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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Ngày nay, hội nhập quốc tế trở thành một xu thế tất yếu, khách quan, diễn ra 

mạnh mẽ trong tất cả lĩnh vực đời sống xã hội, điển hình nhất là trong phát triển KT-

XH. Hội nhập quốc tế mở ra cho doanh nghiệp những thị trường rộng lớn, phong phú; 

có cơ hội tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, có điều kiện thu hút đầu tư từ các nguồn 

lực trong và ngoài nước; có cơ hội tiếp cận khoa học, công nghệ hiện đại, tiến tiến 

phục vụ các chương trình hoạt động cũng như chiến lược sản xuất kinh doanh của 

mình. Tuy nhiên, hội nhập cũng tạo ra cho các doanh nghiệp nhiều khó khăn phải đối 

mặt; năng lực cạnh tranh đòi hỏi phải mạnh mẽ và quyết liệt hơn, đặc biệt đối với các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Có thể nói, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các doanh nghiệp phải đặc biệt 

coi trọng nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Phải duy trì lợi thế tiêu thụ sản 

phẩm, dịch vụ hàng hóa, mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm; thu hút và sử dụng 

có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho sản xuất kinh doanh để đạt được lợi nhuận cao 

nhất và đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đồng thời, các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa phải xác định được yếu tố cơ bản, cần thiết nhất để nâng cao năng 

lực cạnh tranh của mình, phải có hướng đầu tư hợp lý trước những biến động khách 

quan của cơ chế kinh tế thị trường. 

Trong những năm qua, nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm 

cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp. Nhiều văn bản pháp 

quy về hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được ban hành, tạo 

đà phát triển để các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển và cạnh 

tranh trong cơ chế thị trường. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng chủ động, tích 

cực trong việc nâng cao năng lực sản xuất và sức cạnh tranh, chú trọng đổi mới về 

công nghệ và kỹ thuật sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh 

tranh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu và 

tăng năng suất lao động của doanh nghiệp, góp phần tích cực trong việc huy động và 

phát huy các nguồn  lực cho phát triển kinh tế - xã hội. 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XII (tháng 6-2017), về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng 
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trong kinh tế, tỉnh Vĩnh Phúc đã có những bước tiến quan trọng trong lãnh đạo, chỉ 

đạo, điều hành, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, góp phần 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Theo GSO (2017), đến nay, toàn tỉnh Vĩnh 

Phúc có trên 5.000 doanh nghiệp ngoài quốc doanh đăng ký hoạt động với số vốn đăng 

ký trên 32.000 tỷ đồng, trên 30.000 hộ kinh doanh cá thể và trên 400 HTX. Hàng năm 

có 600-700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm trên 10% GDP, trên 20% tổng vốn đầu tư, giải 

quyết việc làm cho trên 70.000 lao động, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch 

lao động nông nghiệp, nông thôn sang làm công nghiệp, dịch vụ; gìn giữ và phát huy 

các ngành nghề truyền thống, đẩy mạnh phát triển và phân phối các sản phẩm hàng 

hoá, dịch vụ đến các thị trường ở những huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa. Điều kiện 

phát triển của địa phương đã tạo cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiềm năng, lợi thế 

lớn về vị trí  địa lý kinh tế - chính trị, tác động ảnh hưởng tích cực của các khu vực 

công nghiệp lớn trong tỉnh. 

Tuy nhiên, hiện nay các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

phải đối mặt với nhiều thách thức lớn trong hoạt động kinh doanh, nhất là về tiêu thụ 

sản phẩm và huy động vốn cho phát triển. Mặt khác, các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn 

có nhiều hạn chế: Chất lượng và hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh còn rất thấp; 

trình độ công nghệ kém phát triển; năng lực sáng tạo, năng suất lao động chưa cao; 

quan hệ hợp tác, liên kết, liên doanh giữa các doanh nghiệp còn hạn chế, yếu kém,… 

Điều đó đã làm hạn chế rất nhiều năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trong điều kiện hội nhập. Vấn đề đặt ra cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nước ta là 

phải tạo được năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và ngoài nước nhằm khai 

thác hiệu quả nhất các lợi thế của từng địa phương. 

Về cạnh tranh của các doanh nghiệp, vấn đề xác định rõ được các nhân tố ảnh 

hưởng đến năng lực cạnh tranh là việc có ý nghĩa cực kỳ quan trọng để nghiên cứu đề 

ra những biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cần thiết, phù hợp với hoàn cảnh, 

điều kiện cụ thể từng vùng, miền, từng quốc gia. Đến nay, chưa có công trình khoa 

học nào nghiên cứu về tác động ảnh hưởng của các nhân tố đến năng lực cạnh tranh 

cũng như biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

tỉnh Vĩnh Phúc. 

Xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn, việc nghiên cứu đánh giá thực trạng 

để đề ra các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

tỉnh Vĩnh Phúc là một việc rất cần thiết, cần được sự quan tâm hỗ trợ của các ngành, 

các cấp từ Trung ương đến địa phương. 
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Với quan điểm và hướng tiếp cận trên, NCS chọn vấn đề “Các nhân tố chủ 

yếu tác động tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh Phúc” 

làm đề tài nghiên cứu của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

2.1. Mục tiêu chung 

Từ cơ sở nghiên cứu lý luận về năng lực cạnh tranh và cơ sở thực tiễn các nhân 

tố chủ yếu tác động tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, đề xuất các 

giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

Mục tiêu cụ thể của luận án bao gồm: 

- Xây dựng cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh và các nhân tố ảnh hưởng đến 

năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh, phân tích những điểm mạnh, những 

điểm yếu, nguyên nhân gây ra sự yếu kém về năng lực cạnh tranh của các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Đề xuất và kiến nghị hệ thống giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong điều kiện hội nhập quốc tế. 

3. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Để thực hiện đề tài, tác giả sẽ nghiên cứu và tổng quan các công trình nghiên 

cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài, xây dựng phương pháp nghiên cứu, xác 

định mục tiêu và phạm vi nghiên cứu, xác định câu hỏi nghiên cứu của đề tài. 

- Tác giả sẽ phân tích các vấn đề lý luận về năng lực cạnh tranh, mô hình nghiên 

cứu cạnh tranh và các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa. 

- Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh, khẳng định được 

những điểm mạnh, những điểm yếu, phân tích được nguyên nhân gây nên sự yếu kém 

về năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Nghiên cứu sẽ phân tích và làm rõ ảnh hưởng của các nhân tố tác động đến 

năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 
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- Sau khi phân tích thực trạng, sẽ đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh 

tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong điều kiện hội 

nhập quốc tế thông qua việc khắc phục tác động tiêu cực của các nhân tố ảnh hưởng. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của đề tài là các nhân tố tác động tới năng lực 

cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh Phúc. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

a) Về không gian:  

Tập trung nghiên cứu các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

b) Về thời gian:  

Số liệu và dữ liệu nghiên cứu được thu thập trong giai đoạn 2014-2018; đề xuất 

giải pháp cho tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025. 

c) Về nội dung:  

Luận án tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh và các nhân 

tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đánh giá thực 

trạng năng lực cạnh tranh, phân tích những điểm mạnh, những điểm yếu, nguyên nhân 

gây ra sự yếu kém về năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh 

Phúc. Luận án phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh 

của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó, trọng tâm tập 

trung vào 10 nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa ở tỉnh Vĩnh Phúc, bao gồm: (1) Năng lực quản lý doanh nghiệp; (2) Năng lực tạo 

lập các mối quan hệ; (3) Nguồn nhân lực của doanh nghiệp; (4) Năng lực tài chính; 

(5) Năng lực Marketing; (6) Hoạt động Logistics; (7) Chính sách nhà nước; (8) Điều 

kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa - xã hội vùng  miền; (9) Tiến bộ khoa học công nghệ; 

(10) Hội nhập quốc tế. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

5.1. Cách tiếp cận nghiên cứu 

Tiếp cận nghiên cứu vấn đề theo hướng hệ thống toàn diện, xem xét thực trạng 

hoạt động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa dưới tác động của các 

nhân tố khách quan, chủ quan và có tính đến sự biến động theo thời gian, không gian. 
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Nghiên cứu lý luận làm cơ sở cho khảo sát, đánh giá thực trạng, phân tích thực 

tiễn; tổng kết các nhận định, kết quạ dựa trên cơ sở nguyên lý, theo quy luật phát triển 

khách quan, nêu đúng bản chất của vấn đề, được xem xét một cách biện chứng, logic. 

5.2. Phương pháp luận nghiên cứu 

- Nghiên cứu các vấn đề theo quan điểm của Đảng ta về phát triển các loại hình 

doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam trong đó đặc biệt coi trọng tạo điều 

kiện phát triển kinh tế tư nhân. 

- Nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng theo quan điểm duy vật biện chứng 

và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Đánh giá thực tiễn trên cơ sở chủ trương của Đảng, Nhà 

nước về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Luận án sử dụng kết hợp giữa lý thuyết cạnh tranh cổ điển, lý thuyết cạnh 

tranh tân cổ điển của các nhà kinh tế học nổi tiếng như: W.S.Jevos, A.Coumot, 

L.Walras, Marshall... và các lý thuyết cạnh tranh của trường phái hiện đại của những 

nhà khoa học nổi bật như: E.Chamberlin, J.Robinson, J.Schumpeter, R.Boyer, 

M.Aglietta, Micheal Porter, Micheal Eairbank, Adam Smith, E. Chamberlin, 

J.Robinson, John Maurice Clark, Michael Port, J.Schumpeter, R.Boyer, M.Aglietta, 

Barney, Wernerfelt (1984),  Peteraf, Sanchez, Heene. 

 

5.3. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể 

5.3.1. Phương pháp nghiên cứu định tính 

- Xây dựng các nhân tố sơ bộ trong mô hình nghiên cứu 

Trên cơ sở tham khảo ý kiến của những người được phỏng vấn, xây dựng nội dung 

câu hỏi đơn giản, dễ hiểu, đảm bảo đúng hàm ý của cơ sở lý thuyết theo mô hình các nhân 

tố, tiến hành phỏng vấn các chuyên gia về tác động của các nhân tố đến NLCT của các 

DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Khảo sát lấy ý kiến về mô hình các nhân tố ảnh hưởng 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu chuyên gia, xin ý kiến các chuyên 

gia có kinh nghiệm quản lý, những nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao để xây 

dựng khung lý thuyết và bộ công cụ điều tra, khảo sát và tham vấn về hướng đề xuất 

các giải pháp của luận án. Xin ý kiến chuyên gia bằng phỏng vấn trực tiếp và gửi phiếu 

hỏi đến các doanh nghiệp về mô hình các nhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của 

các doanh nghiệp nhỏ và vừa; xây dựng thang đo năng lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp, xác định các nhân tố dự kiến, mô hình các nhân tố ban đầu và mô hình chính 
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thức nghiên cứu với các biến để nghiên cứu. Đề tài tổ chức xin ý kiến chuyên gia bằng 

cách tổ chức phỏng vấn trực tiếp với số lượng 15 người. (Phụ lục 2) 

- Xác định mô hình nghiên cứu các nhân tố chính thức 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về cạnh cạnh tranh, năng lực cạnh tranh của các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa; tiếp thu kế thừa có chọn lọc các mô hình nghiên cứu của các 

nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài nước áp dụng vào điều kiện thực tế hiện 

nay của các doanh nghiệp; qua kết quả khảo sát tại doanh nghiệp và ý kiến chuyên gia, 

đề xuất được mô hình chính thức nghiên cứu các nhân tố chủ yếu tác động tới năng 

lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Xây dựng thang đo cho nghiên cứu định tính 

Tổng hợp tất cả ý kiến chuyên gia và trên cơ sở lý thuyết có bổ sung thêm một 

số thành phần mang tính đặc thù của địa phương, xây dựng thang đo cho nghiên cứu 

mô hình các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa tỉnh Vĩnh Phúc. 

5.3.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng 

Nghiên cứu định lượng là điều tra thực nghiệm có hệ thống về các hiện tượng 

quan sát được qua số liệu thống kê, toán học hoặc số hoặc kỹ thuật vi tính. Mục tiêu 

của nghiên cứu định lượng là phát triển và sử dụng mô hình toán học, lý thuyết hoặc 

các giả thuyết liên quan tới các hiện tượng. Quá trình đo lường là trung tâm của nghiên 

cứu định lượng bởi vì nó cung cấp các kết nối cơ bản giữa quan sát thực nghiệm và 

biểu thức toán học của các mối quan hệ định lượng. Số liệu định lượng là bất kỳ dữ 

liệu ở dạng số như số liệu thống kê, tỷ lệ phần trăm,v.v.  

Trong điều kiện thường, điều này có nghĩa là nghiên cứu yêu cầu một câu hỏi cụ 

thể và thu thập một mẫu dữ liệu số từ hiện tượng quan sát hay từ nghiên cứu người 

tham gia trả lời các câu hỏi. Nghiên cứu phân tích các dữ liệu với sự giúp đỡ của các 

số liệu thống kê. Nghiên cứu hy vọng con số sẽ mang lại một kết quả không thiên vị 

mà có thể được khái quát hóa cho một số lượng dân số lớn hơn. Nghiên cứu định lượng 

thường được thực hiện bằng cách sử dụng các phương pháp khoa học, trong đó có thể 

bao gồm: 

 Xây dựng mô hình, lý thuyết và các giả thuyết 

 Sử dụng công cụ và phương pháp đo lường 

 Kiểm nghiệm và thao tác của các biến 

 Thu thập số liệu thực nghiệm 

 Mô hình hóa và phân tích các dữ liệu 
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Trong nghiên cứu này, luận án kết hợp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định 

lượng, luận án xin phỏng vấn 15 chuyên gia, và tiến hành điều tra, khảo sát để lấy dữ 

liệu phân tích hơn 500 mẫu. Luận án kết hợp sử dụng phần mềm SPSS và Eviews để 

phân tích mô tả thống kê và phân tích hồi quy, đánh giá tác động của 10 nhân tố đến 

năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh Vĩnh Phúc. Phân tích chi 

tiết quy trình nghiên cứu, mô hình nghiên cứu, cách thức tính toán các biến nghiên cứu 

và kết quả nghiên cứu được mô tả chi tiết ở nội dung 3.3. 

5.3.3. Phương pháp thống kê kinh tế 

- Phương pháp thống kê kinh tế: dựa trên cơ sở của phương pháp thống kê, đây 

là phương pháp chủ yếu trong nghiên cứu kinh tế. Phương pháp này dùng để hệ thống 

hoá và phát triển các tài liệu điều tra, từ đó rút ra các quy luật thể hiện mối quan hệ 

qua lại của các nhân tố riêng biệt; đánh giá kết quả của các nhân tố đối với kết quả và 

hiệu quả của năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

- Phương pháp thống kê mô tả: Phương pháp này áp dụng trong việc mô tả tình 

hình chung của số liệu thống kê thu thập được từ điều tra, khảo sát và dữ liệu thứ cấp. 

Các dữ liệu về các nhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh được thu thập từ các nguồn 

điều tra, được đưa vào phân tích dưới dạng thống kê mô tả. 

- Phương pháp tổng hợp và so sánh: Để tìm ra mối liên hệ giữa các hiện tượng, 

quá trình; kết quả và hiệu quả của các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp vừa vào nhỏ. Phương pháp so sánh được áp dụng trong phân tích để 

thấy ra sự khác biệt trong các vấn đề có liên quan đến mức độ tác động theo các tiêu 

thức khác nhau trong điều kiện không gian, thời gian nghiên cứu hoặc trong cùng chỉ 

tiêu của các DNVVN. Dựa trên các kết quả phân tích sâu về từng nội dung nghiên 

cứu, đánh giá một cách tổng hợp các vấn đề đặt ra theo tiếp cận mục tiêu. 

6. Những đóng góp của luận án 

6.1. Về lý luận 

- Luận án cung cấp những nội dung cơ bản, tổng quát nhất về các nhân tố tác 

động đến việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai 

đoạn hiện nay. 

- Hệ thống hoá và làm sáng tỏ được những vấn đề lý luận và tổng kết thực tiễn 

về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa của nước ta trong điều kiện hội 

nhập quốc tế. 

- Xác định, năng lực cạnh tranh là nguồn nội lực và những thế mạnh mà doanh 

nghiệp nhỏ và vừa có thể duy trì, cải thiện, nâng cao thứ hạng của doanh nghiệp trong 
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mỗi ngành sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trên thị trường, trên địa phương nói chung, tỉnh 

Vĩnh Phúc nói riêng. 

6.2. Về thực tiễn 

- Luận án đánh giá được thực trạng năng lực cạnh tranh của các DNNVV tỉnh 

Vĩnh Phúc trên cơ sở các tiêu chí được xây dựng một cách toàn diện, cụ thể; chỉ ra 

các nhân tố chủ quan và khách quan có tác động đến năng lực cạnh tranh của các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trên tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Luận án đề xuất các quan điểm, định hướng và xác định hệ thống các 

giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ 

và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong điều kiện hội nhập quốc tế. 

- Kết quả nghiên cứu của luận án là nguồn cung cấp thông tin khoa học về phát 

triển DNNVV cho các nhà nghiên cứu, các cơ quan tham mưu hoạch định chính sách, 

các doanh nhân trên cả nước nói chung và của tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng. 

