaûi thöïc hieän ñuùng chieán löôïc ñaõ vaïch ra vaø theo ñuoåi muïc tieâu ñeán cuøng. 

 Thöù ba, hoïat ñoäng xuùc tieán thöông maïi khoâng chæ döøng laïi ôû vieäc nghieân cöùu 

thò tröôøng ñeå baùn caùc saûn phaåm hieän coù maø phaûi keát hôïp chaët cheõ vôùi vieäc nghieân 

cöùu trieån khai saûn phaûm môùi; Caàn xaùc ñònh voøng ñôøi cuûa doøng saûn phaåm vaø coù 

chieán löôïc xaây döïng nhöõng saûn phaåm khaùc thay theá ñaùp öùng vôùi nhu caàu cuûa thò 

tröôøng. 

3.3.2.6. Taêng cöôøng moái lieân keát, hôïp taùc giöõa caùc DN trong nöôùc 

 Thöù nhaát, caùc DN caàn chuû ñoäng thöïc hieän lieân keát vaø hôïp taùc. Baûn thaân caùc 

DN caàn yù thöùc roõ raøng nhöõng lôïi ích do lieân keát vaø hôïp taùc mang laïi. Tuøy theo tình 

hình thöïc teá cuûa DN vaø thò tröôøng maø löïa choïn moâ hình lieân keát vaø hôïp taùc cho phuø 

hôïp; Chaúng haïn nhö : Hoã trôï nhau veà thoâng tin, chæ mua saûn phaåm haøng hoùa cuûa 

nhau, hôïp taùc phaân chia thò phaàn treân cô sôû cam keát möùc giaù saøn hoaëc giaù traàn, cuøng 

xaây döïng moät thöông hieäu saûn phaåm, vv… 

 Thöù hai, caùc DN vöøa vaø nhoû neân tìm caùch tieáp caän vaø thuyeát phuïc caùc DN 

lôùn ñeå trôû thaønh DN veä tinh cuûa hoï. Ngöôïc laïi, caùc DN lôùn hôn neân caân nhaéc caùc ñeà 

nghò naøy theo höôùng tích cöïc nhaèm phaùt trieån caùc ngaønh coâng nghieäp phuï trôï vaø 

thuùc ñaåy phaân coâng lao ñoäng, taêng hieäu quaû hoïat ñoäng cuûa caùc beân.  

 Thöù ba, naâng cao vai troø cuûa hieäp hoäi ngaønh haøng. Trong neàn kinh teá thò 

tröôøng, vai troø cuûa hieäp hoäi ngaønh haøng raát quan troïng. Hieäp hoäi ngaønh vöøa phaûi 

thöïc söï ñoùng vai troø caàu noái giöõa caùc DN vôùi nhau döïa treân lôïi ích cuûa caùc beân, vöøa 

coù theå laø ngöôøi ñaïi dieän ñaáu tranh baûo veä quyeàn lôïi cuûa caùc DN thaønh vieân. 

 

 



78 

KEÁT LUAÄN CHÖÔNG III 

 

 Hoäi nhaäp laø xu theá taát yeáu khaùch quan. Trong boái caûnh ñoù, caùc DN Vieät Nam 

phaûi ñoái maët vôùi nhieàu thaùch thöùc, song laïi coù khoâng ít nhöõng cô hoäi môùi. Beân caïnh 

nhöõng thaùch thöùc phaûi ñoái maët, nhaän thöùc saâu saéc nhöõng cô hoäi naøy cuõng laø yeâu caàu 

böùc baùch ñoái vôùi töøng DN. Yeâu caàu ñaët ra laø phaûi taän duïng trieät ñeå nhöõng lôïi theá so 

saùnh cuûa quoác gia cuõng nhö bieát naém laáy nhöõng thôøi cô töø tieán trình hoäi nhaäp, töø ñoù 

coù theå giuùp DN xaây döïng moät chieán löôïc phaùt trieån phuø hôïp. 

Theo tö duy logic ñoù, coù raát nhieàu giaûi phaùp ñöôïc chuùng toâi nghieân cöùu vaø 

ñaët ra, song töïu trung caùc giaûi phaùp ñöôïc chia thaønh caùc nhoùm cô baûn sau : Ñònh 

höôùng hình thaønh vaø phaùt trieån DN ñi saâu vaøo chaát löôïng hôn laø soá löôïng, xaây döïng 

vaø thöïc hieän chieán löôïc ñoåi môùi coâng ngheä, chuù troïng taïo ra giaù trò gia taêng ñoái vôùi 

haøng hoùa vaø dòch vuï song song vôùi vieäc taän duïng nhöõng lôïi theá caïnh tranh truyeàn 

thoáng, quy hoïach nguoàn nguyeân lieäu oån ñònh, caûi tieán phöông thöùc quaûn lyù theo tieâu 

chuaån, naâng cao chaát löôïng hoïat ñoäng xuùc tieán thöông maïi vaø taêng cöôøng caùc moái 

lieân keát vaø hôïp taùc giöõa caùc DN. 

Caùc nhoùm giaûi phaùp naøy caàn phaûi ñöôïc thöïc hieän moät caùch ñoàng boä ñeå coù theå 

taïo neân söùc maïnh toång löïc , ñoàng thôøi giuùp tieát kieäm thôøi gian vaø chi phí trong quaù 

trình trieån khai nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa DN Vieät 

Nam trong boái caûnh hieän nay. 
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PHAÀN KEÁT LUAÄN 
 

Ñoàng thôøi vôùi quaù trình chuyeån ñoåi cô cheá neàn kinh teá töø keá hoïach hoùa taäp 

trung sang cô cheá kinh teá thò tröôøng, neàn kinh teá Vieät Nam ñaõ coù nhöõng böôùc khôûi 

saéc, töøng böôùc hoäi nhaäp vôùi neàn kinh teá khu vöïc vaø theá giôùi. Treân böôùc ñöôøng ñoù, 

thò tröôøng ñeå caùc doanh nghieäp Vieät Nam tham gia hoïat ñoäng seõ roäng hôn, song 

ñoàng thôøi seõ chòu nhieàu aùp löïc caïnh tranh hôn. Tuy nhieân, nhö laø quy luaät, söï caïnh 

tranh laø taát yeáu vaø noù chính laø ñoäng löïc phaùt trieån cuûa caû neàn kinh teá, trong ñoù, 

doanh nghieäp luoân ñoùng vai troø noøng coát. 

Töø caùc soá lieäu thu thaäp ñöôïc, chuùng toâi ñaõ tieán haønh nghieân cöùu, phaân tích vaø 

ñaùnh giaù thöïc traïng cuûa caùc doanh nghieäp Vieät Nam noùi chung, bao goàm nhoùm caùc 

doanh nghieäp trong nöôùc vaø nhoùm caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoøai. 

Nhìn chung, gioáng nhö nhöõng quoác gia khaùc trong thôøi kyø chuyeån ñoåi neàn kinh teá, 

duø coù nhöõng lôïi theá nhaát ñònh, song caùc doanh nghieäp Vieät Nam vaãn coøn nhieàu haïn 

cheá treân caùc maët, ñaëc bieät laø nhoùm caùc DN trong nöôùc (bao goàm doanh nghieäp Nhaø 

nöôùc vaø doanh nghieäp ngoøai quoác doanh). Söï khaùc bieät veà sôû höõu voán ñaõ taïo ra 

nhieàu khaùc bieät veà tieàm löïc voán, coâng ngheä vaø tö duy quaûn lyù giöõa caùc khoái doanh 

nghieäp vôùi nhau. Heä quaû keùo theo laø naêng löïc caïnh tranh giöõa caùc khoái doanh 

nghieäp cuõng khaùc nhau vaø öu theá vaãn thuoäc veà caùc DN coù voán ñaàu tö nöôùc ngoøai 

trong khi caùc DN trong nöôùc laïi chieám tyû leä aùp ñaûo neáu tính veà soá löôïng DN. 

Trong boái caûnh Vieät Nam hoäi nhaäp ngaøy caøng saâu vaøo neàn kinh teá theá giôùi, 

nhaát laø söï kieän Vieät Nam ñaõ trôû thaønh thaønh vieân chính thöùc cuûa Toå chöùc Thöông 

maïi Theá giôùi (WTO), hôn luùc naøo heát, caùc doanh nghieäp Vieät Nam caàn phaûi nhaän 

thöùc roõ tình hình, keå caû thöïc traïng cuûa mình vaø boái caûnh chung cuûa neàn kinh teá. 

Treân cô sôû ñoù, caùc doanh nghieäp Vieät Nam caàn trang bò kieán thöùc ñaày ñuû hôn, naêng 
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ñoäng hôn ñeå coù theå xaây döïng cho mình nhöõng chieán löôïc kinh doanh hôïp lyù vaø hieäu 

quaû nhaát.  Ñoàng haønh cuøng doanh nghieäp, vai troø Nhaø nöôùc laø voâ cuøng quan troïng. 

Nhaø nöôùc caàn ñònh höôùng , taïo ra haønh lang phaùp lyù ñaày ñuû, roõ raøng vaø phuø hôïp vôùi 

thoâng leä quoác teá cuõng nhö nhöõng cam keát hoäi nhaäp ñeå coù theå taïo ra moät moâi tröôøng 

kinh doanh thoâng thoùang, coâng baèng vaø minh baïch, taïo ñieàu kieän cho doanh nghieäp 

coù theå toàn taïi vaø phaùt trieån.  

Töø vieäc xoùay saâu vaø caùc nguyeân nhaân daãn ñeán nhöõng haïn cheá, chuùng toâi xaùc 

ñònh nhöõng thaùch thöùc noäi taïi chuû yeáu cuõng nhö nhöõng thaùch thöùc môùi seõ phaùt sinh 

ñoái vôùi doanh nghieäp Vieät Nam khi maø tieán trình hoäi nhaäp ngaøy moät khaån tröông vaø 

khoâng theå trì hoõan. Keát hôïp vôùi vieäc nhaän ñònh nhöõng lôïi theá so saùnh cuûa quoác gia, 

chuùng toâi ñaõ ñöa ra moät soá nhoùm giaûi phaùp nhaèm naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa 

doanh nghieäp Vieät Nam, ñaëc bieät laø ñoái vôùi caùc DN trong nöôùc.  

Nhö chuùng toâi ñaõ trình baøy, ñaây laø ñeà taøi khaù roäng vaø chuû yeáu mang tính ñònh 

höôùng, song coù theå ñöôïc xem laø nhöõng vaán ñeà coát loõi nhaát. Chính vì theá, moãi DN coù 

theå döïa treân neàn taûng caùc nhoùm giaûi phaùp naøy, keát hôïp vôùi tình hình thöïc teá cuûa DN 

mình ñeå xaây döïng chieán löôïc vaø coù nhöõng böôùc ñi phuø hôïp nhaèm ñaït ñöôïc hieäu quaû 

cao nhaát . 

Duø quaù trình hoøan thieän vaø naâng cao naêng löïc cuûa doanh nghieäp Vieät Nam seõ 

gian nan, ñoøi hoûi toán nhieàu thôøi gian vaø coâng söùc, song vôùi noã löïc vaø quyeát taâm cuûa 

Chính phuû vaø ñaëc bieät laø cuûa caùc doanh nghieäp, chuùng ta hoøan toøan coù theå tin töôûng 

raèng DN Vieät Nam noùi rieâng vaø neàn kinh teá nöôùc nhaø noùi chung seõ coù nhöõng khôûi 

saéc maïnh meõ hôn, aán töôïng hôn höôùng ñeán muïc tieâu phaùt trieån moät caùch beàn vöõng. 

 

 Xin chaân thaønh caûm ôn vaø kính chaøo traân troïng 
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 Phụ lục I - TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN TỪ BÁO CÁO 

TÀI CHÍNH NĂM CỦA CÁC DN GIAI ĐỌAN 2000 - 2005 
Năm 2000 

DN Nhà Nước DN có vốn đầu tư nước ngòai DN Ngòai quốc doanh 

STT CHỈ TIÊU CƠ 
BẢN 

Đơn vị 
tính 

Tổng số Số 
lượng 
/giá trị 

Tỷ 
trọng 
trong 
tổng 
số 

Số 
lượng 
/ giá trị 

tính 
trên 
đầu 
DN 

Số 
lượng/
giá trị 
tính 
trên 
đầu 
lao 
động 

Số 
lượng 
/giá trị 

Tỷ 
trọng 
trong 
tổng 
số 

Số 
lượng 
/ giá trị 

tính 
trên 
đầu 
DN 

Số 
lượng/
giá trị 
tính 
trên 
đầu 
lao 
động 

Số 
lượng 
/giá trị 

Tỷ 
trọng 
trong 
tổng 
số 

Số 
lượn
g / 
giá 
trị 

tính 
trên 
đầu 
DN 

Số 
lượn
g/giá 

trị 
tính 
trên 
đầu 
lao 
động 

1 
Số doanh 
nghiệp 

Doanh 
nghiệp 42,288 5,759 13.6%     1,525 3.6%     35,004 82.8

%     

2 Số lao động Người  
3,536,99

8 
2,088,53

1 59.0% 362.65
5   407,56

5 11.5% 267.25
6   1,040,

902 
29.4
% 

29.7
37   

3 
Tổng gtrị tài 
sản cuối năm 

Tỷ 
đồng 

998,423 670,234 67.1% 116.38
0 0.321 229,84

1 23.0% 150.71
5 0.564 98,348 9.9% 2.81

0 
0.09

4 

  Trong đó :   
                          

3.1 
TSCĐ và đầu 
tư dài hạn 

Tỷ 
đồng 

411,713 229,856 55.8% 39.912 0.110 147,94
1 35.9% 97.010 0.363 33,916 8.2% 0.96

9 
0.03

3 

3.2 
TSLĐ và đầu 
tư ngắn hạn 

Tỷ 
đồng 

586,710 440,378 75.1% 76.468 0.211 81,900 14.0% 53.705 0.201 64,432 11.0
% 

1.84
1 

0.06
2 

4 
Tổng nguồn 
vốn 

Tỷ 
đồng 

998,423 670,234 67.1% 116.38
0 0.321 229,84

1 23.0% 150.71
5 0.564 98,348 9.9% 2.81

0 
0.09

4 

  Trong đó :   
                          

4.1 
Vốn chủ sở 
hữu 

Tỷ 
đồng 

375,313 223,171 59.5% 38.752 0.107 108,45
5 28.9% 71.118 0.266 43,687 11.6

% 
1.24

8 
0.04

2 

4.2 Nợ phảI trả 
Tỷ 
đồng 

623,110 447,063 71.7% 77.629 0.214 121,38
6 19.5% 79.597 0.298 54,661 8.8% 1.56

2 
0.05

3 

5 
Doanh thu 
thuần 

Tỷ 
đồng 

608,672 444,673 73.1% 77.214 0.213 161,95
7 26.6% 106.20

1 0.397 2,042 0.3% 0.05
8 

0.00
2 

6 
Lợi nhuận 
trước thuế 

Tỷ 
đồng 

41,150 17,567 42.7% 3.050 0.008 21,541 52.3% 14.125 0.053 2,042 5.0% 0.05
8 

0.00
2 

 

 
 

  - Tổng Cục thống kê 

 

- Cục Tài chính DN (Bộ Tài chính) 
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Năm 2002 