7. Bố cục của đề tài 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Phụ lục, luận án 

còn có các nội dung chính sau: 

Chương 1: Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Chương 2: Cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nâng 

cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Chương 3: Thực trạng tác động của các nhân tố tới năng lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chương 4: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh Phúc.  
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU  

LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 

 

1.1. Các công trình nghiên cứu về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh 

1.1.1. Các nghiên cứu về cạnh tranh   

Cạnh tranh là quy luật khách quan, tất yếu cho sự phát triển của tất cả các cơ sở 

sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường ở bất kỳ quốc gia nào. Đã từ lâu trên 

thế giới có nhiều công trình nghiên cứu về cạnh tranh và lý thuyết cạnh tranh với nhiều 

trường phái như: lý thuyết cạnh tranh cổ điển, lý thuyết cạnh tranh tân cổ điển và lý 

thuyết cạnh tranh hiện đại. Về cơ bản các lý thuyết này đã làm rõ bản chất của cạnh 

tranh, vai trò, các phương thức cạnh tranh và tác động của cạnh tranh đối với sự phát 

triển kinh tế, xã hội của các quốc gia. 

Các nhà khoa học người Anh là Buckley và cộng sự (1988) [92] đã tổng hợp 

các công trình nghiên cứu về cạnh tranh và cho rằng, đến năm 1988 có rất ít định 

nghĩa hoặc khái niệm về năng lực cạnh tranh đã được công nhận. Còn M.E.Porter 

(1990) [113] lại cho rằng khái niệm năng lực cạnh tranh vẫn chưa được hiểu một 

cách đầy đủ và chưa có một định nghĩa nào được thống nhất. Đến năm 2004, 

Henricsson [100] mới đưa ra khái niệm năng lực canh tranh nhưng vẫn còn nhiều ý 

kiến tranh cãi, nhất là ý kiến của các nhà hoạch định chính sách, các học giả về kinh 

tế. Trường phái Lý thuyết cạnh tranh cổ điển gắn liền với các tên tuổi các học giả nổi 

tiếng như: Michael Porter (1980), Adam Smith, W.S.Jevos, A.Coumot, L.Walras, 

Marshall,... Các nghiên cứu của trường phái Lý thuyết cạnh tranh hiện đại phải kể đến 

những nghiên cứu của các nhà khoa học nổi bật như: E.Chamberlin, J.Robinson, 

J.Schumpeter, R.Boyer, M.Aglietta, Micheal Eairbank, John Maurice Clark, Michael 

Port, J.Schumpeter, Barney, Wernerfelt (1984),  Peteraf, Sanchez, Heene… 

Năng lực cạnh tranh theo quan điểm của lý thuyết cạnh tranh cổ điển truyền thống 

được dựa trên tiền đề là các doanh nghiệp trong cùng một ngành, ở đó có tính tương 

đối giống nhau về chiến lược sản xuất kinh doanh, sản phẩm, và nguồn lực chính của 

doanh nghiệp. Tuy nhiên, do môi trường kinh doanh thường nhạy cảm với chính sách 

kinh tế của mỗi quốc gia và rất hay có những biến đổi nào đó tác động đáng kể đến 

chiến lược kinh doanh nên các doanh nghiệp phải điều chỉnh nguồn lực và các điều 
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kiện kinh doanh phù hợp để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Tiêu biểu là các 

tác giả như: Porter (1980), Chamberlin (1933), Barney (1991). 

Trong các công trình nghiên cứu về cạnh tranh, nổi bật nhất là công trình nghiên 

cứu của Michael Porter (2015), ông là người đấu tiên nghiên cứu và đặt nền móng cho 

việc hình thành lĩnh vực khoa học chiến lược và cạnh tranh, là giáo sư hàng đầu và là 

“cha đẻ” của những nghiên cứu về cạnh tranh của doanh nghiệp. Ông đã cho ra đời 3 

tác phẩm kinh điển là “Chiến lược cạnh tranh”, “Lợi thế cạnh tranh”, “Lợi thế cạnh 

tranh quốc gia”. Những nghiên cứu về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của ông có 

thể áp dụng trong mọi cấp độ (doanh nghiệp, ngành, quốc gia) cũng như mọi lĩnh vực 

(sản xuất, dịch vụ). 

Adam Smith đã bắt đầu với tác phẩm “Của cải của các quốc gia”, ông cho rằng hãy 

cho mọi người tự do về kinh tế, cần sự ổn định chính sách của chính phủ, ổn định môi 

trường cạnh tranh, ít có sự can thiệp của nhà nước, các doanh nghiệp có quyền tự do kinh 

doanh, quyền được tiết kiệm, đầu tư vốn và sử dụng máy móc thay thế sức lao động như 

là những thành phần thiết yếu, sự tích lũy vốn, sự quản lý kinh doanh tốt dẫn đến tăng 

trưởng kinh tế. Quan điểm Adam Smith nhấn mạnh 3 thành tố: (1) Tự do cạnh tranh; (2) 

Quyền cạnh tranh của cá nhân; (3) Tính công bằng trong cạnh tranh [118]. 

Các nhà khoa học thuộc trường phái Lý thuyết cạnh tranh tân cổ điển đã đi sâu 

nghiên cứu và xác định những điều kiện để hình thành quy luật tồn tại sự phù hợp 

tương ứng giữa lợi ích riêng và lợi ích chung trong xã hội mà kết quả cuối cùng là họ 

đã đưa ra được những mô hình cạnh tranh hoàn hảo biểu thị bởi công thức toán học cụ 

thể. Nhà kinh tế học người Mỹ John Maurice Clark với cuốn sách “Cạnh tranh là một 

sự biến đổi linh hoạt” đã đưa ra các luận điểm là: Với những nhân tố không hoàn hảo 

có thể sửa chữa bằng các nhân tố không hoàn hảo khác trên thị trường cạnh tranh, tạo 

điều kiện cho sự phát triển cạnh tranh có hiệu quả và làm giảm sự phụ thuộc lẫn nhau 

giữa các doanh nghiệp trong chính sách sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên thị trường; 

vận hành hoạt động cạnh tranh được đo bằng mức độ giảm giá, khả năng nâng cao chất 

lượng sản phẩm trước nhu cầu không ngừng biến đổi của người tiêu dùng [94]. 

Các tác giả R.S. Pindyck và D.L Rubinfeld (1999) [108], nghiên cứu về cạnh 

tranh đã đưa ra nhận định: Thị trường cạnh tranh được gọi là hoàn hảo khi thị trường 

có nhiều người mua và người bán, mà trong đó không một cá nhân nào của bên mua 

hoặc của bên bán có ảnh hưởng đáng kể hoặc có khả năng chi phối tới giá cả chung 

đã được thiết lập tại thời điểm nhất định nào đó. 
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Một số tác giả khác như D.Begg, S. Fischer và R. Dornbusch (2005) [91] cũng 

cho rằng cạnh tranh thực chất cũng là cạnh là cạnh tranh hoàn hảo. Họ quan niệm là: 

Một cạnh tranh hoàn hảo hay một cạnh tranh đều có chung yếu tố  cơ bản nhất đó hành 

động của mỗi người không gây ảnh hưởng hay tác động đến giá cả thị trường, mỗi sản 

phẩm hay nhóm sản phẩm phải luôn luôn có nhiều người bán và nhiều người mua. 

Trong nghiên cứu về “Để xây dựng doanh nghiệp hiệu quả”, MiChaele. E. 

Gerber (2016) đã cung cấp cho doanh nghiệp những lý luận công cụ để doanh nghiệp 

có được sự tiến bộ vượt trội và hoạt động hiệu quả cao nhất. Tác giả đã giới thiệu về 

giai đoạn hình thành và phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, những nhận thức 

về doanh nghiệp, về chương trình của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường. Đồng 

thời, cũng đã nêu lên một quan điểm mới về doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay là 

coi doanh nghiệp như một sản phẩm xã hội [104]. Vì vậy, để xây dựng được một doanh 

nghiệp hiệu quả cần xác định lộ trình phát triển doanh nghiệp với mục đích cụ thể, 

chính xác, mục tiêu chiến lược quản lý, nhân sự, marketing, hệ thống. 

Michael A. Utton (2006) có công trình nghiên cứu “Chính sách cạnh tranh quốc 

tế: Duy trì thị trường mở trong nền kinh tế toàn cầu”, đã trình bày những nét cơ bản 

về cạnh tranh và các chính sách thương mại. Trong điều kiện toàn cầu hóa, dưới những 

tác động của thị trường trong việc cổ phần hóa, chống phá giá độc quyền, các doanh 

nghiệp trong nước cần nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Các doanh nghiệp lớn 

xuyên quốc gia cần phải tập trung đầu tư về tài chính, nguồn nhân lực, phương thức 

quản lý, tiếp cận khoa học công nghệ, kỹ thuật mới... [121]. 

Phan Thị Minh Lý (2011) dựa trên kết quả khảo sát 112 doanh nghiệp vừa và 

nhỏ trên địa bản tỉnh Thừa Thiên – Huế, qua nghiên cứu và phân tích đã cho thấy nhóm 

nhân tố về nội lực của doanh nghiệp có tác động mạnh nhất đến kết quả hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp, kế theo đó là nhóm nhân tố về chính sách của địa phương, 

chính sách vĩ mô và yếu tố vốn. Tuy không đề cập trực tiếp nhưng kết quả hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp là một trong những chỉ số thể hiện năng lực cạnh tranh 

của doanh nghiệp. Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng, để nâng cao yếu tố nội tại thì 

doanh nghiệp cần ưu tiên cải thiện, hiện đại hóa trang thiết bị, cập nhật thông tin thị 

trường, nâng cao trình độ lao động. Các yếu tố ít cấp bách hơn hoặc liên quan đến môi 

trường bên ngoài thì khó có thể thay đổi được ngay mà cần thời gian dài hơn trong 

trung hạn và dài hạn [37]. 

Nguyễn Quốc Nghi và Mai Văn Nam (2011) trong bài nghiên cứu của mình về 

các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và 
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vừa ở thành phố Cần Thơ đã chỉ ra các nhân tố mức độ tiếp cận chính sách hỗ trợ của 

Chính phủ, trình độ học vấn của chủ doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp, các mối 

quan hệ xã hội của doanh nghiệp và tốc độ tăng doanh thu ảnh hưởng đến hiệu quả 

hoạt động kinh doanh của DNNVV ở Tp. Cần Thơ. Có thể thấy ở đây có nhân tố bên 

ngoài, các nhân tố thuộc tầm quản trị vĩ mô của doanh nghiệp và những chỉ tiêu chung 

(tốc độ tăng doanh thu) của doanh nghiệp. Cho thấy, khi nghiên cứu về nâng cao năng 

lực cạnh tranh của DNNVV thì cũng cần xem xét đến yếu tố môi trường khách quan 

và các yếu tố mang tầm vĩ mô của doanh nghiệp [42]. 

1.1.2. Các nghiên cứu về năng lực cạnh tranh theo các nhân tố ảnh hưởng và mô 

hình phân tích năng lực cạnh tranh 

Trong số các nghiên cứu về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh hiện nay thì 

những nghiên cứu của Michael Porter đã nghiên cứu đầy đủ nhất về năng lực cạnh 

tranh. Trong nghiên cứu về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh quốc tế, M. Porter có 

16 cuốn sách và hơn 100 bài báo viết về chiến lược và năng lực cạnh tranh từ cấp độ 

doanh nghiệp, ngành cho đến quốc gia thuộc các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ. Ở mọi 

các cấp độ và các lĩnh vực, ông đều đưa ra phân tích, kết luận đúng mức nhất về các 

nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh.  

M. Porter với Cách năng lực cạnh tranh hình thành chiến lược ra đời năm 1979 

đã chỉ ra được các nhân tố tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của các doanh 

nghiệp đó là 5 nhân tố: yếu tố đầu vào; nhu cầu của thị trường; doanh nghiệp hỗ trợ 

và liên quan; môi trường, thể chế kinh tế và sự cạnh tranh của các doanh nghiệp khác; 

chiến lược của doanh nghiệp [110]. Căn cứ vào đó, các doanh nghiệp đã tìm được các 

nhân tố cụ thể nhất, rõ nhất ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh và đưa ra các giải pháp 

nâng cao năng lực cạnh tranh cho mình. Hiện nay mô hình này của M. Porter được các 

doanh nghiệp trên thế giới ứng dụng nhiều. 

Năng lực cạnh tranh tiếp cận từ chuỗi giá trị được Porter đưa ra vào năm 1985 

trong cuốn “Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance”. 

(Lợi thế cạnh tranh: Tạo và duy trì hiệu suất cao). Theo đó, chuỗi giá trị được cho là 

tổng thể các hoạt động liên quan đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hay hoạt động dịch 

vụ nào đó của doanh nghiệp. Trong chuỗi giá trị, quá trình tương tác của các yếu tố 

cần và đủ để tạo thành sản phẩm hoặc nhóm các sản phẩm, các hoạt động phân phối, 

tiêu thụ sản phẩm được thực hiện theo một phương thức nhất định. Giá trị của chuỗi 

bao hàm tổng số các giá trị của quá trình tạo ra sản phẩm, nhóm sản phẩm trong mỗi 
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công đoạn sản xuất nhất định, nó gồm 05 hoạt động cơ bản và 04 hoạt động phụ trợ 

tạo ra chuỗi.  

M. Porter (1990) đã nghiên cứu xây dựng lý thuyết phát triển với mô hình cạnh 

tranh trong phạm vi ngành, gồm 4 nhân tố chính tác động đến doanh nghiệp là: Các 

đối thủ tiềm năng, Khách hàng, Nhà cung ứng và Sản phẩm thay thế. So với một số 

mô hình khác, mô hình này khá thu hẹp phạm vi nghiên cứu về cạnh tranh nhằm giúp 

doanh nghiệp vận dụng vào việc xem xét, phân tích rõ hơn, cụ thể hơn những yếu tố 

ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh trong phạm vi cùng một ngành, lĩnh vực hoạt động. 

Mô hình cạnh tranh của doanh nghiệp “SWOT” được các nhà khoa học Marion 

Dosher, Otis Benepe, Albert Humphrey, Robert F.Stewart và Birger Lie (1960) đưa ra 

từ những năm 1960-1970. Mô hình này đã phân tích 4 yếu tố quan trọng trong một dự 

án kinh doanh, đó là: Điểm mạnh (Strengths), Điểm yếu (Weaknesses), Cơ hội 

(Opportunities) và Thách thức (Threats). Mô hình SWOT có tác dụng giúp cho doanh 

nghiệp đánh giá được tình hình trực trạng của mình, kết hợp tác động của môi trường 

kinh doanh bên ngoài để có chiến lược phát triển phù hợp, giảm thiếu tối đa những 

khó khăn, nguy cơ có thể xảy ra trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp 

Mô hình PEST (Lý thuyết môi trường vĩ mô) được sử dụng cho việc phân tích 

sự ảnh hưởng của các yếu tố tầm vĩ mô bên ngoài doanh nghiệp đến khả năng cạnh 

tranh của doanh nghiệp. Với mô hình này, doanh nghiệp có thể: (1) Biết được cơ hội 

cũng như thách thức kinh doanh trên cơ sở phân tích, dự đoán môi trường kinh doanh, 

các yếu tố đã và đang tác động đến môi trường kinh doanh; (2) Nắm một cách tổng 

quan về những thay đổi của các yếu tố cơ bản nhất trong môi trường kinh doanh 

(như: chỉ số kinh tế, tình hình thị trường lao động, chính sách của nhà nước, điều 

kiện môi trường...) từng giai đoạn nhất định để có thể xác định phương hướng, giải 

pháp của mình đảm bảo thích nghi, phù hợp với sự thay đổi đó; tránh được nguy cơ 

rủi ro không kiểm soát nổi; (3) Có tầm nhìn tổng quan về thị trường trong nước, khu 

vực và thế giới để có những định hướng chiến lược kinh doanh phù hợp. 

Theo mô hình PEST, tác động ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp có 4 yếu tố cơ 

bản là: (1) Yếu tố Thể chế, luật pháp (Political Factors); (2) Yếu tố Kinh tế (Economic 

Factors); (3) Yếu tố Văn hóa xã hội (Sociocultural Factors); (4) Yếu tố Công nghệ 

(Technological Factors). Đến nay, lý thuyết môi trường vĩ mô PEST đã được bổ sung 

thêm hai yếu tố vĩ mô có tác động rất lớn đối với doanh nghiệp là: Yếu tố môi trường 

(Environmental factors) và Yếu tố pháp luật (Legal factors). 
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Các tác giả Polat, S., & Çevik Onar, S. (2010) nghiên cứu về các nhân tố tác 

động tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và đã lựa chọn chiến lược kinh doanh 

của hơn 100 doanh nghiệp có niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Istabul - Thổ Nhĩ 

Kỳ để khảo sát thông qua phỏng vấn trực tiếp lãnh đạo chủ chốt doanh nghiệp, từ đó 

phân tích chỉ rõ các nhân tố tác động năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Các tác 

giả đã đưa ra bao gồm 7 nhân tố ảnh hưởng cơ bản là: (1) Khả năng quản trị doanh 

nghiệp; (2) Khả năng sản xuất như điều kiện trang thiết bị về công nghệ thông tin, 

năng lực tài chính, nguồn nhân lực…; (3) Khả năng bán hàng-marketing; (4) Khả năng 

dịch vụ hậu cần - logistics; (5) Dịch vụ chăm sóc khách hàng; (6) Nghiên cứu và phát 

triển và quản trị công nghệ; (7) Tính năng của doanh nghiệp; công nghệ thông tin; 

quản trị công nghệ; đổi mới quan hệ khách hàng. Nghiên cứu cũng đưa ra yêu cầu cho 

doanh nghiệp là cần phải xây dựng chiến lược đúng đắn, phù hợp thì năng lực cạnh 

tranh của doanh nghiệp mới cao và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững…[109] 

Các tác giả Ambastha, A., & Momaya, K. (2004) với nghiên cứu năng lực cạnh 

tranh của các doanh nghiệp, đã đưa ra các nhóm tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh 

của doanh nghiệp gồm: (1) Khách hàng, người cộng tác và khả năng phản ứng; (2) 

Khả năng khai thác sử dụng tài sản, nguồn nhân lực, cơ cấu doanh nghiệp, các nguồn 

lực là các yếu tố sản xuất như đất đai, lao động, các điều kiện tự nhiên và vốn văn hóa 

doanh nghiệp; (3) Khả năng điều hành của doanh nghiệp, quản lý, xây dựng chiến lược 

của doanh nghiệp, hệ thống thông tin, công nghệ, maketing, các mối quan hệ và khả 

năng cạnh tranh trong hoạt động sản xuất kinh doanh gồm các tiêu chí như năng suất, 

thị phần, sự khác biệt , mức sinh lời, giá cả, sự ra đời sản phẩm [90]. 