DN Nhà Nước DN có vốn đầu tư nước ngòai DN Ngòai quốc doanh 

Tổng số Số lượng 
/giá trị 

Tỷ 
trọng 
trong 
tổng 
số 

Số 
lượng / 
giá trị 
tính 
trên 

đầu DN 

Số 
lượng/giá 

trị tính 
trên đầu 
lao động 

Số 
lượng 
/giá trị 

Tỷ 
trọng 
trong 
tổng 
số 

Số 
lượng / 
giá trị 
tính 
trên 

đầu DN 

Số 
lượng/giá 

trị tính 
trên đầu 
lao động 

Số lượng 
/giá trị 

Tỷ 
trọng 
trong 
tổng 
số 

Số 
lượng 
/ giá trị 

tính 
trên 
đầu 
DN 

Số 
lượng/
giá trị 
tính 
trên 

đầu lao 
động 

62,908 5,364 8.5%     2,308 3.7%     55,236 87.8%     

4,657,803 2,260,306 48.5% 421.384   691,088 14.8% 299.432   1,706,409 36.6% 30.893   

1,352,077 858,616 63.5% 160.070 0.380 291,120 21.5% 126.135 0.421 202,341 15.0% 3.663 0.119 

                          

552,326 309,101 56.0% 57.625 0.137 170,579 30.9% 73.908 0.247 72,646 13.2% 1.315 0.043 

799,751 549,515 68.7% 102.445 0.243 120,541 15.1% 52.227 0.174 129,695 16.2% 2.348 0.076 

1,352,077 858,616 63.5% 160.070 0.380 291,120 21.5% 126.135 0.421 202,341 15.0% 3.663 0.119 

                          

486,576 252,596 51.9% 47.091 0.112 138,393 28.4% 59.962 0.200 95,587 19.6% 1.731 0.056 

865,501 606,020 70.0% 112.979 0.268 152,727 17.6% 66.173 0.221 106,754 12.3% 1.933 0.063 

1,194,902 611,209 51.2% 113.946 0.270 221,078 18.5% 95.788 0.320 362,615 30.3% 6.565 0.213 

62,236 25,960 41.7% 4.840 0.011 30,792 49.5% 13.341 0.045 5,484 8.8% 0.099 0.003 
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Năm 2003 

DN Nhà Nước DN có vốn đầu tư nước ngòai DN Ngòai quốc doanh 

Tổng số Số lượng 
/giá trị 

Tỷ 
trọng 
trong 

tổng số 

Số 
lượng / 
giá trị 
tính 
trên 

đầu DN 

Số 
lượng/giá 

trị tính 
trên đầu 
lao động 

Số 
lượng 
/giá trị 

Tỷ 
trọng 
trong 

tổng số 

Số 
lượng / 
giá trị 
tính 
trên 

đầu DN 

Số 
lượng/giá 

trị tính 
trên đầu 
lao động 

Số lượng 
/giá trị 

Tỷ 
trọng 
trong 
tổng 
số 

Số 
lượng 
/ giá trị 

tính 
trên 
đầu 
DN 

Số 
lượng/giá 

trị tính 
trên đầu 
lao động 

72,012 4,845 6.73%     2,641 3.67%     64,526 89.6%     

5,175,092 2,264,942 43.77% 467.480   860,259 16.62% 325.732   2,049,891 39.6% 31.768   

1,567,178 932,942 59.53% 192.558 0.412 344,611 21.99% 130.485 0.401 289,625 18.5% 4.489 0.141 

                          

645,505 332,076 51.44% 68.540 0.147 210,483 32.61% 79.698 0.245 102,946 15.9% 1.595 0.050 

921,673 600,866 65.19% 124.018 0.265 134,128 14.55% 50.787 0.156 186,679 20.3% 2.893 0.091 

1,567,178 932,942 59.53% 192.558 0.412 344,611 21.99% 130.485 0.401 289,625 18.5% 4.489 0.141 

                          

535,699 237,839 44.40% 49.090 0.105 170,355 31.80% 64.504 0.198 127,505 23.8% 1.976 0.062 

1,031,479 695103 67.39% 143.468 0.307 174256 16.89% 65.981 0.203 162,120 15.7% 2.512 0.079 

1,436,151 666,022 46.38% 137.466 0.294 287,948 20.05% 109.030 0.335 482,181 33.6% 7.473 0.235 

77,650 35,765 46.06% 7.382 0.016 35,038 45.12% 13.267 0.041 6,847 8.8% 0.106 0.003 
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Năm 2004 

DN Nhà Nước DN có vốn đầu tư nước ngòai DN Ngòai quốc doanh 

Tổng số Số lượng 
/giá trị 

Tỷ 
trọng 
trong 
tổng 
số 

Số 
lượng / 
giá trị 
tính 
trên 

đầu DN 

Số 
lượng/giá 

trị tính 
trên đầu 
lao động 

Số lượng 
/giá trị 

Tỷ 
trọng 
trong 
tổng 
số 

Số 
lượng / 
giá trị 
tính 
trên 

đầu DN 

Số 
lượng/giá 

trị tính 
trên đầu 
lao động 

Số lượng 
/giá trị 

Tỷ 
trọng 
trong 
tổng 
số 

Số 
lượng 
/ giá trị 

tính 
trên 
đầu 
DN 

Số 
lượng/giá 

trị tính 
trên đầu 
lao động 

91,755 4,596 5.0%     3,156 3.4%     84,003 91.6%     

5,770,201 2,249,902 39.0% 489.535   1,044,851 18.1% 331.068   2,475,448 42.9% 29.469   

1,966,165 1,128,484 57.4% 245.536 0.502 414,789 21.1% 131.429 0.397 422,892 21.5% 5.034 0.171 

                          

744,537 359,953 48.3% 78.319 0.160 237,362 31.9% 75.210 0.227 147,222 19.8% 1.753 0.059 

1,221,628 768,531 62.9% 167.217 0.342 177,427 14.5% 56.219 0.170 275,670 22.6% 3.282 0.111 

1,966,165 1,128,484 57.4% 245.536 0.502 414,789 21.1% 131.429 0.397 422,892 21.5% 5.034 0.171 

                          

654,834 259,282 39.6% 56.415 0.115 202,417 30.9% 64.137 0.194 193,135 29.5% 2.299 0.078 

1,311,331 869,202 66.3% 189.121 0.386 212,372 16.2% 67.291 0.203 229,757 17.5% 2.735 0.093 

1,719,401 708,045 41.2% 154.057 0.315 373,985 21.8% 118.500 0.358 637,371 37.1% 7.587 0.257 

103,164 50,565 49.0% 11.002 0.022 44,696 43.3% 14.162 0.043 7,903 7.7% 0.094 0.003 
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Năm 2005 

DN Nhà Nước DN có vốn đầu tư nước ngòai DN Ngòai quốc doanh 

Tổng số Số lượng 
/giá trị 

Tỷ 
trọng 
trong 
tổng 
số 

Số 
lượng / 
giá trị 
tính 
trên 

đầu DN 

Số 
lượng/giá 

trị tính 
trên đầu 
lao động 

Số lượng 
/giá trị 

Tỷ 
trọng 
trong 
tổng 
số 

Số 
lượng / 
giá trị 
tính 
trên 

đầu DN 

Số 
lượng/giá 

trị tính 
trên đầu 
lao động 

Số lượng 
/giá trị 

Tỷ 
trọng 
trong 
tổng 
số 

Số 
lượng 
/ giá trị 

tính 
trên 
đầu 
DN 

Số 
lượng/giá 

trị tính 
trên đầu 
lao động 

113,352 4,086 3.6%     3,697 3.3%     105,569 93.1%     

6,245,329 2,040,948 32.7% 499.498   1,218,235 19.5% 329.520   2,986,146 47.8% 28.286   

2,678,949 1,448,487 54.1% 354.500 0.710 526,824 19.7% 142.500 0.432 703,638 26.3% 6.665 0.236 

                          

953,381 487,276 51.1% 119.255 0.239 269,169 28.2% 72.807 0.221 196,936 20.7% 1.865 0.066 

1,725,569 961,211 55.7% 235.245 0.471 257,655 14.9% 69.693 0.211 506,703 29.4% 4.800 0.170 

2,678,949 1,448,487 54.1% 354.500 0.710 526,824 19.7% 142.500 0.432 703,638 26.3% 6.665 0.236 

                          

890,245 298,174 33.5% 72.975 0.146 259,250 29.1% 70.124 0.213 332,821 37.4% 3.153 0.111 

1,788,704 1,150,313 64.3% 281.525 0.564 267,574 15.0% 72.376 0.220 370,817 20.7% 3.513 0.124 

2,224,951 858,831 38.6% 210.189 0.421 502,839 22.6% 136.013 0.413 863,281 38.8% 8.177 0.289 

130,913 61,182 46.7% 14.974 0.030 59,302 45.3% 16.041 0.049 10,429 8.0% 0.099 0.003 
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Phụ lục II – Mẫu phiếu khảo sát năng lực cạnh tranh DN 

 

 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH 

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 
******************** 

 
LỜI  NGỎ 

 
 

 Sau những nỗ lực của Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, Việt Nam 
đã chính thức được gia nhập tổ chức thương mại lớn nhất hành tinh – WTO. 
Điều này vừa có thể tạo ra nhiều cơ hội, song cũng gây nên không ít thách 
thức cho các doanh nghiệp Việt Nam – Những chủ thể quan trọng nhất trong 
nền kinh tế nước nhà. 
 
 Với tình hình trên, Khoa Đào tạo sau đại học Trường Đại học Kinh tế Tp 
Hồ Chí Minh tổ chức đợt khảo sát, đánh gía những khó khăn và thuận lợi của 
các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay; Trên cơ sở đó, tiến hành phân tích và đề 
xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh 
nghiệp chúng ta. 
 
 Để việc khảo sát, đánh giá mang lại kết quả khách quan và thiết thực, 
chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ có   nghĩa từ quý Ông (Bà). Xin vui 
lòng trả lời những câu hỏi theo Bảng đính kèm, sau đó gởi lại cho chúng tôi 
trong thời gian sớm nhất có thể. 
 
 Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác có giá trị của quý Ông (Bà). 
  

Trân trọng 
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Phiếu khảo sát 

Đánh giá năng lực cạnh tranh 

(Vui lòng đánh dấu  chọn một trong các ô sau trừ những câu có thể đánh dấu cùng lúc nhiều ô như 
hướng dẫn) 
 
1. Doanh nghiệp của ông (Bà) thuộc loại hình nào?  

 Doanh nghiệp ngòai quốc doanh 
 Doanh nghiệp nhà nước (DN 100% vốn Nhà Nước hoặc Công ty cổ phần mà Nhà Nước 
giữ cổ phần chi phối) 

 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
 
2. Doanh nghiệp của ông (Bà) chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nào?(Vui lòng chọn lĩnh vực có 

doanh thu chiếm tỷ trọng lớn nhất) 
 Sản xuất 
 Thương mại – Dịch vụ 

 
3. Vốn điều lệ / Vốn kinh doanh của doanh nghiệp Ông (Bà) tính đến 31/12/2006? 

 Nhỏ hơn 1 tỷ đồng  
 Từ 1 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng 
 Từ 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng 
 Hơn 100 tỷ đồng 

 
4. Quy mô hoạt động của doanh nghiệp ông (bà) so với doanh nghiệp cùng ngành nghề trong 

nước :  
 

 ở mức nhỏ   
 ở mức trung bình   
 ở mức lớn 

 
5. Doanh nghiệp của ông (bà) có gặp khó khăn về vốn kinh doanh hay không? 
 

 Không, doanh nghiệp luôn có đủ vốn lưu động 
 Có đôi chút khó khăn, đôi khi doanh nghiệp thiếu vốn lưu động  
 Có khó khăn, doanh nghiệp thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu vốn lưu động 
 Rất khó khăn: doanh nghiệp có rất ít vốn lưu động và luôn luôn trong tình trạng thiếu vốn 
lưu động 

 
6. Từ năm 2000 đến nay, doanh nghiệp của ông (bà) có đổi mới thiết bị công nghệ, quy trình sản 

xuất hoặc quản lý? 
a) 
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 Không   
 
 b) 

 Đổi mới toàn bộ  
 Đổi mới một phần  

7. Để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh hay đổi mới công nghệ, quy trình quản lý, doanh 
nghiệp của ông (bà) có thể huy động vốn chủ yếu từ các nguồn nào?  

 Không có nguồn huy động (ít có khả năng huy động) 
 Vay ngân hàng thương mại 
 Huy động vốn trên thị trường chứng khoán 
 Từ quỹ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 
 Liên doanh, liên kết 
 Các nguồn khác (vui lòng ghi tóm tắt) .......................................................................... 

  
8. Tình trạng thiết bị, công nghệ sản xuất và quản lý của doanh nghiệp ông bà hiện đang ở mức: 

 Hiện đại 
 Trung bình 
 kém, lạc hậu  
 Không xác định được 
 

9. Doanh nghiệp của ông (bà) có áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng ISO ?  

 Đã áp dụng 
 Đang tiến 

hành 
 Chưa tiến hành 

 
10. Tính ổn định của nguồn cung ứng vật tư hàng hóa mua vào chủ yếu của doanh nghiệp:   

 Doanh nghiệp luôn chủ động về nguồn vật tư / hàng hóa 
 Doanh nghiệp có nguồn cung ứng vật tư / hàng hóa tương đối ổn định 
 Nguồn cung ứng vật tư / hàng hóa không ổn định 
 Thường xuyên thiếu vật tư / hàng hóa 

 
11. Giá thành sản phẩm hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp của ông (bà) so với: 

       a.So với doanh nghiệp cùng ngành hàng ở trong nước: 

 Cao  Trung bình  Thấp 

       b. So với doanh nghiệp cùng ngành hàng ở các nước trong khu vực: 

 Cao  Trung bình  Thấp 
 Không xác định 

được 
 

12. Tỷ trọng Lao động trong doanh nghiệp được đào tạo đúng ngành, đúng nghề? 
 Chiếm chưa đến 30%  
 Từ 30% đến 50% 
 Từ 50% đến 70% 
 Trên 70% 
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13. Trình độ lao động của doanh nghiệp của ông (bà) có khả năng đáp ứng được việc thay đổi, 

nâng cấp công nghệ sản xuất hoặc quản ly tiên tiến không? 
 