Tóm lại, các công trình nghiên cứu cho chúng ta thấy: các tác giả đều cho rằng 

trong cơ chế thị trường, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp có vai trò đặc biệt 

quan trọng, quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, quyết định tương lai 

của doanh nghiệp. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp chịu sự tác động, và ảnh 

hưởng của hai nhóm yếu tố chủ yếu: Nhóm yếu tố bên trong và nhóm yếu tố bên ngoài. 

Nhóm yếu tố bên trong bao gồm: Phần cứng (những yếu tố vật chất cần thiết để tạo 

nên sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp như nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị, công 

nghệ,…); Phần mềm (nguồn nhân lực và hệ thống quản lý của doanh nghiệp). Nhóm 

yếu tố bên ngoài gồm: Điều kiện thị trường liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, 

bao gồm cả thị trường trong nước, thị trường khu vực và thế giới; Môi trường pháp lý 

liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm cả chính sách, pháp luật, quy định 

của quốc gia, địa phương (trong nước) và các vấn đề về luật pháp quốc tế; Mối quan 
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hệ của doanh nghiệp với đối tác: chủ hàng, khách hàng, chính quyền địa phương, cộng 

đồng dân cư,… 

 

1.1.3. Các nghiên cứu về thực trạng phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt 

Nam 

Phạm Thị Minh Nghĩa (2008) với nghiên cứu “Thực trạng và các giải pháp thúc 

đẩy sự phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội trong điều 

kiện gia nhập WTO” đã tập trung nghiên cứu những vấn đề chung nhất về doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, trong đó đặc biệt quan tâm đến các nhân tố tác động tới hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp [61]. Tác giả nêu ra được nhiều kinh nghiệm quốc tế về 

phát triển cũng như kinh nghiệm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá 

trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời đi sâu nghiên cứu thực trạng phát triển doanh 

nghiệp nhỏ và vừa ở thành phố Hà nội, đề xuất các phương án giải pháp thúc đẩy phát 

triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong điều kiện Việt Nam gia nhập WTO. “Phát triển 

nguồn nhân lực quản trị của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên” của Nguyễn Thị Lan Anh (2012) [53] đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận về 

phát triển nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực quản trị  trong các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa; đã phân tích thực trạng nguồn nhân lực quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa 

ở tỉnh Thái Nguyên; đề xuất quan điểm và những biện pháp nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực quản trị trong các doanh nghiệp để nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh. 

Nguyễn Trường Sơn (2014) với cuốn “Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở 

Việt Nam hiện nay” [54] đã xây dựng cơ sở lý luận chung về doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, đặc biệt là các nghiên cứu sâu về đặc trưng, giải quyết các vấn đề đặc thù của 

doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, đã đi sâu bàn luận và 

giải quyết vấn đề quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

“Lý thuyết cạnh tranh doanh nghiệp thương mại” của Phạm Văn Công và cộng 

sự (2016) [63] đã đi sâu nghiên cứu các lý thuyết cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, thực 

trạng năng lực cạnh tranh, các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh 

nghiệp thương mại như phải đổi mới quản lý nhà nước về thương mại, hoàn thiện hệ 

thống quản lý, phát triển đồng bộ các loại thị trường, quản lý thị trường và cải cách 

thủ tục hành chính trong quản lý thị trường, đổi mới hoạt động của doanh nghiệp. 

Các tác giả Ninh Thị Minh Tâm, Lê Ngự Bình (2017), “Hiệu quả kinh doanh 

của các doanh nghiệp nhỏ và vừa” đã nghiên cứu khẳng định về vai trò của doanh 
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nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế phát triển hiện nay, đã xây dựng khung lý luận về 

doanh nghiệp nhỏ và vừa [58]. Tác giả đã đánh giá thực trạng hiệu quả kinh doanh của 

doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay, đã khái quát thực trạng các chính sách vĩ mô của 

nhà nước, phân tích tác động của một số yếu tố đến hiệu quả kinh doanh và những hạn 

chế bất cập cần khắc phục nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa 

hiện nay. 

Nguyễn Thị Bích Liên (2017), “Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành 

công nghiệp hỗ trợ” đã đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận, thực trạng phát triển doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trong công nghiệp hỗ trợ, đề xuất các quan điểm, định hướng và 

giải pháp để phát triển trong điều kiện có nhiều chủ thể tham gia [52]. Luận án đã khái 

quát hóa cơ sở lý luận của việc phát triển doanh nghiệp nhỏ, đi sâu phân tích đánh giá 

đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công nghiệp hỗ trợ của hai 

ngành điện tử và dệt may. 

1.1.4. Các nghiên cứu về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh ở Việt Nam 

Ở Việt Nam đến nay cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu về cạnh tranh và 

những vấn đề liên quan đến cạnh tranh của doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp nhỏ 

và vừa nói riêng. Các nghiên cứu đã xây dựng được cơ sở lý luận, xác định được 

phương pháp tính các chỉ tiêu đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của các ngành. 

Đồng thời, đã đề xuất được một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của 

các doanh nghiệp trong những hoàn cảnh, điều kiện khác nhau. 

Có thể điểm qua các công trình nghiên cứu của các tác giả sau: 

Phạm Nam (1995), “Nghiên cứu cạnh tranh trong hoạt động du lịch ở thành phố 

Hải Phòng” [59], tác giả xây dựng khung lý thuyết về cạnh tranh đặc biệt đề cập đến 

đặc điểm riêng của ngành du lịch Hải Phòng hiện nay đòi hỏi sự cạnh tranh nhằm thu 

hút khách du lịch, một số yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 

đó là chính sách, môi trường uy tín, nguồn vốn, nguồn nhân lực, marketing. 

Nguyễn Đình Hương (2002), “Giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở 

Việt Nam” [44], tác giả đã khái quát thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở 

Việt Nam và có những giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa như phát triển 

các nguồn lực của doanh nghiệp, phát triển lợi thế, phát triển thị trường của doanh 

nghiệp và tạo uy tín khách hàng bằng chất lượng sản phẩm - cũng là những kinh 

nghiệm phát triển doanh nghiệp để tác giả kế thừa nghiên cứu về năng lực cạnh tranh 

của doanh nghiệp. 
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Các tác giả Lê Xuân Bá, Trần Kim Hào, Nguyền Hữu Thắng (2006) với “Doanh 

nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” [36] đã phân 

tích rõ những thuận lợi, khó khăn đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ 

và vừa khi nước ta hội nhập quốc tế sâu rộng; đồng thời nêu bật được yêu cầu phải 

nâng cao cạnh tranh nhất là về nguồn lực của doanh nghiệp để đảm bảo kinh doanh, 

dịch vụ có lợi nhuận cao. Các tác giả đã nêu bật được các nhân tố ảnh hưởng đến cạnh 

tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay. 

Vũ Hùng Phương (2008) tác giả đi sâu nghiên cứu ‘‘Nâng cao năng lực cạnh của 

ngành giấy Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế’’ tác giả đã hệ thống, xây 

dựng khung lý thuyết cơ bản về cạnh tranh, cạnh tranh ngành, đánh giá thực trạng năng lực 

cạnh tranh của ngành giấy Việt Nam, tìm ra những hạn chế về năng lực cạnh tranh như: chỉ 

tiêu hiệu quả kỹ thuật để đánh giá hiệu quả của ngành; hệ số tham gia thị trường quốc tế, hệ 

số lợi thế hiển thị ngành, tỷ lệ chịu tác động cạnh tranh quốc tế, tỷ lệ thâm nhập của hàng 

nhập khẩu. 

Phạm Quang Trung (2008) với đề tài cấp bộ: “Giải pháp nâng cao năng lực 

cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội sau khi 

Việt Nam gia nhập WTO (giai đoạn 2006-2010)” [60] đã tập trung phân tích năng lực 

cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Nội, đồng thời tác giả đã 

chỉ ra được các nhân tố ảnh hưởng cơ bản tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, 

những bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp tăng cường năng lực cạnh tranh 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội. 

Đỗ Thị Tố Quyên (2014) với đề tài nghiên cứu “Đầu tư nâng cao năng lực cạnh 

tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam” [22] đã khái quát 

về lý luận về hoạt động đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương 

mại nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng phụ thuộc vào chiến lược cạnh tranh, 

công cụ cạnh tranh, xây dựng các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả của đầu tư nâng 

cao năng lực cạnh tranh tại ngân hàng thương mại, bao gồm những chỉ tiêu trực tiếp 

và gián tiếp cần tập trung vào nâng cao trình độ công nghệ, nâng cao trình độ nhân lực 

và đầu tư cho phát triển thương hiệu, xúc tiến bán hàng. 

Nguyễn Văn Thành (2018) với đề tài “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp chủ 

yếu nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng”, tác giả đã xây dựng phân tích khái quát về năng lực cạnh tranh và các 

nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Các nhân tố bên ngoài 

gồm: thể chế chính sách, cơ sở hạ tầng, thị trường, các ngành hỗ trợ, lợi thế tự nhiên; 
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nhóm nhân tố bên trong gồm: Tài chính, tài sản doanh nghiệp, khả năng quản lý, đất 

đai, công nghệ, chiến lược kinh doanh, liên kết của doanh nghiệp [56]. 

Nguyễn Duy Đồng (2017) với “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh 

nghiệp xây dựng Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới” [48], đã hệ thống 

xây dựng cơ sở lý luận nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp; đó là các 

yêu cầu, nội dung các yếu tố ảnh hưởng và tác động tới năng lực cạnh tranh của các 

doanh nghiệp đặc biệt là của các doanh nghiệp thi công xây dựng. Luận án chỉ ra những 

bài học kinh nghiệm cho doanh nghiệp thi công xây dựng Việt Nam trong điều kiện 

hội nhập kinh tế quốc tế chú ý đến chất lượng, giám sát, thương hiệu, an toàn. 

Nguyễn Trần Sỹ (2013) đã trình bày các nội dung về năng lực động, sự cần thiết 

phải nâng cao năng lực động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam nhằm tạo 

ra lợi thế cạnh tranh trong môi trường biến động thay đổi liên tục. Các thành phần cơ 

bản của năng lực động bao gồm: ngăn lực nhận thức, năng lực tiếp thu, năng lực thích 

nghi, năng lực sáng tạo, năng lực kết nối, năng lực tích hợp. Theo những trích dẫn 

được tổng hợp trong bài nghiên cứu này, năng lực động cho phép doanh nghiệp tạo ra 

và duy trì lợi nhuận trong môi trường thay đổi nhanh chóng. Tuy là vậy, nhưng tại thời 

điểm nghiên cứu, những nghiên cứu về năng lực động chủ yếu là khái niệm và lý thuyết 

hoặc các nghiên cứu tập trung vào từng phần của nghiên cứu, những nghiên cứu thực 

nghiệm về năng lực động của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở các quốc gia đang phát triển 

chưa nhận được sự quan tâm rộng rãi [69].  

Mai Văn Nam (2013) trong nghiên cứu “Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng 

đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Đồng Tháp” đã tập trung 

nghiên cứu nhằm phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh và các yếu tố ảnh hưởng 

đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố như trình độ của lao động, thị trường của doanh 

nghiệp, chi phí đơn vị sản phẩm, trình độ công nghệ, qui mô nguồn vốn, năng suất lao 

động, trình độ của giám đốc, qui mô lao động, tỷ suất lợi nhuận (ROE), tỷ lệ vốn chủ 

sở hữu là những yếu tố ảnh hưởng và quyết định đến năng lực cạnh tranh của các 

DNNVV ở tỉnh Đồng Tháp [41].  

Markovics (2005) trong nghiên cứu về “Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 

nhỏ và vừa tại liên minh châu Âu” đã đưa ra nhận định rằng: Năng lực cạnh tranh là 

một khái niệm khá phức tạp, không có một chỉ số duy nhất nào được sử đụng dể đo 

lường khả năng cạnh tranh, ngoài ra cũng rất khó để có thể đo lường được. Trong công 

trình nghiên cứu này, phân tích năng lực cạnh tranh từ quan điểm của các DNNVV, 
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các công ty được hỏi rất lạc quan về chất lượng và giá cả của sản phẩm. Nhưng họ cảm 

thấy mạng lưới bán hàng và các hoạt động tiếp thị cần phải có sự cải tiến. Với các công 

ty cỡ vừa, một vấn đề nghiêm trọng được nhìn thấy đó là sự yếu kém về năng lực phát 

triển. Các chuyên gia của công ty tin rằng sự thiếu hụt vốn và những tỷ lệ bất lợi về 

việc hoàn lại chi phí từ công tác nghiên cứu và phát triển là những trở ngại quan trọng 

nhất của sự đổi mới [102].  

Ngoài ra, nói đến lý luận cạnh tranh còn có thể kể đến các nghiên cứu của 

Nguyễn Mạnh Hùng (2013) với “Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành viễn thông 

Việt Nam”; Bùi Đức Tuân (2010) với “Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành chế 

biến thủy sản Việt Nam”; Vương Quốc Thắng (2015) với  “Năng lực cạnh tranh của 

ngành cao su Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế”. Các nghiên cứu này đều 

phân tích khá rõ về cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến năng lực cạnh tranh của 

các doanh nghiệp nói chung và ngành nói riêng. Tuy nhiên, các nghiên cứu đều chưa 

tập trung phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến năng lực cạnh tranh của 

các doanh nghiệp của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên từng địa bàn, khu vực.  

1.2. Những nghiên cứu về nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 

Trong thời gian gần đây vấn đề năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được các 

nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế nước ta đặc biệt quan tâm nghiên cứu. Có thể 

điểm qua một số các nghiên cứu sau: 

Vũ Vân Đình (2003) với “Doanh nghiệp trước ngưỡng cửa hội nhập” đã đề cập 

phân tích đến thuận lợi khó khăn của doanh nghiệp trước thềm hội nhập việc doanh 

nghiệp chuẩn bị điều kiện cần thiết để bước vào thời kỳ hội nhập, các yếu tố ảnh hưởng 

đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp như là năng lực quản lý, nguồn nhân lực, 

nguồn vốn, cạnh tranh thị trường, cạnh tranh sản phẩm chất lượng [89]. 

Nguyễn Vĩnh Thanh (2005), với “Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh 

nghiệp thương mại Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế” đã đi sâu nghiên cứu về 

doanh nghiệp thương mại Việt Nam, tác giả cũng đề cập tới các yếu tố, khoa học công 

nghệ, nguồn lực, chính sách… tác động tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tác 

động của hội nhập, đòi hỏi các doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng chủ trương 

đường lối của Đảng, Nhà nước, nâng cao sức cạnh tranh cần xóa bao cấp, cạnh tranh 

tự chịu trách nhiệm [57]. 

Hồ Trung Thành (2012), “Nghiên cứu lý thuyết cạnh tranh và năng lực cạnh 

tranh của các doanh nghiệp hoạt động trong ngành sản xuất công nghiệp và lĩnh vực 
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thương mại trong điều kiện nước ta đang trong quá trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa 

và hội nhập quốc tế sâu rộng”. Tác giả đã xây dựng và đề xuất hệ thống các tiêu chí 

đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành Công thương nước ta. Ngoài 

ra, luận án cũng khẳng định cần coi trọng các yếu tố cụ thể, “hữu hình” như tài sản, cơ 

sở vật chất, nhân lực,… trong khi đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp [27]. 

Nguyễn Mạnh Hùng (2013) “Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành Viễn 

thông Việt Nam”, Đại học Kinh tế quốc dân đã làm rõ và cụ thể hóa các nội dung liên 

quan đến vấn đề năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành Viễn thông Việt 

Nam. Tác giả cũng đã xác định được hệ thống các tiêu chí phục vụ cho việc đánh giá 

năng lực cạnh tranh phù hợp đặc điểm của ngành Viễn thông. Các yếu tố ảnh hưởng 

đến năng lực cạnh tranh như chất lượng dịch vụ, giá cả, thương hiệu, uy tín [50]. 