 Rất tốt, công nhân viên của doanh nghiệp có khả năng thích nghi ngay với công nghệ mới 
 Tốt, chỉ cần sự hướng dẫn ngắn của các chuyên gia, công nhân viên của doanh nghiệp có 
thể thích nghi với công nghệ mới 

 Trung bình, phải đào tạo ngắn hạn lại thì công nhân viên của doanh nghiệp mới có khả 
năng thích nghi với công nghệ mới 

 Kém, phải có sự đào tạo lại và thay đổi nhân sự, tuyển dụng mới thì đội ngũ công nhân 
viên của doanh nghiệp mới có khả năng thích nghi với công nghệ mới 

 
14. Chi phí nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới (R&D) của doanh nghiệp ông (bà) trên tổng 

doanh thu?    
 Dưới 3%  
 Từ 3 % đến 5% 
 Trên 5% 

 
15. Ông (bà) đánh giá như thế nào về mức độ thông thóang và hiệu quả của thủ tục hành chính 

Nhà nước hiện hành? (Vui lòng cho điểm về mức độ thông thóang từ 1 đến 5, trong đó 1 là 
“Quá khó khăn” và 5 là “Rất thông thóang”) 

  
 

16. Ông (bà) đánh giá sự hỗ trợ, tạo điều kiện và bảo vệ quyền lợi của Chính phủ đối với doanh 
nghiệp như thế nào? (Vui lòng cho điểm về mức độ hỗ trợ và tạo điều kiện từ 1 đến 5, trong 
đó 1 là “Rất yếu” và 5 là “Rất tốt”) 

  
 

17. Thị phần trong nứớc của doanh nghiệp ông (bà) 
 Độc quyền (100%) 
 Thị phần khống chế thị trường (50%-100%) 
 Có ảnh hưởng đáng kể tới thị trướng (21%-50%) 
 Có thị phần lớn trên thị trường (10%-20%) 
 Có thị phần tương đối nhỏ trên thị trường (3%-9%) 
 Có thị phần không đáng kể trên thị trường (<2%) 

 
18. Sản phẩm cạnh tranh chính với sản phẩm hàng hóa dịch vụ bán ra của doanh nghiệp ông (bà) 

hiện nay là sản phẩm: 
 Nhập khẩu từ nước ngoài 
 Sản phẩm của các doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam 
 Các doanh nghiệp ngòai quốc doanh 
 Các doanh nghiệp Nhà nước 
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19. Theo ông (bà), chất lượng hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp ông (bà) trên thị trường trong 
nước hiện nay? (Vui lòng cho điểm về mức độ chất lượng từ 1 đến 5, trong đó 1 là “Kém” và 5 
là “Rất tốt”) 

  
20. Theo ông (bà) hiện nay khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp  bạn trên thị trường là: (Vui 

lòng cho điểm về khả năng cạnh tranh từ 1 đến 5, trong đó 1 là “Rất yếu”, 5 là “Rất tốt” và 0 là 
“Không xác định được”) 

 Đối với thị trường trong nước 
 Đối với thị trường ASEAN 
 Đối với thị trường thế giới 

 
21. Tronh số các giải pháp sau, theo ông (bà), giải pháp nào nên là ưu tiên số 1 để nâng cao khả 

năng cạnh tranh?  
 Tăng năng suất, giảm chi phí  
 Nâng cao chất lượng sản phẩm  
 Sản xuất sản phẩm mới  
 Xây dựng thương hiệu 
 Các biện pháp khác 

 
Các biện pháp khác:  (vui lòng ghi tóm tắt)...........................................................................................  
 

22. Theo ông (bà), mức độ hiểu của doanh nghiệp ông (bà) về nội dung chính của những Hiệp 
định (có liên quan đến ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp Ông (Bà)) mà Chính phủ 
Việt Nam k y cam kết với các tổ chức quốc tế như thế nào? (Vui lòng cho điểm về mức độ thấu 
hiểu từ 1 đến 5, trong đó 1 là “Không hiểu” và 5 là “Hiểu rất rõ”) 

  
 

23. Theo ông (bà), việc Việt Nam tham gia WTO có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và khả 
năng cạnh tranh của doanh nghiệp ông (bà) không? (Vui lòng cho điểm về mức độ ảnh hưởng 
từ 1 đến 5, trong đó 1 là “Không ảnh hưởng gì cả” và 5 là “Ảnh hưởng rất nhiều”) 

  
 

24. Sau khi gia nhập WTO, theo ông (bà), trong số những thuận lợi sau, thuận lợi nào là cơ bản 
nhất đối với doanh nghiệp của ông (bà)? 

 Giảm chi phí nhập khẩu vật tư hàng hóa, giảm giá thành 
 Tiếp cận thị trường vốn, thị trường công nghệ của quốc tế 
 Mở rộng thị trường tiêu thụ, vươn tới các thị trường quốc tế 
 Đầu tư ra nước ngoài 
 Môi trường kinh doanh thông thóang hơn 

 
25. Khi gia nhập WTO, trong số những khó khăn sau, khó khăn nào là cơ bản nhất đối với doanh 

nghiệp của ông (bà)?  
 Doanh nghiệp chưa chuẩn bị đầy đủ 
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 Mất sự bảo hộ của Nhà nước 
 Hàng hoá nhập khẩu trở nên rẻ hơn, cạnh tranh với hàng hoá của doanh nghiệp 
 Đối mặt với sự cạnh các doanh nghiệp nước ngoài gia nhập vào thị trường Việt Nam 
 Khác (vui lòng ghi ngắn gọn)........................................................................................ 

 
26. Sau khi Việt Nam kết thúc lộ trình chuẩn bị để chuyển đổi hòan tòan sang nền kinh tế thị 

trường sau khi gia nhập WTO, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp ông (bà) trên thị trường 
như thế nào? (Vui lòng cho điểm về khả năng cạnh tranh từ 1 đến 5, trong đó 1 là “Rất yếu” , 5 
là “Rất tốt” và 0 là “Không xác định được”) 

 Đối với thị trường trong nước 
 Đối với thị trường ASEAN 
 Đối với thị trường quốc tế 

 
27. Theo ông (bà) Chính Phủ có thể thực hiện những biện pháp nào để có thể hỗ trợ các doanh 

nghiệp ông (bà) trong việc tăng cường năng lực cạnh tranh khi gia nhập WTO?  
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................... 
 
 Xin chân thành cảm ơn qúy Ông (Bà) đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện việc khảo sát này. Y kiến 
xác đáng của qúy Ông (Bà) thực sự là cơ sở quan trọng để công trình nghiên cứu của chúng tôi thành 
công. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn. 
 
 Trân trọng kính chào.  
 
Thông tin về công ty được khảo sát : 
Tên Công ty:....................................................................................... 
Địa chỉ công ty : ............................................................................................... 
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Phụ lục III - DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP THAM GIA KHẢO SÁT 
    