Nguyễn Thành Long (2016) “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực 

cạnh tranh của các doanh nghiệp du lịch Bến Tre”, đã xây dựng được hệ thống cơ sở 

lý thuyết về năng lực cạnh tranh. Năng lực cạnh tranh đó là dựa trên lợi thế cạnh tranh 

và chiến lược cạnh tranh, dựa trên nguồn lực, cách tiếp cận cốt lõi, định hướng thị 

trường; Luận án cũng chỉ ra một số mô hình nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của 

các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch nước ta. Tác giả đã xác định một số yếu tố 

ảnh hưởng đến ngành du lịch ở địa phương tỉnh Bến Tre như sau:  

(1) Năng lực marketing;  

(2) Thương hiệu;  

(3) Năng lực tổ chức, quản lý;  

(4) Trách nhiệm xã hội;  

(5) Chất lượng sản phẩm, dịch vụ;  

(6) Nguồn nhân lực;  

(7) Cạnh tranh về giá;  

(8) Điều kiện môi trường điểm đến.  

Đó là 8 yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp du lịch 

trong giai đoạn hiện nay [51]. 

Phạm Thu Hương (2017) với luận án tiến sỹ “Năng lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hà Nội”, Trường Đại học Mỏ 

địa chất, đã tập trung nghiên cứu năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa 

bàn thành phố Hà Nội. Tác giả đã xây dựng khung lý luận về năng lực cạnh tranh, xác 

định được các yếu tố ảnh hưởng cơ bản nhất đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 

nhỏ và vừa ở Hà Nội. Tác giả cũng đã đề xuất các quan điểm, nguyên tắc để nâng cao 
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năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố Hà Nội [62]. Đây 

là công trình khoa học theo nghiên cứu sinh rất cần cho những người quan tâm nghiên 

cứu về năng lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. 

Ngoài ra, phải kể đến rất nhiều công trình nghiên cứu khác như: Vũ Trọng Lâm, 

Nguyễn Kế Tuấn, Nguyễn Xuân Thắng (2006), Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh 

nghiệp trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội; Đào 

Duy (2007), Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong tiến 

trình cam kết WTO, Tạp chí Kinh tế Phát triển; Trương Thị Thanh (2010), Nghiên cứu 

một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gạch xây dựng, áp dụng cho 

công ty cổ phần gốm xây dựng Thanh Sơn, ĐH Mỏ - Địa chất; Bùi Đức Tuân (2011), 

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngành chế biến thủy sản Việt Nam, Đại học Kinh 

tế quốc dân; Nguyễn Thị Thu Thủy (2011), Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao khả 

năng cạnh tranh của Công ty Bảo Việt Vĩnh Phúc, ĐH Mỏ - Địa chất; Ngô Tòng Trung 

Hòa (2013), Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty 

Cổ phần đầu tư Thái Bình đến năm 2015, ĐH Mỏ - Địa chất, 2013; Nguyễn Thị Thanh 

Loan (2013), Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm cửa lưới chống muỗi của công 

ty cổ phần An Đạt, Trường đại học thương mại; Phạm Thu Hà (2013), Nâng cao năng 

lực cạnh tranh marketing của tổng công ty rau quả, nông sản - công ty TNHH MTV 

trên thị trường Nhật Bản, Trường Đại học Thương Mại; Lê Thị Hằng (2013) với luận 

án Tiến sỹ “Nâng cao năng lực cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ thông tin di động 

của các công ty viễn thông Việt Nam”, Đại học Kinh tế quốc dân; Đoàn Việt Dũng 

(2015) với luận án Tiến sỹ “Lý thuyết cấu trúc cạnh tranh ngành với việc nâng cao 

năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay”, Đại học Kinh 

tế quốc dân; Nguyễn Duy Hùng (2016) với luận án Tiến sỹ “Nâng cao năng lực cạnh 

tranh của các công ty chứng khoán Việt Nam”, Đại học Kinh tế quốc dân. 

Các tác nghiên cứu trên đã xây dựng khung lý về cạnh tranh và năng lực cạnh 

tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hiện nay; đã đề cập khá sâu đến 

các nhân tố chính ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh cũng như đánh giá thực trạng 

năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nước ta. Các tác giả cũng đã đưa ra những 

nhận định về năng lực cạnh tranh, nhưng chưa đưa ra được các thang đánh giá cụ thể 

để có thể lượng hóa được ảnh hưởng của từng nhân tố cụ thể đối với năng lực cạnh 

tranh của doanh nghiệp. Phần lớn các công trình tập trung nghiên cứu theo hai hướng 

chính là: (1) Nghiên cứu các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh 

nghiệp trong cùng một ngành; (2) Nghiên cứu các yếu tố bên trong (nội lực) ảnh hưởng 
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đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Qua các công trình nghiên cứu trên cho thấy: Các đề tài nghiên cứu có giá trị 

thiết thực về nâng cao năng lực cạnh tranh về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của 

các doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hiện nay. Các nghiên cứu là những tài liệu 

để nghiên cứu sinh kế thừa xây dựng nghiên cứu của mình. Các nghiên cứu đã khái 

quát về cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp. Các nghiên cứu đã đề cập khá sâu đến các nhân tổ chính ảnh hưởng tới năng 

lực cạnh tranh cũng như đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp 

nước ta. Các tác giả cũng đã đưa ra các tiêu chí để đánh giá NLCT của các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa: căn cứ vào quản lý, tài chính doanh thu và lợi nhuận. Các nhân tố 

ảnh hưởng đến cạnh tranh của các doanh nghiệp hiện nay phần nhiều là do nội tại của 

các doanh nghiệp như nguồn lực, trình độ, khoa học kỹ thuật,… và cũng ảnh hưởng 

do môi trường các chính sách, tác động của nền kinh tế chính trị văn hóa xã hội. 

1.3. Khoảng trống nghiên cứu và những vấn đề luận án tập trung giải quyết 

1.3.1. Khoảng trống nghiên cứu 

Từ tổng quan nghiên cứu vấn đề cho thấy, trên thế giới và trong nước có rất 

nhiều công trình khoa học nghiên cứu về cạnh tranh, NLCT của doanh nghiệp được 

tiếp cận theo các hướng khác nhau tùy thuộc điều kiện và môi trường kinh doanh của 

mỗi quốc gia, của lĩnh vực kinh doanh cũng như quy mô của doanh nghiệp. Các nghiên 

cứu đó đã đóng góp kinh nghiệm có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng giải pháp 

nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp nhỏ và vừa 

rói riêng; nhất là việc vận dụng vào hoàn cảnh, điều kiện của Việt Nam hiện nay. Các 

công trình nghiên cứu cũng đều đã phân tích khá kỹ về các các nhân tố ảnh hưởng đến 

năng lực cạnh tranh và đã đưa ra các chỉ tiêu chính phục vụ đánh giá năng lực cạnh 

tranh của các mô hình doanh nghiệp cho mỗi địa phương nhất định. 

Các nhân tố cơ bản tác động đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và 

vừa được kế thừa đưa vào nghiên cứu, bao gồm: Các yếu tố vật chất cần thiết để tạo 

nên sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, gồm nguồn tài chính, điều kiện cơ 

sở trang thiết bị, công nghệ và các điều kiện phục vụ sản xuất - kinh doanh; Các yếu 

tố gồm nguồn nhân lực và hệ thống quản lý của doanh nghiệp; Điều kiện thị trường, 

điều kiện xã hội liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm môi trường pháp 

lý với chính sách, cơ chế của pháp luật, các quy định cấp quốc gia, địa phương trong 

nước và những vấn đề về luật pháp quốc tế; Mối quan hệ của doanh nghiệp với với các 
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doanh nghiệp, các cơ quan liên quan trong hoạt động kinh doanh; với khách hàng, địa 

phương, cộng đồng dân cư. 

Qua phân tích cho thấy, cho đến nay, có khá nhiều nghiên cứu về năng lực cạnh 

tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong và ngoài nước. Tuy nhiên, còn hạn chế 

các nghiên cứu, đặc biệt là các luận án tiến sĩ đánh giá một cách toàn diện thực 

trạng năng lực cạnh tranh, khẳng định được những điểm mạnh, những điểm yếu, 

phân tích được nguyên nhân gây nên sự yếu kém về năng lực cạnh tranh của các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh Phúc. Các nghiên cứu trước đây chưa thực sự 

chú trọng vào phân tích và làm rõ ảnh hưởng của các nhân tố tác động đến năng lực 

cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời, 

sau khi phân tích thực trạng, chưa đề xuất các giải pháp mang tính đồng bộ, tập trung 

về nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc trong điều kiện hội nhập quốc tế thông qua việc khắc phục tác động tiêu 

cực của các nhân tố ảnh hưởng. Đây chính là những khoảng trống nghiên cứu mà đề 

tài sẽ giải quyết được trong các nội dung tiếp theo. 

 

1.3.2. Những vấn đề luận án tập trung giải quyết 

Trong đề tài nghiên cứu này, nghiên cứu sinh sẽ kế thừa và chọn lọc những nội 

dung có giá trị thiết thực, bổ ích nhất từ các công trình nghiên cứu đã nêu ở phần trên 

và những vấn đề mà các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước chưa được đề cập 

đến. Cụ thể: 

1- Về mô hình các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của các doanh 

nghiệp: Luận án kế thừa và tiếp cận theo Mô hình lý thuyết môi trường vĩ mô (PEST) 

để nghiên cứu trong luận án của mình. 

2- Về các nhân tố cơ bản tác động đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 

nhỏ và vừa đưa vào nghiên cứu là: 

- Những yếu tố vật chất cần thiết để tạo nên sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của 

doanh nghiệp, gồm nguồn tài chính, điều kiện cơ sở trang thiết bị, công nghệ và các 

điều kiện phục vụ sản xuất - kinh doanh. 

- Những yếu tố gồm nguồn nhân lực và hệ thống quản lý của doanh nghiệp, 

trong đó nguồn nhân lực là nguồn lực nội tại chính của doanh nghiệp, đóng vai trò 

quan trọng, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 
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- Điều kiện thị trường, điều kiện xã hội liên quan đến hoạt động của doanh 

nghiệp, bao gồm môi trường pháp lý với chính sách, cơ chế của pháp luật, các quy 

định cấp quốc gia, địa phương trong nước và những vấn đề về luật pháp quốc tế... 

- Mối quan hệ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, với các cơ quan liên quan; 

với khách hàng, địa phương và cộng đồng dân cư. 

3- Luận án sẽ tập trung nghiên cứu về những nhân tố tác động đến năng lực 

cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đưa ra được 

mô hình nghiên cứu, đây là yếu tố quan trọng, quyết định đến sự phát triển của các 

doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường. Luận án cũng cần nghiên cứu, đưa ra 

những tiêu chí cơ bản đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và đề xuất các 

giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc trong điều kiện hội nhập hiện nay. 

 

1.4. Đề xuất mô hình nghiên cứu cho đề tài 

Để nghiên cứu sâu các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, phải xác định được mô hình nghiên cứu phù hợp, sát thực tiễn nhất. 

Hiện nay có nhiều khái niệm về mô hình nhân tố ảnh hưởng với cách tiếp cận khác 

nhau, nhưng để nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp nhỏ và vừa phù hợp nhất, có thể hiểu khái niệm mô hình nghiên cứu như sau: 

“Mô hình là hình thức diễn đạt bằng sơ đồ, bằng ngôn ngữ thể hiện sự ảnh hưởng của 

các nhân tố đến năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp”. Mô hình gồm các yếu 

tố quan trọng, các hệ thống hay vấn đề được nghiên cứu, có thể giải thích và dự đoán 

các mối quan hệ có liên quan trong các yếu tố nguyên nhân và các hiệu ứng; cho phép 

xây dựng các đề xuất thực nghiệm để kiểm tra bản chất của các mối quan hệ nhân quả 

đó. Trên cơ sở lý thuyết từ các công trình nghiên cứu, tiếp cận từ khái niệm, đặc điểm 

của doanh nghiệp nhỏ và vừa, trên cơ sở phân tích 14 nhân tố cơ bản nhất, tác giả đã 

tổng hợp, đề xuất mô hình nghiên cứu như hình 1.1. 
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Hình 1.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

 

Phân tích các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp 

nhở và vừa, các chuyên gia nghiên cứu trong và ngoài nước, các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa đã chỉ ra 14 yếu tố (hình 1.1.), bao gồm: Năng lực quản lý doanh nghiệp, Năng 

lực tạo lập các mối quan hệ, Nguồn nhân lực của doanh nghiệp, Năng lực tài chính, 

Năng lực Marketing, Hoạt động Logistics, Năng lực tổ chức dịch vụ, Chất lượng hàng 

hoá, dịch vụ của doanh nghiệp, Năng lực kinh nghiệm hoạt động của doanh nghiệp, 

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, Chính sách nhà nước, Điều kiện tự nhiên, kinh 

tế, văn hóa - xã hội vùng, miền, Tiến bộ khoa học công nghệ, Hội nhập quốc tế. 
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Hình 1.2. Mô hình nghiên cứu chính thức các nhân tố tác động tới năng lực cạnh 

tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

 
Luận án xin ý kiến của 15 chuyên gia, điều tra, khảo sát trên 500 mẫu và tiến 

hành viết tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài. Từ kinh nghiệm 

của các chuyên gia nghiên cứu mà tác giả học hỏi được, cũng như thông qua tổng quan 

các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài, kết hợp với giới hạn về điều kiện khảo 

sát, điều tra, luận án tập trung vào 10 nhân tố chủ yếu nhất có tác động điển hình đến 

năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Vĩnh Phúc để nghiên cứu. Luận 

án đề xuất mô hình chính thức nghiên cứu các nhân tố chủ yếu tác động tới năng lực cạnh 

tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm có 10 nhân tố cấu thành như sau: (1) Năng 

lực quản lý doanh nghiệp; (2) Năng lực tạo lập các mối quan hệ; (3) Nguồn nhân lực 

của doanh nghiệp; (4) Năng lực tài chính; (5) Năng lực Marketing; (6) Hoạt động 

Logistics; (7) Chính sách nhà nước; (8) Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa - xã hội 

vùng  miền; (9) Tiến bộ khoa học công nghệ; (10) Hội nhập quốc tế. 
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CHƯƠNG 2 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ CÁC NHÂN TỐ  

ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH  

CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

 

2.1. Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa 

2.1.1. Đặc điểm và vai trò của các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

2.1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Trên thế giới có nhiều quan niệm rất khác nhau về doanh nghiệp nhỏ và vừa 

tùy theo các hệ tiêu chí khác nhau dùng để phân loại quy mô doanh nghiệp của mỗi 

nước. Tuy nhiên, trong rất nhiều tiêu chí phân loại khác nhau đó, người ta chú ý đến 

hai tiêu chí mà phần lớn các nước đang dùng là quy mô vốn và số lượng lao động. 

Theo khuyến nghị của Châu Âu 2003/361/EC (6 tháng 5 năm 2003, có hiệu lực vào 1 

tháng 1 năm 2005; có 2 chỉ tiêu cơ bản để xác định một doanh nghiệp là một DNNVV 

đó là: Số lượng nhân công và Tổng doanh thu. 

Bảng 2.1. Tiêu chí phân loại doanh nghiệp của Châu Âu. 

Xếp hạng doanh 

nghiệp 
Số lượng nhân công Tổng doanh thu Bảng cân đối tài chính 

DN vừa  250  50 triệu eur  43 triệu eur 

DN nhỏ  50  10 triệu eur  10 triệu eur 

Siêu nhỏ  10  2 triệu eur  2 triệu eur 

 

Ủy ban thường xuyên theo dõi việc thực hiện định nghĩa về Doanh nghiệp vừa 

và nhỏ. Nghiên cứu đánh giá độc lập vào năm 2012 đã kết luận rằng không cần sửa 

chữa thay đổi lớn về định nghĩa của DNNVV [96]. 

Theo Tổ chức Phát triển hợp tác kinh tế (OECD) định nghĩa rằng các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ là các công ty độc lập, không phải công ty con, sử dụng ít hơn một 

số lượng nhân viên nhất định. Số lượng này là khác nhau giữa các quốc gia. Giới hạn 

về số lượng nhân viên thường xuyên được sử dụng nhất là 250 nhân viên, như ở Liên 

minh Châu Âu. Tuy nhiên, một vài quốc gia đặt giới hạn ở mức 200 nhân viên, trong 

khi đó Hoa kỳ cho rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ là có ít hơn 500 nhân viên [106]. 
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Tại Singapore, quy định được đưa ra bởi Bộ Công nghiệp và thương mại quy 

định rằng: Một doanh nghiệp nhỏ và vừa được định nghĩa là một doanh nghiệp có 

doanh thu hàng năm dưới 100 triệu đô la Singapore, hoặc sử dụng ít hơn 200 nhân 

công. Đây là một trụ cột chính của nền kinh tế Singapore, đóng góp 48% GDP, sử 

dụng khoảng 65% lực lượng lao động và chiếm 99% tổng số doanh nghiệp trên quốc 

đảo này [116]. 

Tại Trung Quốc, doanh nghiệp vừa và nhỏ được quy định khác nhau cho từng 

lĩnh vực, lấy ví dụ về một số ngành cụ thể: 

Bảng 2.2. Tiêu chí phân loại doanh nghiệp vừa và nhỏ của Trung Quốc [97] 

Lĩnh vực 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Số lượng 

nhân công 

Nguồn vốn 

(Nhân dân tệ) 

Nông, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản …  20 triệu 

Công nghiệp sản xuất <1000 400 triệu 

Kinh doanh bán buôn <200 400 triệu 

Công nghiệp dịch vụ, công nghiệp vận chuyển <300 100 triệu 

Ngành công nghiệp dịch vụ kinh doanh và cho thuê <300 1.2 tỷ 

 

Ở Việt Nam, theo Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thì tiêu chí xác 

định doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định theo các lĩnh vực hoạt động: 

- Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và 

lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân 

năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng 

nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, 

dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người 

và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 

tỷ đồng. 

- Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh 

vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm 

không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng 

nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo 

quy định. Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham 
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gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm 

không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải 

là doanh nghiệp siêu nhỏ. 

- Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực 

công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không 

quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn 

vốn không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp 

siêu nhỏ. Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham 

gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm 

không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng, nhưng không 

phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ. 

Bảng 2.3. Tiêu chí phân loại Doanh nghiệp theo quy mô của Việt Nam năm 2018 

 

DN siêu nhỏ DN nhỏ DN vừa 

Nhân 

lực 

Tổng 

doanh 

thu 

Nguồn 

vốn 

Nhân 

lực 

Tổng 

doanh 

thu 

Nguồ

n vốn 

Nhân 

lực 

Tổng 

doanh 

thu 

Nguồn 

vốn 

Nông nghiệp, 
lâm nghiệp, 
thủy sản và 

lĩnh vực công 
nghiệp, xây 

dựng 

≤10 
người 

≤3 tỷ 
đồng 

≤3 tỷ 
đồng 

≤100 
người 

≤50 
tỷ 

đồng 

≤20 
tỷ 

đồng 

≤200 
người 

≤200 
tỷ đồng 

≤100 
tỷ đồng 

Thương mại, 
dịch vụ 

≤10 
người 

≤10 tỷ 
đồng 

≤3 tỷ 
đồng 

≤50 
người 

≤100 
tỷ 

đồng 

≤50 
tỷ 

đồng 

≤100 
người 

≤300 
tỷ đồng 

≤100 
tỷ đồng 

Như vậy, trong luận án này có thể hiểu: Doanh nghiệp nhỏ và vừa là các cơ sở 

kinh doanh đã đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh với cơ quan quản lý nhà nước 

theo quy định của pháp luật nước Việt Nam; sử dụng số lượng lao động dưới 200 

người và có tổng nguồn vốn dưới 100 tỷ VNĐ hoặc doanh thu của năm trước liền kề 

là dưới 300 tỷ đồng. 

Trên cơ sở các nghiên cứu này, nghiên cứu sinh cũng tiến hành so sánh và đối 

chiếu các chỉ tiêu xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam với một số quốc 

gia khác: 
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Bảng 2.4. So sánh chỉ tiêu xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam và một số nước khác 

Lĩnh vực 

Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa 

Việt Nam 
Thái 

Lan 

Trung 

Quốc 

Liên bang 

Nga 
EU Việt Nam Thái Lan 

Trung 

Quốc 

Liên bang 

Nga 
EU 

Nông 

nghiệp, 

lâm 

nghiệp, 

nuôi 

trồng, 

thủy sản 

Nhân lực ít 

hơn 100 

người 

Tổng 

doanh thu ít 

hơn 50 tỷ 

đồng 

Tổng 

nguồn vốn 

nhỏ hơn 20 

tỷ đồng 

Nhân 

lực ít 

hơn 50 

người 

Tổng 

nguồn 

vốn nhỏ 

hơn 50 

triệu 

THB 

Tổng 

doanh thu 

từ 0.5 

triệu RMB 

đến 200 

triệu RMB 

(Xấp xỉ từ 

1,7 tỷ 

VNĐ đến 

690 tỷ 

VNĐ) 

Nhân lực 

Từ 16 đến 

100 người 

Tổng 

doanh thu 

ít hơn 800 

triệu RUB 

(Xấp xỉ 

286 tỷ 

VNĐ) 

Nhân 

lực ít 

hơn 50 

người, 

tổng 

doanh 

thu ít 

hơn 10 

triệu eur 

(Xấp xỉ 

260 tỷ 

VNĐ) 

Nhân lực ít 

hơn 200 

người 

Tổng 

doanh thu 

ít hơn 200 

tỷ đồng 

Tổng 

nguồn vốn 

nhỏ hơn 

100 tỷ 

đồng 

Nhân lực 

từ 51 đến 

200 người 

Tổng 

nguồn vốn 

từ 51 đến 

200 triệu 

THB 

Tổng 

doanh thu 

từ 5 triệu 

RMB đến 

200 triệu 

RMB 

(Xấp xỉ từ 

17 tỷ 

VNĐ đến 

690 tỷ 

VNĐ) 

 

Nhân lực 

Từ 101 đến 

250 người 

Tổng 

doanh thu 

ít hơn 2000 

RUB 

(Xấp xỉ 

715 tỷ 

VNĐ) 

Nhân lực 

ít hơn 

250 

người, 

tổng 

doanh thu 

ít hơn 50 

triệu eur 

(Xấp xỉ 

1300 tỷ 

VNĐ) 
Thương 

mại dịch 

vụ  

Nhân lực ít 

hơn 50 

người 

Nhân lực 

nhiều hơn 

10 người, 

tổng 

Nhân lực ít 

hơn 100 

người 

Nhân lực 

nhiều hơn 

100 

người, 
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Lĩnh vực 

Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa 

Việt Nam 
Thái 

Lan 

Trung 

Quốc 

Liên bang 

Nga 
EU Việt Nam Thái Lan 

Trung 

Quốc 

Liên bang 

Nga 
EU 

Tổng 

doanh thu ít 

hơn 100 tỷ 

đồng 

Tổng 

nguồn vốn 

nhỏ hơn 50 

tỷ đồng 

doanh thu 

lớn hơn 1 

triệu RMB 

đến 200 

triệu RMB 

(Xấp xỉ từ 

3,4  tỷ 

VNĐ đến 

690 tỷ 

VNĐ) 

Tổng 

doanh thu 

ít hơn 300 

tỷ đồng 

Tổng 

nguồn vốn 

≤100 tỷ 

đồng 

tổng 

doanh thu 

lớn hơn 

80 triệu 

RMB 

(Xấp xỉ 

276 tỷ) 

 

Một trong những thách thức lớn nhất khi so sánh các tiêu chuẩn để định danh doanh nghiệp vừa và nhỏ giữa các quốc gia đó là mỗi 

tổ chức nhà nước hoặc ngân hàng hoặc quốc gia có những định nghĩa và quy định khác nhau để xác định và phân loại doanh nghiệp. Có 

những nơi, trong một quốc gia, một số ngân hàng và các tổ chức tài chính không sử dụng định nghĩa của quốc gia về DNNVV mà họ sử 

dụng những quy chuẩn khác để thu thập thông tin về các DNNVV. 

Qua bảng so sánh trên, chúng ta thấy với mỗi nền kinh tế, quốc gia khác nhau có sự khác biệt về định nghĩa và các chỉ tiêu để xác 

định một doanh nghiệp có quy mô là doanh nghiệp vừa và nhỏ hay không.
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2.1.1.2. Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Có thể xem xét những đặc điểm cơ bản của doanh nghiệp nhỏ và vừa thông 

qua những mặt lợi thế và những khó khăn, hạn chế của doanh nghiệp trong hoạt động 

kinh doanh so với các doanh nghiệp lớn. 

Thứ nhất: Theo GSO (2017), doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đa số trong tổng 

số doanh nghiệp nói chung, đóng vai trò quan trọng đóng góp vào tăng trưởng GDP. 

Ở Châu Âu, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 99% tổng số doanh nghiệp; ở Mỹ cũng 

chiếm 99% với trên 40% tổng số lao động trong xã hội, tạo công ăn việc làm cho 64% 

lượng lao động ở khu vực tư nhân. 

Thứ hai: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa có tính năng động, linh hoạt khá cao 

trước những đòi hỏi luôn thay đổi của xã hội, thị trường. Đặc biệt, nhu cầu cung 

ứng sản phẩm, dịch vụ nhỏ, lẻ, có tính đặc thù của địa phương nơi doanh nghiệp 

phục vụ. Vì vậy, họ có khả năng chuyển hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và 

chuyển hướng sản phẩm, mặt hàng nhanh, đáp ứng yêu cầu phát sinh của thị trường 

tiêu dùng. Đồng thời họ khá nhanh nhạy điều tiết lao động trong sản xuất, hoạt động 

dịch vụ đảm bảo tiết kiệm hiệu quả nhất; dễ đảm bảo cho người lao động được ổn 

định nơi làm việc và chủ động được nơi ở. 

Thứ ba: Vốn đầu tư ban đầu ít, có khả năng đạt hiệu quả cao, thu hồi nhanh 

hơn các doanh nghiệp quy mô lớn, tạo sức hấp dẫn trong đầu tư sản xuất kinh doanh 

cũng như dịch vụ đối với các thành phần kinh tế trong ngành, lĩnh vực hoạt động. Do 

đó, các doanh nghiệp nhỏ và vừa ít bị ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng nhỏ trước tình trạng 

suy thoái kinh tế của quốc gia, khu vực hay trên thế giới. 

Thứ tư: Bộ máy tổ chức quản lý, sản xuất kinh doanh nói chung gọn nhẹ, phù 

hợp và có khả năng ra quyết định nhanh chóng, kịp thời đáp ứng được các quyết định 

của lãnh đạo doanh nghiệp trong việc quản lý kinh doanh cũng như công tác kiểm tra 

thực hiện từ cơ sở sản xuất đến phục vụ nhu cầu của thị trường. Vì vậy, có thể nâng 

cao hiệu quả quản lý và giảm chi phí quản lý trong doanh nghiệp. 

Thứ năm: Phương thức điều hành hoạt động doanh nghiệp nói chung theo 

phong cách quan hệ giữa các thành viên trong gia đình nên dễ có sự xung đột về vấn 

đề sở hữu, nhất là sở hữu tài sản. Từ đó khả năng thu hút những nhà quản lý giỏi, có 

kinh nghiệm thực tiễn bên ngoài về làm việc cho doanh nghiệp rất hạn chế và gặp 

nhiều khó khăn. 
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2.1.1.3. Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa với phát triển KT-XH  

Vai trò của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam cũng như các nước 

trên thế giới được đánh giá rất cao đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi 

quốc gia. Doanh nghiệp nhỏ và vừa có số lượng chiếm đa số các doanh nghiệp nói 

chung, thông thường từ 90% - 98%: Khối EU khoảng 90%, Mỹ khoảng 98%, khu 

vực Châu Á- Thái Bình Dương khoảng 96%, và tại Việt Nam khoảng 98%. Vai 

trò các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở mức độ khác nhau tùy vào điều kiện của mỗi 

nền kinh tế của mỗi quốc gia hay lãnh thổ, nhìn chung có một số vai trò chính sau: 

a) Đối với tăng trưởng kinh tế 

Ở Việt Nam, với số lượng chiếm tỷ lệ áp đảo trong tổng số doanh nghiệp, doanh 

nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Đóng góp của 

doanh nghiệp nhỏ và vừa vào tổng sản phẩm quốc dân và tạo việc làm là rất đáng kể, 

vì thế họ có vai trò đáng kể trong việc ổn định nền kinh tế quốc gia. Các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa là những nhà thầu phụ cho các doanh nghiệp lớn thông qua những hợp 

đồng được ký kết, điều chỉnh tính chất hoạt động sản xuất kinh doanh trong xã hội. 

Chính sự điều chỉnh bởi các hợp đồng thầu phụ đã cho phép nền kinh tế có được sự 

ổn định tại các thời điểm nhất định nào đó. Người ta còn cho rằng các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa có vai trò như là thanh giảm sốc cho nền kinh tế quốc dân. 

b) Đối với việc huy động các nguồn lực xã hội 

Xét về mặt lý thuyết, vì doanh nghiệp nhỏ và vừa có quy mô nhỏ, nên dễ dàng điều 

chỉnh các hoạt động của chính mình. Vì vậy, hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

góp phần làm cho nền kinh tế năng động hơn. Đặc biệt, doanh nghiệp nhỏ và vừa đã tạo 

nên ngành công nghiệp và dịch vụ phụ trợ quan trọng, thúc đẩy công nghiệp và dịch vụ 

phát triển trong thời kỳ hội nhập. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa thường chuyên môn 

hóa vào sản xuất một số những chi tiết được dùng để lắp ráp thành một sản phẩm 

hoàn chỉnh giúp cho việc giảm giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh cho 

doanh nghiệp nói chung. Trên thực tế, doanh nghiệp nhỏ và vừa có vai trò quan trọng 

trong việc huy động, khai thác các nguồn lực trong xã hội cho sự phát triển của mình 

cũng như khả năng phát triển kinh tế của cả nước. 

c) Đối với giải quyết việc làm 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là nơi tạo ra việc làm chủ yếu và tăng thu nhập chính 

cho người lao động, giúp huy động tạo nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, xóa 
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đói giảm nghèo… Hàng năm, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã tạo ra trên một triệu 

lao động mới, sử dụng tới 41% lao động xã hội và đóng góp hơn 40% GDP cho đất 

nước. Ở Việt Nam doanh nghiệp nhỏ và vừa đã sử dụng rất nhiều lao động trong xã 

hội, đặc biệt là lao động tại địa phương và khu vực nông thôn (chiếm gần 60%); đồng 

thời mức đóng góp vào GDP khá lớn (khoảng 34% - 40%) và tốc độ tăng trưởng ngày 

càng cao [66]. 

d) Đối với khai thác, phát triển các ngành nghề truyền thống 

Có thể nói doanh nghiệp nhỏ và vừa có vai trò là trụ cột của kinh tế của các 

địa phương. Nếu như doanh nghiệp lớn thường đặt cơ sở ở những trung tâm kinh tế 

của đất nước, thì doanh nghiệp nhỏ và vừa lại có mặt ở khắp các địa phương và là 

người đóng góp quan trọng vào thu ngân sách, vào sản lượng và tạo công ăn việc làm 

ở địa phương. Với mô hình nhỏ gọn, năng động và hoạt động linh hoạt, doanh nghiệp 

nhỏ và vừa dễ dàng đi sâu vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các ngành nghề 

truyền thống. Với công đoạn sản xuất ngắn, thời gian sản xuất ra sản phẩm phù hợp 

nguồn vốn đầu tư, nhân lực, phù hợp điều kiện ở nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa 

đã tạo khả năng giữ gìn và phát triển ngành nghề truyên thống ở nước ta. 

e) Đối với việc phát triển đội ngũ doanh nhân 

Hiện nay, tầng lớp doanh nhân là đại biểu cho lực lượng sản xuất mới ở Việt 

Nam, tạo lập và phát triển mô hình doanh nghiệp hiện đại. Đây là lực lượng quyết 

định chủ yếu giải phóng lực lượng sản xuất, thúc đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa và tạo ra nhiều giá trị mới cho xã hội, là một trong những trụ cột 

quan trọng về tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo của nước ta. 

Dưới tác động của các chính sách, pháp luật, nhất là khi Luật Doanh nghiệp được 

ban hành, đã tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp và các hình thức tổ chức sản xuất, 

kinh doanh, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân tự do kinh doanh theo pháp luật, số 

lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa đã có những bước phát triển khá nhanh về số lượng và 

chuyển biến về chất lượng kinh doanh. 

2.1.2. Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

2.1.2.1. Khái niệm, phân loại cạnh tranh 

a) Khái niệm cạnh tranh 

Khái niệm cạnh tranh nói chung, cạnh tranh trong kinh tế nói riêng hiện nay 

có khá nhiều quan niệm với cách hiểu khác nhau. Người ta sử dụng khái niệm này 

cho nghiên cứu trong các phạm vi doanh nghiệp, ngành, quốc gia, thậm chí cả phạm 
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vi khu vực, liên quốc gia,v.v. Đối với một doanh nghiệp thì mục tiêu chủ yếu là tồn 

tại, phát triển và tìm kiếm lợi nhuận trên cơ sở cạnh tranh ở thị trường trong hoặc 

ngoài nước, còn đối với quốc gia thì mục tiêu là nâng cao mức sống và phúc lợi xã 

hội cho dân tộc. 

Trong các công trình nghiên cứu về cạnh tranh, nổi bật nhất và được coi là 

người đặt nền móng cho việc hình thành lĩnh vực khoa học chiến lược và cạnh tranh 

đó là công trình nghiên cứu của Michael Porter, giáo sư trường đại học Kinh doanh 

Harvard (Mỹ). Theo Michael Porter (1980) [111] thì: Cạnh tranh là giành lấy thị phần. 

Bản chất của cạnh tranh là tìm kiếm lợi nhuận, là khoản lợi nhuận cao hơn mức lợi 

nhuận trung bình mà doanh nghiệp đang có. Kết quả quá trình cạnh tranh là sự bình 

quân hóa lợi nhuận trong ngành theo chiều hướng cải thiện sâu dẫn đến hệ quả giá cả 

có thể giảm. Theo P.A Samuelson và W. D. Nordhaus (2003) trong cuốn Kinh tế học 

(xuất bản lần thứ 12) thì: “Cạnh tranh (Competition) là sự kình địch giữa các doanh 

nghiệp để dành khách hàng hoặc thị trường”. Các ông còn cho rằng cạnh tranh cũng 

có nghĩa là cạnh tranh hoàn hảo (Perfect Competition). 