STT Lọai hình DN Tên doanh nghiệp Địa chỉ 

1 DN ngoài QD Cty TNHH SX TM Thịnh Phát 
144A Hồ Học Lãm P.An Lạc Q.Bình Tân - 
Tp HCM 

2 DN ngoài QD Cty CP điện tử Ảnh màu Nha Trang 11 Yersin Nha Trang - Khánh Hòa 

3 DN ngoài QD Cty CP Trang My 06, Thi Sách, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM 

4 DN ngoài QD 
Cty CP Xây dựng thủy lợi và cơ sở hạ 
tầng 

Đồng Đế Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh 
Hòa 

5 DN ngoài QD 
Cty CP Quảnl ý và xây dựng giao thông 
Khánh Hòa 

60 Lê Hồng Phong - Nha Trang - Khánh 
Hòa 

6 DN ngoài QD 
Cty CP Vật tư thiết bị và XD giao thông 
Khánh Hòa 

02 Lê Hồng Phong - Nha Trang - Khánh 
Hòa 

7 DN ngoài QD Cty TNHH Quốc Hân Đường 2/4 Nha Trang - Khánh Hòa 

8 DN ngoài QD Cty TNHH Thái Nguyên 1 
Xã Tây Hòa, Huyện Trảng bom, Tỉnh 
Đồng Nai 

9 DN ngoài QD Cty TNHH Trí Việt Thành 
88/10 Bình Quới P.27 Q.Bình Thạnh - Tp 
HCM 

10 DN ngoài QD Cty CP xây dựng Khánh Hòa 
43 Nguyễn Thị Minh Khai- Nha Trang- 
Khánh Hòa 

11 DN ngoài QD 
Cty CP Tư vấn xây dựng giao thông 
Khánh Hòa 

1A Nguyễn Thiện Thuật - Nha Trang 
Khánh Hòa 

12 DN ngoài QD Cty CP Đông Á 
Đồng Đế Vĩnh Hải - Nha Trang - Khánh 
Hòa 

13 DN ngoài QD Cty CP Công trình đô thị Cam Ranh 
70 Nguyễn Trọng Kỹ - Tx Cam Ranh - 
Khánh Hòa 

14 DN ngoài QD Cty CP Xe khách Khánh Hòa 
02 Lê Hồng Phong - Nha Trang - Khánh 
Hòa 

15 DN ngoài QD Cty CP Ô Tô điện máy Nha Trang 
06 Nguyễn Chánh - Nha Trang - Khánh 
Hòa 

16 DN ngoài QD Cty CP TM Hùng Cường 230 Lý Thường Kiệt, P14, Q10, TP.HCM 

17 DN ngoài QD Cty TNHH SX TM Tân Minh Thông 
355 Kinh Dương Vương-P.AnLạc Q. Bình 
Tân-Tp HCM 

18 DN ngoài QD Cty TNHH kiểm tóan  AA 58 Nguyễn Phi Khanh - Quận 3 - Tp HCM 

19 DN ngoài QD Công ty Cổ Phần Sáng Tạo Công Nghiệp 
Lô A KCN Tân Thới Hiệp, Quận 12, 
Tp.HCM 

20 DN ngoài QD Cty TNHH Minh Châu 59 Bình Giã - P13 - Q.Tân Bình - Tp HCM 

21 DN ngoài QD Cty TNHH Vân Đại 81 Nguyễn Văn Giai - Quận 1 - Tp HCM 
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22 DN ngoài QD Cty TNHH Tân Đức Lợi 
24 A Lê Văn Hưu - P. Bến Nghé - Quận 1 
- Tp HCM 

23 DN ngoài QD Cty CP du lịch thương mại Nha Trang 
180 Thống Nhất - Nha Trang - Khánh 
Hòa 

24 DN ngoài QD Cty CP Điện tử Tin học Thế Giới 
168/2A Hoàng Hoa Thám-P.5-Q.Bình 
Thạnh-Tp HCM 

25 DN ngoài QD Cty Cổ phần Dược phẩm OPC 1017 Hồng Bàng - Quận 6 - Tp HCM 

26 DN Nhà nước Cty Địa chínhKhánh Hòa 
13 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang - 
Khánh Hòa 

27 DN Nhà nước Cty Xổ Số Kiến Thiết Khánh Hòa 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa 

28 DN Nhà nước Cty CP Muối Khánh Hòa 108 Đường 2/4 - Nha Trang - Khánh Hòa 

29 DN Nhà nước Cty CP Vật tư y tế Khánh Hòa Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa 

30 DN Nhà nước Cty Tư vấn Xây dựng điện 2 131 Hòa Hưng - P12 - Quận 10 - Tp HCM 

31 DN Nhà nước Xí nghiệp vận tải hỏa xa Sài Gòn 1 Nguyễn Thông -  Quận 3 - Tp HCM 

32 DN Nhà nước Cty truyền tải điện 3 
14 Trần Hưng Đạo, TP. Nha Trang, 
Khánh Hòa 

33 DN Nhà nước Cảng Ba Ngòi 
09 Nguyễn Trọng Kỹ- Tx Cam Ranh- 
Khánh Hòa 

34 DN Nhà nước Cty CP Khôi Nguyên 
Trường Sơn - Vĩnh Trường - Nha Trang - 
Khánh Hòa 

35 DN Nhà nước Cty Thương Mại Đầu tư Khánh Hòa 68 Yersin - Nha Trang - Khánh Hòa 

36 DN Nhà nước Cty Cao su Bình Long 
Thị trấn An Lộc, Huyện Bình Long - Bình 
Phước 

37 DN Nhà nước Cty Cao su Phú Riềng 
Xã Phú Riềng, Huyện Phước Long - Bình 
Phước 

38 DN Nhà nước Cty CP Thủy điện Cần Đơn 
Thị trấn Thanh Bình, Bù Đăng - Bình 
Phước 

39 DN Nhà nước Tổng công ty Sông Đà 
G10 Thanh Xuân Nam- Thanh Xuân - Hà 
Nội 

40 DN Nhà nước Cty Cao su Đồng Phú Xã Thuận Phú, Đồng Phú, Bình Dương 

41 DN Nhà nước 
Cty TNHH Nhà Nước 1 thành viên Nghe 
nhìn Hà Nội 26 Hàng Dầu - Hòan Kiếm - Hà Nội 

42 DN Nhà nước 
Cty cổ phần xây dựng giao thông đô thị hà 
Nội 2 Phùng Hưng - Hòan Kiếm - Hà Nội 

43 DN Nhà nước Cty CP Nước Khoáng Khánh Hòa Diên Tân - Diên Khánh - Khánh Hòa 

44 DN FDI Cty TNHH Wings Logistics Việt Nam Nguyện Gia Thiều-Quận 3-Tp HCMC 

45 DN FDI MNRC Co., Ltd 360C Bến Vân Đồn - Quận 4 - Tp HCM 

46 DN FDI Cty Coast Phong Phú Tăng Nhơn Phú - Quận 9 - Tp HCM 

47 DN FDI Indochina Finance & Investment Co.,Ltd 
9/F, Opera Business Centre, 60 Ly Thai 
To, Hoan Kiem, HN 
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48 DN FDI Cty Liên Doanh Sơn ICI Việt Nam 
Tầng 16 MeLinh Point-2 Ngô Đức Kế-
Quận 1 TP.HCM 

49 DN FDI Cty TNHH T.T Electronic 
Đường số 4-Tân Đông Hiệp B -Dĩ An - 
Bình Dương 

50 DN FDI Cty TNHH Long Huie Việt Nam DT 743 - KCN Sóng Thần - Bình Dương 

51 DN FDI Cty TNHH Life Bridge Việt Nam An Khánh An Phú -Quận 2-Tp HCM 

52 DN FDI Cty TNHH Nobland Việt Nam 1-8 A 1 - KCN Tân Thới Hiệp - Tp HCM 

53 DN FDI Cty TNHH NB Việt Nam 2 
E 1 - KCN Tân Thới Hiệp - Quận 12 - Tp 
HCM 

54 DN FDI Cty liên doanh Ana Madara Resort Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa 

55 DN FDI Cty TNHH Sung Hyun Vina KCN Bình Đường - Bình Dương 

56 DN FDI Cty liên doanh nhựa Sunway Mario 
E9/58A An Phú Tây, Hưng Long,Bình 
chánh, Tp HCM 

57 DN FDI Cty TNHH Metro cash and Cary Vietnam An Khánh An Phú -Quận 2-Tp HCM 

58 DN FDI Trung tâm Điện thọai di dộng CDMA 
97 Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 1- Tp 
HCM 

59 DN FDI Cty Liên Doanh Điện tử Samsung Vina 
938 Quốc lộ 1A-Linh Trung-Thủ Đức-Tp 
HCM 

60 DN FDI Cty Liên Doanh Evergreen Việt Nam 
Lầu 10 37 Tôn Đức Thắng - Quận 1 - Tp 
HCM 

61 DN FDI Công ty TNHH Pepsico Viet Nam 
Tầng 5 - Tòa nhà Sheraton - 88 Đồng 
Khởi-Quận1 -Tp HCM 

62 DN FDI Cty TNHH Unilever Viet Nam 
Lầu 11 Tòa nhà 17 Lê Duẩn- Quận 1 - Tp 
HCM 
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Phuï luïc IV - TOÅNG HÔÏP KEÁT QUAÛ KHAÛO SAÙT DOANH NGHIEÄP 

      

DN ngoøai quoác 
doanh DN Nhaø Nöôùc 

DN coù voán ñaàu tö 
nöôùc ngoøai 

Caâu soá Noäi dung 

Soá löôïng Tyû leä Soá löôïng Tyû leä Soá löôïng Tyû leä 

1 Loïai hình DN 25 40% 18 29% 19 31%

2 Lónh vöïc hoïat ñoäng 25 100% 18 100% 19 100%

   - Saûn xuaát 15 60% 11 61% 14 74%

   - Thöông maïi - Dòch vuï 10 40% 7 39% 5 26%

3 Voán ñieàu leä / voán kinh doanh ñeán 31/12/2006 
25 100% 18 100% 19 100%

   - Nhoû hôn 1 tyû ñoàng 5 20%   0% 1 5%

   - Töø 1 tyû ñoàng ñeán 20 tyû ñoàng 16 64% 9 50% 2 11%

   - Töø 20 tyû ñoàng ñeán 100 tyû ñoàng 3 12% 2 11% 3 16%

   - Hôn 100 tyû ñoàng 1 4% 7 39% 13 68%

4 
Quy moâ hoïat ñoäng so vôùi DN khaùc cuøng ngaønh 
ngheà 25 100% 18 100% 19 100%

   - Nhoû 8 32% 1 6% 0 0%

   - Trung bình 16 64% 13 72% 7 37%

   - Lôùn 1 4% 4 22% 12 63%

5 Möùc ñoä khoù khaên veà voán kinh doanh 25 100% 18 100% 19 100%

   - Khoâng coù khoù khaên 2 8% 10 56% 10 53%

   - Ñoâi khi thieáu voán 10 40% 7 39% 9 47%

   - Thöôøng xuyeân thieáu voán hoïat ñoäng 11 44% 1 6% 0 0%

   - Raát khoù khaên: Luoân luoân thieáu voán 2 8% 0 0% 0 0%

6 
Töø naêm 2000 ñeán nay coù ñoåi môùi coâng ngheä, 
quy trình saûn xuaát hoaëc quaûn lyù hay khoâng? 25 100% 18 100% 19 100%

   - Khoâng ñoåi môùi 15 60% 13 72% 2 11%

   - Ñoåi môùi toøan boä 0 0% 0 0% 8 42%

   - Ñoåi môùi moät phaàn 10 40% 5 28% 9 47%

7 Nguoàn huy ñoäng voán chuû yeáu ñeå ñoåi môùi coâng 
ngheä SX, quaûn lyù 25 100% 18 100% 19 100%
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   - Ít coù khaû naêng huy ñoäng 1 4% 0 0% 0 0%

   - Vay ngaân haøng thöông maïi 10 40% 13 72% 6 32%

   - Huy ñoäng töø thò tröôøng chöùng khoùan 0 0%   0%   0%

   - Huy ñoäng töø quyõ hoã trôï DN 0 0% 4 22% 0 0%

   - Huy ñoäng töø lieân doanh,lieân keát 2 8% 1 6% 2 11%

   - Nguoàn khaùc 12 48% 0 0% 11 58%

8 Tình traïng thieát bò coâng ngheä SX vaø quaûn lyù 25 100% 18 100% 19 100%

   - Hieän ñaïi 1 4% 1 6% 13 68%

   - Trung bình 8 32% 7 39% 6 32%

   - Keùm, laïc haäu 5 20% 4 22% 0 0%

   - Khoâng xaùc ñònh ñöôïc 11 44% 6 33% 0 0%

9 DN coù aùp duïng caùc heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng 
ISO? 25 100% 18 100% 19 100%

   - Ñaõ aùp duïng 2 8% 1 6% 14 74%

   - Ñang tieán haønh 3 12% 7 39% 3 16%

   - Chöa tieán haønh 20 80% 10 56% 2 11%

10 Tính oån ñònh cuûa nguoàn cung öùng vaät tö haøng 
hoùa chuû yeáu 25 100% 18 100% 19 100%

   - OÅn ñònh, DN luoân chuû ñoäng 2 8% 2 11% 14 74%

   - Töông ñoái oån ñònh 12 48% 11 61% 5 26%

   - Khoâng oån ñònh 11 44% 3 17% 0 0%

   - Thöôøng xuyeân thieáu 0 0% 2 11% 0 0%
11 Ñaùnh giaù giaù thaønh saûn phaåm haøng hoùa dòch vuï             

a So vôùi DN cuøng ngaønh haøng trong nöôùc 25 100% 18 100% 19 100% 

   - Cao 2 8% 2 11% 2 11%

   - Trung bình 22 88% 16 89% 6 32%

   - Thaáp 1 4% 0 0% 11 58%

b So vôùi DN cuøng ngaønh haøng ôû caùc nöôùc trong khu 
vöïc 25 100% 18 100% 19 100% 

   - Cao 0 0%   0%   0%

   - Trung bình 5 20% 9 50% 8 42%

   - Thaáp 0 0% 0 0% 10 53%

   - Khoâng xaùc ñònh 20 80% 9 50% 1 5%
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12 Tyû troïng lao ñoäng ñöôïc ñaøo taïo ñuùng ngaønh 
ngheà 25 100% 18 100% 19 100%

   - Chöa tôùi 30% 1 4% 0 0% 0 0%

   - Töø 30% ñeán 50% 9 36% 6 33% 0 0%

   - Töø 50% ñeán 70% 7 28% 6 33% 0 0%

   - Treân 70% 8 32% 6 33% 19 100%

13 Khaû naêng ñaùp öùng thay ñoåi coâng ngheä SX quaûn 
lyù cuûa ngöôøi lao ñoäng 25 100% 18 100% 19 100%

   - Raát toát, thích nghi ngay 3 12% 1 6% 12 63%

   - Toát, caàn höôùng daãn 12 48% 10 56% 7 37%

   - Trung bình, phaûi ñaøo taïo ngaén haïn 10 40% 7 39% 0 0%

   - Keùm, phaûi ñaøo taïo laâu hoaëc thay ñoåi nhaân söï   0%   0%   0%
14 Chi phí cho R & D 25 100% 18 100% 19 100%

   - Döôùi 3% doanh thu 20 80% 12 67% 4 21%

   - Töø 3% ñeán 5% doanh thu 4 16% 5 28% 5 26%

   - Treân 5% doanh thu 1 4% 1 6% 10 53%

15 Ñaùnh giaù möùc ñoä thoâng thoùang vaø hieäu quaû cuûa 
thuû tuïc haønh chính Nhaø Nöôùc 25 100% 18 100% 19 100%

   - Quaù khoù khaên 0 0% 2 11% 0 0%

   - Töông ñoái khoù khaên 14 56% 3 17% 5 26%

   - Bình thöôøng 10 40% 12 67% 11 58%

   - Khaù thoâng thoùang 1 4% 1 6% 3 16%

   - Raát thoâng thoùang 0 0%   0%   0%

16 Ñaùnh giaù söï hoã trôï, taïo ñieàu kieän cuûa Chính 
phuû ñoái vôùi DN 25 100% 18 100% 19 100%

   - Raát yeáu 0 0% 2 11% 0 0%

   - Chöa tích cöïc 13 52% 3 17% 3 16%

   - Bình thöôøng 9 36% 11 61% 12 63%

   - Töông ñoái toát 3 12% 2 11% 4 21%

   - Raát toát 0 0%   0%   0%

17 Thò phaàn trong nöôùc 25 100% 18 100% 19 100%

   - Ñoäc quyeàn (100%) 0 0% 6 33% 0 0%

   - Khoáng cheá (50% - 100%) 1 4% 2 11% 7 37%
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   - Aûnh höôûng ñaùng keå tôùi thò tröôøng (21% - 50%) 1 4% 4 22% 8 42%