Qua đó, có thể hiểu khái niệm cạnh tranh như sau: Cạnh tranh là sự ganh đua 

tối đa nhằm giành lấy thị phần và khách hàng trước các đối thủ có cùng mục đích, 

mục tiêu, sản phẩm hay dịch vụ đã được chấp nhận trong một môi trường cụ thể với 

những ràng buộc chung và trong một khoảng thời gian nhất định. 

Như vậy, đối với doanh nghiệp, cạnh tranh là sự ganh đua giữa các doanh 

nghiệp trong việc giành giật các lợi thế để thực hiện mục tiêu khác nhau trong từng 

giai đoạn, môi trường cạnh tranh nhất định. Cạnh tranh là quy luật của nền kinh tế thị 

trường, là động lực thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hóa phát triển. Vì vậy, các 

doanh nghiệp cần phải nhận thức đúng đắn về cạnh tranh để từ đó luôn phát huy nội 

lực, tận dụng ngoại lực, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trên cơ sở tuân thủ 

pháp luật, không làm tổn hại lợi ích của cộng đồng cũng như làm suy yếu chính mình. 

b) Phân loại cạnh tranh 

Cạnh tranh là quy luật kinh tế của sản xuất hàng hoá. Cạnh tranh cũng là một nhu 

cầu tất yếu của hoạt động kinh tế trong cơ chế thị trường, nhằm mục đích chiếm lĩnh 

thị phần, tiêu thụ được nhiều sản phẩm hàng hoá để đạt được lợi nhuận cao nhất. Về 

phân loại cạnh tranh, tùy theo cách tiếp cận khác nhau, người ta có thể phân chia các 

loại cạnh tranh khác nhau. 
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- Căn cứ vào biện pháp sử dụng trong cạnh tranh, chia làm 2 loại: 

+ Cạnh tranh lành mạnh: Cạnh tranh theo đúng quy định của pháp luật, đạo 

đức xã hội, đạo đức kinh doanh, mang tính chất thi đua; qua đó mỗi chủ thể nâng cao 

năng lực của chính mình mà không dùng thủ đoạn triệt hạ đối thủ. 

+ Cạnh tranh không lành mạnh: Cạnh tranh mà tất cả những hành động trong 

hoạt động kinh tế trái với đạo đức nhằm làm hại các đối thủ kinh doanh hoặc khách 

hàng. Mục đích của nhà kinh doanh là luôn luôn mang lại những điều có lợi cho doanh 

nghiệp mình, đôi khi đó là sự trả giá của người khác. 

- Căn cứ vào chủ thể tham gia thị trường, cạnh tranh chia làm 3 loại: 

+ Cạnh tranh giữa người mua và người bán: Người bán muốn bán hàng hoá của 

mình với giá cao nhất, còn người mua muốn mua hàng hoá với giá thấp nhất. 

+ Cạnh tranh giữa người mua với nhau: Mức độ cạnh tranh phụ thuộc vào quan 

hệ cung - cầu trên thị trường. 

+ Cạnh tranh giữa người bán với nhau: Cạnh tranh nhằm giành giật khách hàng 

và thị trường, kết quả là giá cả giảm xuống và có lợi cho người mua. 

- Căn cứ theo phạm vi ngành, chia làm 2 loại: 

+ Cạnh tranh trong nội bộ ngành: Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong cùng 

một ngành cùng sản xuất ra một loại hàng hoá hoặc dịch vụ. 

+ Cạnh tranh giữa các ngành: Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong các 

ngành kinh tế khác nhau nhằm thu được lợi nhuận cao nhất. 

- Căn cứ vào tính chất cạnh tranh, chia làm 3 loại: 

+ Cạnh tranh hoàn hảo: Cạnh tranh giữa nhiều người bán trên thị trường mà 

không người nào có đủ ưu thế khống chế giá cả trên thị trường. 

+ Cạnh tranh không hoàn hảo: Cạnh tranh giữa những người bán có các sản 

phẩm không đồng nhất với nhau; mỗi sản phẩn đều mang hình ảnh hay uy tín khác 

nhau nên người bán phải sử dụng các công cụ hỗ trợ bán như: Quảng cáo, khuyến 

mại, cung cấp dịch vụ, ưu đãi giá cả. 

+ Cạnh tranh độc quyền: Trên thị trường chỉ có một hoặc một số ít người bán 

một sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó, giá cả của sản phẩm đó do họ quyết định không 

phụ thuộc vào quan hệ cung cầu. 

2.1.2.2. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 

Cạnh tranh đã hình thành và bao trùm lên mọi lĩnh vực của cuộc sống, từ tầm vi 

mô đến vĩ mô, từ một cá nhân riêng lẻ đến tổng thể toàn xã hội. Bởi vì cạnh tranh vốn 
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là một quy luật tự nhiên và khách quan của nền kinh tế thị trường, nó không phụ thuộc 

vào ý muốn chủ quan của mỗi người; bởi tự do là nguồn gốc dẫn tới cạnh tranh, cạnh 

tranh là động lực để thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hoá phát triển. Vì vậy, để giành 

được các điều kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm buộc các doanh 

nghiệp phải thường xuyên năng động, tích cực cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học 

kỹ thuật công nghệ mới, bổ sung đầu tư xây dựng các cơ sở, trang thiết bị máy móc… 

và đổi mới phương pháp tổ chức quản lý đảm bảo hiệu quả, đào tạo và bồi dưỡng 

trình độ chuyên môn, tay nghề cho người lao động. 

Thực tế cho thấy ở đâu thiếu sự cạnh tranh thì ở đó có sự trì trệ và yếu kém, dẫn 

đến doanh nghiệp nhanh chóng bị đào thải ra khỏi quy luật vận động phát triển của 

kinh tế thị trường. Để thúc đẩy tiêu thụ và đẩy nhanh tốc độ chu chuyển hàng hoá các 

doanh nghiệp cần phải nghiên cứu thị trường, tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của khách 

hàng. Do đó, cạnh tranh không chỉ kích thích tăng năng suất lao động, giảm chi phí 

sản xuất mà còn cải tiến mẫu mã, chủng loại hàng hoá, nâng cao chất lượng sản phẩm 

và chất lượng dịch vụ làm cho sản xuất ngày càng gắn liền với tiêu dùng, phục vụ 

nhu cầu xã hội được tốt hơn. Cạnh tranh là một điều kiện đồng thời là một nhân tố 

kích thích hoạt động kinh doanh phát triển. Bên cạnh những mặt tích cực, cạnh tranh 

cũng có nhiều hạn chế, tiêu cực. Đó là sự cạnh tranh không lành mạnh, các biện pháp, 

thủ đoạn triệt hạ đối thủ, là sự phân hoá sản xuất hàng hoá, phá sản,… 

Về khái niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, Bách khoa toàn thư 

Wikipedia cho rằng: “Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là sự thể hiện thực lực 

và lợi thế của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh trong việc thoả mãn tốt nhất các 

đòi hỏi của khách hàng để thu lợi nhuận ngày càng cao, bằng việc khai thác, sử dụng 

thực lực và lợi thế nhằm tạo ra những sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn người tiêu dùng để 

tồn tại và phát triển, thu được lợi nhuận ngày càng cao và cải tiến vị trí so với các đối 

thủ cạnh tranh trên thị trường”. 

Như vậy, năng lực canh tranh của doanh nghiệp được tạo ra từ thực lực của 

doanh nghiệp và là các nhân tố nội hàm của mỗi doanh nghiệp. Năng lực cạnh 

tranh được tính bằng các tiêu chí về công nghệ, tài chính, nhân lực, tổ chức quản 

trị doanh nghiệp,… và gắn liền với ưu thế sản phẩm, thị phần của doanh nghiệp. 

Năng lực cạnh tranh còn có thể được hiểu là khả năng tồn tại trong kinh doanh và 

đạt được một số kết quả mong muốn dưới dạng lợi nhuận, giá cả, lợi tức hoặc chất 

lượng các sản phẩm cũng như năng lực của nó để khai thác các cơ hội thị trường 

hiện tại và làm nảy sinh thị trường mới. 
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Trong luận án này, Năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp là năng lực 

của doanh nghiệp đó trong việc chiếm được ưu thế vượt trội trên thị trường so với 

các doanh nghiệp cùng ngành, cùng sản phẩm hay dịch vụ và phát triển bền vững với 

lợi nhuận kinh doanh cao nhất. 

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được so sánh bởi những điểm mạnh và 

điểm yếu bên trong doanh nghiệp một cách tương ứng với các đối thủ cạnh tranh. Tuy 

nhiên, đáng chú ý nhất là tiêu chí sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trong việc làm thoả 

mãn tốt nhất trước những đòi hỏi của khách hàng để thu lợi về ngày càng cao. Năng 

lực cạnh tranh của doanh nghiệp được tạo ra từ thực lực của doanh nghiệp. Thực lực 

của doanh nghiệp được tính bằng các tiêu chí cụ thể về công nghệ, tài chính, nhân 

lực, tổ chức quản trị doanh nghiệp… Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được 

đánh giá, so sánh với các đối thủ cạnh tranh trong hoạt động trên cùng một lĩnh vực 

sản phẩm, hàng hóa trên cùng một thị trường. 

2.1.2.3. Một số tiêu chí cơ bản đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ 

và vừa 

Tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp phải thể hiện được 

bản chất thực của năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đó; mức độ cạnh tranh của 

các doanh nghiệp trong việc chiếm lĩnh thị trường trong việc tiêu thụ sản phẩm đầu 

ra, khả năng thu hút nhân tố đầu vào. Tuy nhiên, trong điều kiện hội nhập hiện nay, 

năng lực cạnh tranh phải bảo đảm tính bền vững, toàn diện cả mức độ sử dụng các 

điều kiện để duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong chương 

trình phát triển ngắn hạn và dài hạn. Các tiêu chí đánh giá khả năng cạnh tranh cho 

phép nhà quản trị có thể nắm bắt nhanh chóng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 

tại những thời điểm nhất định. 

Từ đó, có thể đưa ra các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 

bao gồm: Thị phần; Doanh thu; Lợi nhuận; Tài sản, Nguồn vốn của doanh nghiệp; 

Nguồn nhân lực; Chất lượng của sản phẩm; Năng lực quản trị của doanh nghiệp; Kinh 

nghiệm, uy tín của doanh nghiệp; Liên doanh liên kết... Tuy nhiên, với yêu cầu và 

điều kiện của luận án này, tập trung nghiên cứu vào các nhân tố chủ yếu tác động tới 

năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, đề tài tập trung phân tích các tiêu 

chí cơ bản nhất để đáng giá năng lực cạnh tranh của DNNVV, bao gồm: Thị phần; 

Doanh thu; Lợi nhuận; Tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp. 
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a) Tiêu chí về thị phần 

Thị phần của doanh nghiệp là phần thị trường mà doanh nghiệp đã có được, 

tính theo đơn vị phần trăm. Đó là một chỉ tiêu tổng hợp phản ánh thế mạnh trên thị 

trường của một doanh nghiệp; được xác định, đánh giá theo tỷ lệ thông qua so sánh 

giữa doanh nghiệp với đối thủ cạnh tranh về các mặt tương ứng: Doanh thu; Nguồn 

vốn chủ sở hữu; Tổng tài sản doanh nghiệp và Hệ thống, quy mô tổ chức. Có 2 chỉ 

tiêu cơ bản nhất đánh giá năng lực cạnh tranh theo tiêu chí thị phần là: Thị phần hàng 

hóa (T) và So sánh với thị phần của đối thủ cạnh tranh với doanh nghiệp (Tct). 

(1) Chỉ tiêu thị phần hàng hoá của doanh nghiệp  

Chỉ tiêu này được tính bằng tỷ lệ phần trăm giữa giá trị (hoặc số lượng) của 

hàng hoá đã bán ra so với tổng tổng giá trị (hoặc số lượng) của tất cả các hàng hoá 

cùng loại đã bán trên thị trường, theo công thức:  

Thị phần của doanh nghiệp (T) = 
Doanh thu trước thuế của doanh nghiệp 

 

Tổng doanh thu trước thuế trên thị trường 

Thị phần chỉ rõ sản phẩm tiêu thụ của doanh nghiệp so với tổng sản phẩm tiêu 

thụ trên thị trường. Đây là một trong những chỉ tiêu cơ bản để đánh giá tính cạnh 

tranh của doanh nghiệp, thị phần tăng lên đồng nghĩa với việc sản phẩm doanh nghiệp 

tiêu thụ tốt và doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh tốt trên thị trường. Vì vậy, nhiều 

doanh nghiệp lựa chọn sự tăng của thị phần làm một trong những chỉ tiêu thể hiện 

tính cạnh tranh tăng lên.  

(2) Chỉ tiêu so sánh thị phần với đối thủ cạnh tranh mạnh nhất (Tct)  

Chỉ tiêu này dùng để đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, được 

tính theo công thức: 

Tct = 

Doanh thu trước thuế của doanh nghiệp 

 

Doanh thu trước thuế  

của đối thủ cạnh tranh 

x 100 

Chỉ tiêu này cho thấy thực tế khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp so với đối 

thủ cạnh tranh mạnh nhất trên thị trường. Đây là chỉ tiêu đơn giản, dễ tính hơn so với 

chỉ tiêu thị phần hàng hóa, do các đối thủ cạnh tranh mạnh thường có nhiều thông tin 

hơn. Với cách so sánh như vậy, nếu tỷ lệ thị phần tương đối của doanh nghiệp lớn 

hơn 1, tức là lợi thế cạnh tranh thuộc doanh nghiệp đó và ngược lại; nếu thị phần 

tương đối bằng 1, thì lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp là như nhau. Tốc độ 
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tăng trưởng của thị phần thể hiện khả năng tăng trưởng thị phần của doanh nghiệp. 

Vì vậy, mỗi doanh nghiệp cần nghiên cứu để có biện pháp nâng cao năng lực cạnh 

tranh để lớn hơn đối thủ mới tạo điều kiện để phát triển hơn. Khi mạng lưới thị phần 

của doanh nghiệp hàng năm được tăng lên thể hiện năng lực cạnh tranhcủa doanh 

nghiệp ngày càng cao. Khi đó, năng lực tài chính cũng cần tăng tương ứng với tốc độ 

phát triển của mạng lưới thị phần của doanh nghiệp thì mới đảm bảo để doanh nghiệp 

được phát triển bền vững. 

b) Doanh thu của doanh nghiệp 

Trong hoạt động kinh doanh, để tạo được sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, các 

doanh nghiệp phải dùng tiền để mua sắm nguyên, nhiên vật liệu, công cụ dụng cụ để 

tiến hành sản xuất, tạo ra sản phẩm hàng hóa và các dịch vụ, tiến hành tiêu thụ và 

thực hiện các dịch vụ và thu tiền về, tạo nên doanh thu của doanh nghiệp. Ngoài phần 

doanh thu do tiêu thụ những sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra, còn bao gồm 

những khoản doanh thu do các hoạt động khác mang lại. Từ góc độ của doanh nghiệp 

để xem xét, có thể thấy rằng doanh thu của doanh nghiệp là toàn bộ các khoản tiền 

thu được từ các hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác mang lại. 

Nội dung doanh thu của doanh nghiệp bao gồm: 

- Doanh thu hoạt động kinh doanh là toàn bộ các khoản doanh thu về tiêu thụ 

sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Đây là bộ phận chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng 

số doanh thu của doanh nghiệp. 

Doanh thu = P.Q 

Trong đó: P: Giá bán đơn vị sản phẩm, dịch vụ 

Q: Số lượng sản phẩm, dịch vụ xuất bán trong kỳ 

Trong công nghiệp, đây là doanh thu về việc bán những sản phẩm do hoạt động 

sản xuất - kinh doanh. Trong ngành xây dựng cơ bản, là doanh thu do thanh toán 

những hạng mục công trình hay công trình đã hoàn thành bàn giao. Trong ngành nông 

nghiệp là doanh thu do bán những sản phẩm trồng trọt chăn nuôi, chế biến mang lại. 

Doanh thu hoạt động khác bao gồm: Doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu 

bất thường. Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm những khoản thu do đầu tư tài 

chính hoặc kinh doanh về vốn mang lại như lãi liên doanh, liên kết, lãi tiền cho vay, 

nhượng bán ngoại tệ, mua bán chứng khoán; cho thuê hoạt động tài sản, hoàn nhập 

dự phòng giảm giá chứng khoán. 

Doanh thu các hoạt động bất thường là những khoản doanh thu không mang 

tính chất thường xuyên, như doanh thu về thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, giá 
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trị vật tư, tài sản thừa sản xuất; các khoản nợ vắng chủ hay nợ không ai đòi, hoàn 

nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, nợ khó đòi, tiền được phạt, thu chuyển quyền 

sở hữu trí tuệ. 

Doanh thu của doanh nghiệp có ý nghĩa rất lớn đối với toàn bộ hoạt động của 

doanh nghiệp. Trước hết, doanh thu là nguồn tài chính quan trọng để đảm bảo trang 

trải các khoản chi phí hoạt động kinh doanh, đảm bảo cho doanh nghiệp có thể tái sản 

xuất giản đơn cũng như tái sản xuất mở rộng; là nguồn để các doanh nghiệp có thể 

thực hiện nghĩa vụ với nhà nước như nộp các khoản thuế theo quy định; là nguồn để 

có thể tham gia góp vốn cổ phần, tham gia liên doanh, liên kết với các đơn vị khác. 

Trường hợp doanh thu không đủ đảm bảo các khoản chi phí đã bỏ ra, doanh nghiệp 

sẽ gặp khó khăn về tài chính. Nếu tình trạng này kéo dài làm cho doanh nghiệp không 

đủ sức cạnh tranh trên thị trường và tất yếu sẽ đi tới phá sản. 

c) Lợi nhuận của doanh nghiệp 

Từ góc độ của doanh nghiệp, có thể thấy rằng lợi nhuận của doanh nghiệp là 

khoản tiền chênh lệch giữa doanh thu và chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để đạt được 

doanh thu đó từ các hoạt động của doanh nghiệp đưa lại. Tối đa hoá lợi nhuận là mục 

tiêu hướng đến sau cùng của bất cứ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nào. 

Nội dung lợi nhuận doanh nghiệp bao gồm: 

- Lợi nhuận hoạt động kinh doanh: Là khoản chênh lệch giữa doanh thu của 

hoạt động kinh doanh trừ đi chi phí hoạt động kinh doanh bao gồm giá thành toàn bộ 

sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ và thuế phải nộp theo quy định (trừ thuế thu 

nhập doanh nghiệp). 

- Lợi nhuận của các hoạt động khác: Là khoản chênh lệch giữa doanh thu và 

chi phí của các hoạt động khác và thuế phải nộp theo quy định (trừ thuế thu nhập 

doanh nghiệp). Các hoạt động khác là các hoạt động tài chính và hoạt động bất 

thường. Đối với doanh nghiệp, lợi nhuận là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản 

ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, và có ý nghĩa đặc biệt 

quan trọng thể hiện trên các khía cạnh sau: 

- Lợi nhuận kích thích mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp, vì khi đạt được lợi nhuận, mọi đối tượng đều có quyền lợi được hưởng từ lợi 

nhuận; Lợi nhuận góp phần thúc đẩy giá cổ phần trên thị trường, từ đó làm tăng tài 

sản cho cổ đông. 

- Lợi nhuận là nguồn tích luỹ bổ sung vốn sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp, tạo tiền đề cho sự tăng trưởng thu nhập trong tương lai. 
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d) Tiêu chí về tỷ suất lợi nhuận đầu tư vốn 

Để đánh giá hiệu quả hoạt động một cách toàn diện người ta phải sử dụng kết 

hợp chỉ tiêu lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận. Đó là các chỉ tiêu: tỷ suất lợi nhuận doanh 

thu, tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh, tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu. 

(1)    Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (Doanh lợi doanh thu) 

Tỷ suất này phản ánh cứ tạo ra một đồng doanh thu (hoặc DTT) thì có bao 

nhiêu đồng lợi nhuận. Lợi nhuận trước thuế hoặc sau thuế có thể cao hay thấp là do 

giá bán sản phẩm có thể cao hoặc doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí. Về lợi nhuận 

có hai chỉ tiêu mà nhà quản trị tài chính doanh nghiệp rất quan tâm là lợi nhuận trước 

thuế và lợi nhuận sau thuế. Do vậy, tương ứng cũng có hai chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận 

trước thuế và sau thuế trên doanh thu. 

 

      Tỷ suất lợi nhuận trước thuế  

(hoặc sau thuế) trên doanh thu 

 

(2)    Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh (doanh lợi tổng vốn) 

Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh là chỉ tiêu đo lường mức sinh lợi của đồng 

vốn đầu tư vào doanh nghiệp. Tỷ suất này được tính như sau: 

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế  

(hoặc sau thuế - ROA) vốn kinh doanh 

 

Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế vốn kinh doanh thường được các nhà quản trị tài 

chính doanh nghiệp sử dụng hơn cả. Bởi vì, nó phản ánh số lợi nhuận còn lại mà doanh 

nghiệp thực sự được sử dụng sinh ra do sử dụng bình quân 1 đồng vốn kinh doanh. 

(3)    Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) 

 

Tính được bằng cách lấy lợi nhuận ròng chia cho nguồn vốn chủ sở hữu BQ. 

 

 

 

= 
Lợi nhuận trước thuế (hoặc sau thuế) 

Doanh thu (thuần) 

x 100 

= 
Lợi nhuận trước thuế (hoặc sau thuế) 
 

Vốn kinh doanh bình quân 
X 100 

Tỷ suất lợi nhuận sau 
thuế vốn chủ sở hữu = 

Lợi nhuận sau thuế 
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Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu phản ánh khả năng sinh lời và 

mức thu nhập của các chủ sở hữu. Trong kỳ cứ đầu tư một đồng vốn chủ sở hữu thì 

tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Tăng doanh lợi vốn chủ sở hữu là một 

mục tiêu quan trọng nhất trong hoạt động quản lý tài chính doanh nghiệp. 

2.2. Một số mô hình cạnh tranh của doanh nghiệp 

Hiện nay trên thế giới có nhiều nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp, các nghiên cứu này cũng nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh 

tranh trong chiến lược phát triển của mình. Nhìn chung các tác giả chủ yếu tập trung 

nghiên cứu tác động của các yếu tố bên trong của doanh nghiệp. Song, nhà kinh tế 

học Michael Porter (2015) cho rằng “Bản chất chủ yếu của thành công trong chiến 

lược kinh doanh là doanh nghiệp phải biết gắn kết với môi trường”. Do đó, việc phân 

tích những tác động bên ngoài của môi trường có vai trò quan trọng trong việc định 

hình chiến lược phát triển, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị 

trường. Với khuôn khổ, phạm vi nghiên cứu của đề tài này, NCS nêu và phân tích 4 

mô hình nghiên cứu chính về năng lực cạnh tranh doanh nghiệp, bao gồm: Môi trường 

vĩ mô PEST; Môi trường ngành Micheal Porter; Chuỗi giá trị để phân tích môi trường 

bên trong doanh nghiệp và Mô hình SWOT. 

2.2.1. Mô hình PEST (Lý thuyết môi trường vĩ mô PEST) 

Mô hình PEST (Lý thuyết môi trường vĩ mô PEST) được sử dụng cho việc phân 

tích sự ảnh hưởng của các yếu tố tầm vĩ mô bên ngoài doanh nghiệp đến khả năng 

cạnh tranh của doanh nghiệp. Theo mô hình này, doanh nghiệp có thể: 

- Biết được cơ hội cũng như thách thức kinh doanh trên cơ sở phân tích, dự 

đoán môi trường kinh doanh, các yếu tố đã và đang tác động đến môi trường kinh 

doanh; Nắm một cách tổng quan về những thay đổi của các yếu tố cơ bản nhất trong môi 

trường kinh doanh (như: chỉ số kinh tế, tình hình thị trường lao động, chính sách của nhà 

nước, điều kiện môi trường...) từng giai đoạn nhất định để có thể xác định phương hướng, 

giải pháp của mình đảm bảo thích nghi, phù hợp với sự thay đổi đó; tránh được nguy cơ 

rủi ro không kiểm soát nổi. 

- Có tầm nhìn tổng quan về thị trường trong nước, khu vực và thế giới để có 

những định hướng chiến lược kinh doanh phù hợp. 
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Hình 2.1. Mô hình PEST 

 

Theo mô hình PEST, tác động ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp có 4 yếu tố cơ 

bản là: Yếu tố Thể chế - Luật pháp; yếu tố Kinh tế; yếu tố Văn hóa - Xã hội và yếu 

tố Công nghệ. 

- Yếu tố Thể chế, luật pháp (Political Factors) bao gồm tác động của hệ thống 

chính trị một quốc gia; phương thức đối ngoại; cơ chế điều hành của nhà nước; chính 

sách công, các thủ tục hành chính của Chính phủ... Các thể chế, chính sách của mỗi 

nước có vai trò tạo được sự ổn định nền kinh tế, từ đó tạo điều kiện cho hoạt động 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được thuận lợi, ổn định, bình đẳng và lành 

mạnh. Tuy nhiên, nó cũng tạo ra nhiều áp lực buộc doanh nghiệp phải có sự điều 

chỉnh, thay đổi để thích nghi với môi trường kinh doanh. Đồng thời, doanh nghiệp 

phải hiểu hết vai trò ảnh hưởng của các yếu tố tác động trực tiếp, mạnh mẽ nhất đến 

mọi hoạt động cũng như lợi ích của mình, nghiên cứu và luôn chấp hành các quy định 

hiện của luật pháp kể cả khi kinh doanh ở nước ngoài. 

- Yếu tố Kinh tế (Economic Factors) ảnh hưởng trực tiếp đến việc phân bố 

nguồn lực, cách thức hoạt động và sự hỗ trợ kinh doanh của doanh nghiệp; là một yếu 

tố rất quan trọng trong việc xem xét đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp. Yếu tố này 

bao gồm: 

+ Tình trạng hiện tại của nền kinh tế như: chỉ số phát triển, chỉ số tiêu dùng, 

tỷ lệ lạm phát, thu nhập của người dân...; 

+ Các yếu tố tác động đến doanh nghiệp như: chính sách kinh tế, tài chính của 

Chính phủ, lãi suất ngân hàng, khả năng thanh toán của người dân, phương thức điều 

chỉnh thu nhập, sức mua của thị trường...; 

+ Triển vọng phát triển kinh tế đất nước như: tốc độ gia tăng và mức tăng thu 

nhập quốc dân GDP...; 

- Yếu tố Văn hóa xã hội (Sociocultural Factors) là yếu tố ảnh hưởng lớn đến 

sản phẩm, dịch vụ và các chiến lược Marketing, quảng bá của doanh nghiệp. Bao gồm 
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các yếu tố như: giới tính, tuổi thọ, thu nhập, nghề nghiệp, học vấn, giá trị truyền 

thống, quan điểm thẩm mỹ, đạo đức, tôn giáo, phong tục tập quán,... Yếu tố này ở 

mỗi quốc gia có những đặc điểm riêng với những nhu cầu sản phảm, dịch vụ khác 

nhau tùy theo giá trị văn hóa xã hội riêng của mỗi dân tộc. Chính vì vậy doanh nghiệp 

cần nghiên cứu tiếp thị một cách khoa học, cụ thể để xác định rõ tác động của các yếu 

tố này đến chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình như thế 

nào và có phương thức tiếp thị phù hợp nhằm đạt được mục tiêu dặt ra. 

- Yếu tố Công nghệ (Technological Factors) là yếu tố quan trọng giúp doanh 

nghiệp nâng cao chất lượng, hiệu suất làm việc, có vai trò tăng tính cạnh tranh trên 

thị trường. Bao gồm các yếu tố như: tốc độ đổi mới công nghệ, sản phẩm công nghệ 

mới, dịch vụ mới, sự kết hợp công nghệ với tự động hóa, năng lực tiếp nhận và khả 

năng vận dụng vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp... Ngày nay, công nghệ 

được áp dụng trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội và có tác động ảnh hưởng đến 

sự phát triển của từng doanh nghiệp trong cả nước ta. 

Đến nay, Lý thuyết môi trường vĩ mô PEST được người ta bổ sung thêm hai 

yếu tố vĩ mô có tác động ảnh hưởng rất lớn đối với doanh nghiệp là: Yếu tố môi trường 

(Environmental factors) và Yếu tố pháp luật (Legal factors). Yếu tố môi trường bao 

gồm các chỉ số môi trường, tiêu chuẩn quốc tế về tiếng ồn, khí thải,... mà các doanh 

nghiệp bắt buộc thực hiện để bảo vệ môi trường. Yếu tố pháp luật qui định doanh 

nghiệp có trách nhiệm trong việc bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ an toàn và sức khỏe 

cho người dân khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của mình. 

Như vậy, Lý thuyết môi trường vĩ mô với mô hình PEST đã làm rõ tác động 

ảnh hưởng rất lớn của các yếu tố tầm vĩ mô đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, 

yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện phù hợp theo điều kiện cụ thể của mình. Từ đó, 

doanh nghiệp cần nghiên cứu, cập nhật kịp thời, đầy đủ để có chiến lược điều chỉnh 

mình phù hợp nhất mới nâng cao năng lực cạnh tranh tiến tới phát triển bền vững 

trong cơ chế thị trường, nhất là giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay. 

2.2.2. Mô hình Porter (Mô hình cạnh tranh môi trường ngành) 

Nhà kinh tế học Michael Porter (2015) đã nghiên cứu xây dựng lý thuyết phát 

triển với mô hình cạnh tranh trong phạm vi môi trường ngành. So với mô hình PEST, 

mô hình này khá thu hẹp phạm vi nghiên cứu về cạnh tranh nhằm để giúp doanh 

nghiệp vận dụng vào việc xem xét, phân tích rõ hơn, cụ thể hơn những yếu tố ảnh 

hưởng đến cạnh tranh trong phạm vi cùng một ngành, lĩnh vực hoạt động. Mô hình 

Porter được nhiều nhà nghiên cứu và quản lý vận dụng đề phân tích khả năng cạnh 
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tranh của doanh nghiệp, từ đó có thể đánh giá được năng lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp trên thị trường. Trong lý thuyết về môi trường ngành, tác giả đưa ra mô hình 

Porter gồm 4 nhân tố chính tác động đến doanh nghiệp, đó là: Các đối thủ tiềm năng, 

Khách hàng, Nhà cung ứng và Sản phẩm thay thế. 

- Các đối thủ tiềm năng: Là những doanh nghiệp đang phát triển, chưa gia 

nhập thị trường chứng khoán, hoặc có khả năng lớn trong việc mở rộng qui mô kinh 

doanh, mở rộng hoạt động để cạnh tranh với doanh nghiệp khác đang hoạt động trong 

ngành, lĩnh vực kinh tế-xã hội. Trong thực tế, đối thủ tiềm năng rất khó nhận dạng 

được, bởi bí mật kinh doanh cũng như thời cơ và bí quyết của họ khó tiếp cận và nhận 

diện được. Vì vậy, các doanh nghiệp phải nhanh chóng phân tích, nắm bắt được những 

thế mạnh, hạn chế của đối thủ để có chiến lược phát triển hay những đối sách tạo 

được sức cạnh tranh của mình vượt trội trong một ngành hoặc cùng một địa phương. 

 

Hình 2.2. Mô hình cạnh tranh môi trường ngành 

 

- Khách hàng: Là yếu tố trong ngành, có khả năng thương thuyết về giá cả, về chất 

lượng sản phẩm, dịch vụ và yêu cầu riêng biệt đối với cùng loại sản phẩm của các doanh 

nghiệp khác trong thời điểm, một giai đoạn nhất định. Trong cơ chế thị trường, khách 

hàng có vai trò rất quan trọng, có ý nghĩa rất lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh 

của mỗi doanh nghiệp. Những thông tin của khách hàng cung cấp về yêu cầu của thị 

trường với chất lượng, hình thức sản phẩm, dịch vụ; sự khác biệt của hàng hóa sản 
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phẩm; mức độ thu hút của khách hàng trong ngành; khả năng thay thế của hoàng hóa, 

sản phẩm sẵn có; động cơ mua sắm của khách hàng,... có ý nghĩa rất quan trọng trong 

công tác tiếp thị của các doanh nghiệp. 

- Nhà cung ứng: Có tác động ảnh hưởng rất quan trọng đến đầu vào của quá 

trình sản xuất kinh doanh hay dịch vụ của doanh nghiệp, có ý nghĩa quyết định đến 

giá thành cũng như giá bán của sản phẩm quyết định bán, dịch vụ trên thị trường. Khả 

năng cung ứng còn ảnh hưởng đến việc duy trì và phát triển sản phẩm cũng như mở 

rộng thị trường theo mục tiêu đề ra của doanh nghiệp; nó được đánh giá bằng chất 

lượng đầu vào của quá trình hoạt động kinh doanh, là một trong nhiều chỉ tiêu đánh 

giá năng lực cạnh tranh. Có thể xem xét yếu tố này theo các khía cạnh như: 

+ Khả năng, mức độ tập trung cung ứng cho doanh nghiệp; 

+ Ý nghĩa về số lượng sản phẩm đối với cung ứng; 

+ Đặc điểm của các nhà cung ứng; 

+ Sự khác biệt của hàng hóa sản phẩm với các doanh nghiệp khác; 

+ Khả năng chuyển đổi hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành... 

Nhà cung ứng còn thường gây sức ép đối với doanh nghiệp trong những tình 

huống để tạo lợi thế cho họ như: 

+ Vật tư hoặc những điều kiện sản xuất kinh doanh quan trọng của doanh nghiệp 

mà học được độc quyền cung cấp; 

+ Các vật tư hoặc bán thành phẩm không có khả năng thay thế trên thị trường; 

+ Những hợp đồng cung ứng không có hoặc không chặt chẽ bởi những điều 

khoản ràng buộc có tính đảm bảo cho vai trò, vị thế của doanh nghiệp; 

+ Khi vật tư quan trọng, có vai trò quyết định trong sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp cần mua… 

Vì vậy, doanh nghiệp cần thiết lập mối quan hệ bền chặt, tin tưởng lâu dài với 

các nhà cung ứng và đưa ra các biện pháp ràng buộc đủ chặt đề giảm áp lực có thể 

xảy ra. 

- Sản phẩm thay thế: Đó là so sánh những sản phẩm tương đồng có mặt trên 

thị trường có giá cả, công năng, tính chất, giá trị sử dụng tương đương. 