   - Coù thò phaàn lôùn treân thò tröôøng (10% - 20%) 3 12% 5 28% 4 21%

  
 - Coù thò phaàn töông ñoái nhoû treân thò tröôøng (3% - 
9%) 8 32% 1 6% 0 0%

   - Coù thò phaàn khoâng ñaùng keå (< 2%) 12 48% 0 0% 0 0%

18 Saûn phaåm caïnh tranh chuû yeáu 50 50% 36 50% 37 49%

   - Nhaäp khaåu töø nöôùc ngoøai 9 18% 5 14% 4 11%

  

 - Saûn phaàm cuûa DN coù voán ñaàu tö nöôùc ngoøai taïi 
Vieät Nam 5 10% 3 8% 14 38%

   - Saûn phaåm cuûa DN ngoøai quoác doanh 6 12% 1 3% 0 0%

   - Saûn phaåm cuuûa DN Nhaø Nöôùc 5 10% 9 25% 0 0%

19 Ñaùnh giaù chaát löôïng haøng hoùa dòch vuï cuûa DN 
treân thò tröôøng trong nöôùc 25 100% 18 100% 19 100%

   - Keùm 0 0%   0%   0%

   - Trung bình 0 0% 0 0% 1 5%

   - Khaù 13 52% 2 11% 12 63%

   - Toát 10 40% 11 61% 6 32%

   - Raát toát 2 8% 5 28% 0 0%

20 Ñaùnh gía khaû naêng caïnh tranh cuûa DN hieän nay             

a Ñoái vôùi thò tröôøng trong nöôùc 25 100% 18 100% 19 100% 

   - Raát yeáu 0 0%   0%   0%

   - Töông ñoái yeáu 9 36% 0 0% 1 5%

   - Trung bình 14 56% 13 72% 4 21%

   - Töông ñoái toát 2 8% 5 28% 10 53%

   - Raát toát 0 0% 0 0% 4 21%

   - Khoâng xaùc ñònh 0 0%   0%   0%

b Ñoái vôùi thò tröôøng ASEAN 25 100% 18 100% 19 100% 

   - Raát yeáu 2 8% 0 0% 1 5%

   - Töông ñoái yeáu 1 4% 1 6% 4 21%

   - Trung bình 0 0% 0 0% 5 26%

   - Töông ñoái toát 0 0% 0 0% 8 42%

   - Raát toát 0 0% 0 0%   0%

   - Khoâng xaùc ñònh 22 88% 17 94% 1 5%

c Ñoái vôùi thò tröôøng theá giôùi 25 100% 18 100% 19 100% 
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   - Raát yeáu 1 4% 0 0% 3 16%

   - Töông ñoái yeáu 0 0% 0 0% 5 26%

   - Trung bình 0 0% 0 0% 1 5%

   - Töông ñoái toát 0 0% 0 0% 7 37%

   - Raát toát 0 0% 0 0% 3 16%

   - Khoâng xaùc ñònh 24 96% 18 100% 0 0%

21 DN aùp duïng bieän phaùp chuû yeáu naøo ñeå naâng cao 
naêng löïc caïnh tranh 25 100% 18 100% 19 100%

   - Taêng naêng suaát, giaûm chi phí 18 72% 10 56% 1 5%

   - Naâng cao chaát löôïng saûn phaåm 5 20% 6 33% 5 26%

   - Saûn xuaát saûn phaåm môùi 2 8% 0 0% 6 32%

   - Xaây döïng thöông hieäu 0 0% 2 11% 7 37%

   - Khaùc 0 0% 0 0% 0 0%

22 Möùc ñoä thaáu hieåu veà nhöõng cam keát hoäi nhaäp 
cuûa Chính phuû 25 100% 18 100% 19 100%

   - Khoâng hieåu 13 52% 4 22% 0 0%

   - Hieåu sô sô 7 28% 10 56% 0 0%

   - Coù theå naém baét ñöôïc 2 8% 4 22% 9 47%

   - Hieåu roõ 3 12% 0 0% 7 37%

   - Hieåu raát roõ 0 0% 0 0% 3 16%

23 Ñaùnh giaù veà khaû naêng aûnh höôûng khi Vieät Nam 
gia nhaäp WTO 25 100% 18 100% 19 100%

   - Khoâng aûnh höôûng gì caû 1 4% 2 11% 0 0%

   - Anh höôûng khoâng ñaùng keå 5 20% 9 50% 0 0%

   - Coù aûnh höôûng ñaùng keå 13 52% 6 33% 3 16%

   - Aûnh höôûng nhieàu 4 16% 1 6% 11 58%

   - Aûnh höôûng raát nhieàu 2 8% 0 0% 5 26%

24 Thuaän lôïi cô baûn nhaát cuûa DN khi Vieät Nam gia 
nhaäp WTO 25 100% 18 100% 19 100%

  
 - Giaûm chi phí nhaäp khaåu vaät tö haøng hoùa, giaûm 
giaù thaønh 17 68% 6 33% 3 16%

   - Tieáp caän thò tröôøng voán, thò tröôøng coâng ngheä 3 12% 9 50% 1 5%

   - Môû roäng thò tröôøng tieâu thuï 2 8% 3 17% 2 11%

   - Ñaàu tö ra nöôùc ngoøai 0 0%   0%   0%
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   - Moâi tröôøng kinh doanh thoâng thoùang hôn 3 12% 0 0% 13 68%

25 Khoù khaên cô baûn nhaát cuûa DN khi Vieät Nam gia 
nhaäp WTO 25 100% 18 100% 19 100%

   - DN chöa chuaån bò ñaày ñuû 19 76% 7 39% 2 11%

   - Maát söï baûo hoä cuûa Nhaø Nöôùc 0 0% 9 50% 0 0%

   - Haøng hoùa nhaäp khaåu reû hôn, caïnh tranh hôn 4 16% 1 6% 4 21%

  
 - Ñoái maët vôùi nhieàu DN nöôùc ngoøai ñaàu tö vaøo 
Vieät Nam 2 8% 1 6% 13 68%

   - Khoù khaên khaùc 0 0%   0%   0%

26 
Ñaùnh giaù khaû naêng caïnh tranh cuûa DN sau khi 
Vieät Nam gia nhaäp WTO keát thuùc loä trình 
chuaån bò dôõ boû hoøan toøan raøo caûn 

            

a Ñoái vôùi thò tröôøng trong nöôùc 25 100% 18 100% 19 100% 

   - Raát yeáu 0 0%   0%   0%

   - Töông ñoái yeáu 2 8% 0 0% 0 0%

   - Trung bình 20 80% 17 94% 0 0%

   - Töông ñoái toát 3 12% 0 0% 12 63%

   - Raát toát 0 0% 1 6% 7 37%

   - Khoâng xaùc ñònh 0 0%   0%   0%

b Ñoái vôùi thò tröôøng ASEAN 25 100% 18 100% 19 100% 

   - Raát yeáu 0 0% 2 11% 0 0%

   - Töông ñoái yeáu 5 20% 3 17% 0 0%

   - Trung bình 1 4% 3 17% 6 32%

   - Töông ñoái toát 0 0% 0 0% 11 58%

   - Raát toát 0 0% 0 0% 2 11%

   - Khoâng xaùc ñònh 19 76% 10 56% 0 0%

c Ñoái vôùi thò tröôøng theá giôùi 25 100% 18 100% 19 100% 

   - Raát yeáu 4 16% 2 11% 1 5%

   - Töông ñoái yeáu 0 0% 0 0% 2 11%

   - Trung bình 1 4% 0 0% 8 42%

   - Töông ñoái toát 0 0% 0 0% 7 37%

   - Raát toát 0 0% 0 0% 1 5%

   - Khoâng xaùc ñònh 20 80% 16 89% 0 0%
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