Sự ra đời của các sản phẩm thay thế là đáp ứng yêu cầu tất yếu của thị trường 

nhằm đáp ứng sự biến động của nhu cầu theo hướng ngày càng đa dạng hơn, phong 

phú và cao cấp hơn, nhưng lại làm giảm khả năng cạnh tranh của các sản phẩm bị 

thay thế. Hiện nay, trong hoạt động của kinh tế thị trường, người tiêu dùng có quyền 

lựa chọn khi mua sắm, có thể dùng hàng của doanh nghiệp này hoặc doanh nghiệp 
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khác phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó có cả yếu tố tâm lý. Vì vậy, yêu cầu sản phẩm 

của doanh nghiệp phải có đặc điểm nổi bật hơn các sản phẩm của doanh nghiệp khác 

thì mới thu hút, tạo được sự gắn bó của khách hàng với doanh nghiệp, từ đó,  nâng 

cao uy tín và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Khả năng cạnh tranh từ các sản phẩm thay thế nói chung được quyết định ở chi 

phí, giá thành, hình thức, chất lượng, tiện lợi và cách tiếp thị quảng cáo. Đó là điều 

yêu cầu các doanh nghiệp phải chú trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của 

mình. Một doanh nghiệp có thể thu được nhiều lợi nhuận hơn khi xây dựng được 

hàng rào vững chắc, mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp thấp, không có sản 

phẩm thay thế. Do vậy, các nhà quản lý cần phải phân tích và hiểu rõ được các thế 

lực trong môi trường cạnh tranh, từ đó tận dụng cơ hội và tìm vị trí có lợi nhất cho 

doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh. 

Như vậy, chúng ta thấy mô hình cạnh tranh môi trường ngành có ý nghĩa đối 

với doanh nghiệp trong việc xác định rõ được những yếu tố ảnh hưởng trong ngành 

với mình. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp cần đặt ra định hướng chiến lược sản xuất 

kinh doanh, hoạch định được lộ trình hợp lý nhất, xây dựng được chương trình, kế 

hoạch hoạt động đúng đắn nhất để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong 

giai đoạn hiện nay. 

2.2.3. Mô hình chuỗi giá trị (Lý thuyết về môi trường bên trong) 

Năm 1985, trong cuốn “Competitive Advantage: Creating and Sustaning Superior 

Performance” (Lợi thế cạnh tranh: Tạo và duy trì hiệu suất cao), Micheal Porter đã đưa ra 

Chuỗi giá trị làm công cụ để phân tích tình hình nội bộ của một doanh nghiệp. Chuỗi giá 

trị chính là chuỗi các hoạt động, sản phẩm mà sau tất cả thứ tự các hoạt động thì giá trị của 

sản phẩm được tăng thêm [112]. 

Mô hình chuỗi giá trị này phù hợp khi áp dụng ở cấp độ của đơn vị kinh doanh 

của một ngành, nghề nào đó. Bảng 2.5. mô tả mô hình chuỗi giá trị. Chuỗi giá trị bao 

gồm ba thành phần chính: 

1)- Hoạt động chính: Các hoạt động diễn ra theo trình tự nối tiếp nhau, liên 

quan trực tiếp đến sản xuất sản phẩm của một doanh nghiệp. Bao gồm: 

- Các hoạt động đầu vào: Là các việc chuẩn bị và cung cấp cho đầu vào một 

dây chuyền sản xuất sản phẩm, hàng hóa, từ giao nhận nguồn hàng, vật tư, nguyên 

liệu, trung vận chuyển, dự trữ, đến cấp phát cho cơ sở sản xuất theo kế hoạch. 

- Các hoạt động sản xuất hàng hóa: Là hoạt động tạo ra sản phẩm, hàng hóa 

bằng nguyên, vật liệu được cung cấp. 
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- Các hoạt động đầu ra: Vận chuyển sản phẩm từ cơ sở sản xuất, trung chuyển 

nội bộ, lưu, tích trữ tại kho, bãi của doanh nghiệp… 

- Các hoạt động quảng bá và bán hàng: Là thực hiện các việc giới thiệu, quảng 

cáo và các biện pháp đưa thông tin sản phẩm đến người tiêu dùng và thực hiện bán 

sản phẩm của doanh nghiệp ra thị trường. 

- Hoạt động dịch vụ: Là các việc bảo hành sản phẩm của doanh nghiệp đối với 

khách hàng, sửa chữa sản phẩm trong thời gian nhất định và thực hiện hỗ trợ, chăm 

sóc khách hàng đảm bảo khách hàng yên tâm với sản phẩm, tin tưởng sử dụng sản 

phẩm của doanh nghiệp lâu dài. 

Bảng 2.5. Mô hình chuỗi giá trị 

 

 

2)- Hoạt động hỗ trợ: Đó là các hoạt động cùng thực hiện với hoạt động chính 

có tác dụng hổ trợ để sản xuất ra sản phẩm đảm bảo đúng ý đồ mong muốn. Bao gồm: 

- Cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp, gồm: nhà cửa, cơ sở vật chất điều kiện trang 

thiết bị sản xuất, nguồn tài chính, hệ thống tố chức sản xuất, kiểm soát… 

- Quản trị nguồn nhân lực: Công tác tuyển dụng lao động, công tác đào tạo, 

bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, chính sách đãi ngộ người lao động… 

- Cung ứng đầu vào như vật tư, nguyên vật liệu, các dịch vụ đầu vào… 

- Trang bị về khoa học và công nghệ, kĩ thuật cho quản lý, kinh doanh, áp dụng 

tiến bộ công nghệ trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tăng thêm giá trị thành phẩm 

hàng hóa. 

3)- Giá trị sản phẩm: Giá trị sản phẩm có thể được đánh giá qua lợi nhuận của 
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hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, là hiệu số (bằng tiền) giữa doanh thu và chi 

phí sản xuất cho một sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. 

Tóm lại, chuỗi giá trị là một mô hình để cho doanh nghiệp nhận thấy được một 

cách tổng thể về hoạt động kinh doanh của mình, nhờ đó đưa ra được những phương 

thức hoạt động, quản lý sản xuất và cải tiến phù hợp trong quá trình hoạt động kinh 

doanh của mình, nhằm tạo được sản phẩm có giá trị cao nhất đáp ứng yêu cầu của xã 

hội và người tiêu dùng. 

2.2.4. Mô hình SWOT 

Mô hình SWOT được nhóm các nhà khoa học gồm Marion Dosher, Otis 

Benepe, Albert Humphrey, Robert F. Stewart và Birger Lie đưa ra từ những năm 

1960-1970; là công cụ hữu hiệu cho các doanh nghiệp trong việc phân tích và đưa ra 

các quyết định kinh doanh. Mô hình này phân tích 4 yếu tố quan trọng trong một dự 

án kinh doanh, đó là: Điểm mạnh (Strengths), Điểm yếu (Weaknesses), Cơ hội 

(Opportunities) và Thách thức (Threats). Mô hình được mô tả như bảng sau: 

Bảng 2.6. Mô hình SWOT 

SWOT Tích cực/ Có lợi Tiêu cực/ Gây hại 

Tác nhân bên trong Điểm mạnh Điểm yếu 

Tác nhân bên ngoài Cơ hội Thách thức 

 

Phân tích các yếu tố bên trong theo mô hình như sau: 

1)- Điểm mạnh: Tạo nên bởi những yếu tố bên có vai trò tích cực đối với 

hoạt động của doanh nghiệp; những lợi thế của doanh nghiệp trên thị trường so 

với các đối thủ cạnh tranh cùng ngành và những đối thủ tiềm năng mà doanh 

nghiệp nhận thấy hay xác định được. 

2)- Điểm yếu: Là những yếu tố bên trong doanh nghiệp có tác động gây khó 

khăn hay cản trở trong quá trình hoạt động kinh doanh theo các mục tiêu phát triển 

của doanh nghiệp. 

3)- Cơ hội: Đó là những yếu tố tác động bên ngoài doanh nghiệp như tình 

hình thị trường, chính sách liên quan đến hoạt động kinh doanh của Chính phủ đối 

với doanh nghiệp, các yếu tố về mặt xã hội,.... tác động tích cực đến hoạt động của 

doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc thực hiện các mục tiêu 

đề ra. 

4)- Thách thức: Những yếu tố bên ngoài tác động, ảnh hưởng tiêu cực, gây khó 
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khăn, cản trở doanh nghiệp hoàn thành mục tiêu kinh doanh của mình. 

Từ mô hình SWOT này, các tác giả đã xây dựng 4 chiến lược nhằm kết hợp 

các yếu tố lại giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững, bao gồm: 

- Chiến lược SO (Strengths - Opportunities): Tận dụng các cơ hội đối với 

doanh nghiệp, trong đó điểm mạnh của doanh nghiệp được tận dụng đến mức tối 

ưu nhất. 

- Chiến lược WO (Weaknesses - Opportunities): Khắc phục, hạn chế các điểm 

yếu của doanh nghiệp để nắm bắt được tối đa cơ hội trong kinh doanh. 

- Chiến lược ST (Strengths - Threats): Phát huy điểm mạnh ở mức cao nhất 

để giảm thiểu tố đa những rủi ro có thể gặp trong hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

- Chiến lược WT (Weaknesses - Threats): Xây dựng được những phương án, 

kế hoạch khắc phục khó khăn, điểm yếu của doanh nghiệp nhằm hạn chế thấp nhất 

những rủi ro và thất bại có thể xảy ra trong kinh doanh. 

Như vậy, mô hình SWOT có tác dụng giúp cho doanh nghiệp đánh giá được 

tình hình trực trạng của mình, kết hợp tác động của môi trường kinh doanh bên ngoài 

để có chiến lược phát triển phù hợp, giảm thiếu tối đa những khó khăn, nguy cơ có 

thể xảy ra trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Các nguồn lực và khả năng 

về vốn, mạng lưới phân phối, công nghệ, thương hiệu… cần được doanh nghiệp 

so sánh với các đối thủ để tìm ra điểm mạnh và điểm yếu để thực hiện chiến lược 

thành công. Các cơ hội và mối đe dọa thuộc môi trường bên ngoài mang lại nguy 

cơ nhập cuộc của các đối thủ mới, mối đe dọa của các sản phẩm thay thế, quyền 

lực của người mua, quyền lực của người cung ứng, cuộc cạnh tranh của các đối 

thủ hiện tại. 

2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Với mô hình cạnh tranh trong môi trường ngành của mình, M. Porter đưa ra 

các nhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là: Các đối thủ tiềm 

năng, Khách hàng, Nhà cung ứng và Sản phẩm thay thế. Mô hình lý thuyết môi trường 

vĩ mô (PEST) đưa ra 4 nhóm nhân tố cơ bản tác động đến năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp là: Yếu tố Thể chế - Luật pháp; yếu tố Kinh tế; yếu tố Văn hóa - Xã hội 

và yếu tố Công nghệ. Kế thừa các mô hình nghiên cứu này vào trong luận án này, đặc 

biệt là mô hình PEST, luận án tập trung phân tích các nhân tố cơ bản sau tác động tới 

năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa nói 
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riêng. Trên cơ sở thực trạng của vấn đề nghiên cứu, tổng quan tài liệu nghiên cứu và 

đề xuất của các chuyên gia nghiên cứu, luận án tập trung phân tích 14 nhân tố chủ 

yếu tác động đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sau đó, tác 

giả sẽ căn cứ vào thực tiễn điều tra, khảo sát, cũng như các dữ liệu định lượng có thể 

thu thập được, làm căn cứ lựa chọn biến phù hợp đưa vào phân tích chính, làm giới 

hạn phạm vi nghiên cứu cho đề tài. 

2.3.1. Năng lực quản lý doanh nghiệp 

Theo Porter (1980) năng lực tổ chức, quản lý trong doanh nghiệp được xem là 

nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, được thể hiện ở các mặt 

như trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý (trình độ học vấn, kiến thức); trình độ tổ 

chức, quản lý doanh nghiệp (Khả năng tổ chức bộ máy quản lý, phân định chức năng 

- nhiệm vụ của các bộ phận); năng lực hoạch định (hoạch định kế hoạch, chiến lược); 

tốc độ thay thế nhân sự trước các biến đổi. Trình độ tổ chức, quản lý của doanh nghiệp 

được thể hiện qua trình độ của nhà quản lý trong việc hoạch định chiến lược phát 

triển cho doanh nghiệp, xây dựng bộ máy hoạt động, tổ chức các phòng ban, khả năng 

động viên. 

Trong thời gian qua, hầu hết các doanh nghiệp của Việt Nam nói chung đã tích 

cực thay đổi phương thức điều hành trong hệ thống quản lý phù hợp tình hình mới để 

không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của mình. Vì vậy, hoạt động của 

hệ thống quản lý doanh nghiệp đã theo kịp được những thay đổi, biến động của thị 

trường trong thời kỳ hội nhập, tính hợp lý của cơ cấu tổ chức và đội ngũ nhân sự đã 

có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, hiện nay bộ máy tổ chức, hệ thống quản lý của 

các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nước ta còn bộc lộ nhiều 

hạn chế, bất cập. Tổ chức các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ chưa được coi trọng, 

còn lẫn lộn giữa chức năng giúp việc với quản trị doanh nghiệp; hệ thống quản lý 

doanh nghiệp chưa được chú ý, nhất là việc xây dựng hệ thống các văn bản chỉ đạo, 

điều hành theo quy định của pháp luật trong doanh nghiệp; phân cấp quản lý trong hệ 

thống sản xuất chưa rõ ràng; chất lượng đội ngũ cán bộ, quản lý doanh nghiệp chưa 

được đào tạo, bồi dưỡng để có năng lực phù hợp nhiệm vụ, vụ trí nên hiệu quả công 

tác chưa cao… 

Cần chú ý đến chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý, số lượng và cơ cấu các 

phòng, đơn vị trực thuộc mà ít quan tâm đến số lượng đội ngũ cán bộ, công nhân viên 

của doanh nghiệp, dựa trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, 

đơn vị; nội dung của các văn bản điều hành so với tình hình thực tế của thị trường 
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cũng như của doanh nghiệp; tính linh hoạt trong điều hành bộ máy hoạt động để có 

hiệu quả cao nhất. 

2.3.2. Năng lực tạo lập các mối quan hệ 

Trong những năm gần đây, năng lực tạo lập các mối quan hệ hay năng lực xây 

dựng mối quan hệ trong kinh doanh được đề cập, khai thác nhiều trong các nghiên 

cứu về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Năng lực tạo lập các mối quan hệ được 

thể hiện thông qua các mối quan hệ của doanh nghiệp với khách hàng, với nhà cung 

cấp, với các tổ chức tín dụng, với các doanh nghiệp cùng ngành và với chính quyền. 

Trong nền kinh tế thị trường, năng lực tạo lập các mối quan hệ không phải là nhân tố 

tiên quyết quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tuy nhiên đây có thể 

xem như một nhân tố tích cực góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp. Trong điều kiện nền kinh tế hội nhập sâu rộng như hiện nay, với những đặc 

điểm của DNNVV Việt Nam thì các mối quan hệ này có vai trò đặc biệt quan trọng, 

nó giúp cho các doanh nghiệp tận dụng tối đa các nguồn lực để có thể cạnh tranh một 

cách ngang bằng không chỉ với các doanh nghiệp trong nước mà còn với các doanh 

nghiệp nước ngoài đang ngày càng có xu hướng chiếm lĩnh thị trường trong nước. 

Bên cạnh đó trong điều kiện môi trường kinh doanh của Việt Nam hiện nay, mối quan 

hệ giữa doanh nghiệp với chính quyền cũng là một nhân tố "vô hình" tác động đến 

năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp càng lớn, mối quan hệ với chính 

quyền càng rộng. Doanh nghiệp kinh doanh nhiều ngành nghề thì càng có mối quan 

hệ phức tạp với nhiều ngành, nhiều cấp. 

Nhà quản lý cần quan tâm tới việc liên kết liên doanh để nâng cao năng lực 

cạnh tranh các doanh nghiệp. Liên kết với nhau trong sản xuất kinh doanh, doanh 

nghiệp phải có khả năng hợp tác giữa những người bán trên thị trường lớn. Trên 

những thị trường lớn, nhu cầu rất đa dạng và phong phú nên một doanh nghiệp không 

có khả năng thỏa mãn được tất cả các nhu cầu này. Vì vậy, nếu các doanh nghiệp hợp 

tác với nhau trong việc đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ sẽ tạo ra cơ hội cho mỗi 

doanh nghiệp trên thị trường. 

2.3.3. Nguồn nhân lực của doanh nghiệp 

Trong nền sản xuất hiện đại, đặc biệt là trong xu hướng chuyển sang nền kinh 

tế tri thức thì chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp là nhân tố được đặc biệt 

quan tâm. Bởi vì phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp phải đáp ứng được yêu cầu 

đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất kinh doanh, tham gia vào chuỗi kinh doanh 
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toàn cầu với đa dạng các sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ chất lượng quốc tế. Trong 

đó, các doanh nghiệp có nhiều chương trình đổi mới chất lượng nguồn nhân lực doanh 

nghiệp theo hướng trang bị những tri thức, kỹ năng mới về chuyên môn kỹ thuật, các 

kỹ năng nghiên cứu, khai thác, sử dụng các dạng tri thức hiện đại vào hoạt động của 

doanh nghiệp, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ, năng lực xử lý và tác nghiệp các 

tình huống kinh doanh để đạt được mục tiêu phát triển thịnh vượng, bền vững và cống 

hiến xã hội của doanh nghiệp. Trình độ và các điều kiện vể nguồn nhân lực thể hiện 

ở kỹ năng của nguồn nhân lực, mức lương, hệ thống lương, điều kiên làm việc, sức 

khoẻ và an toàn, đầu tư cho đào tạo, vai trò của công đoàn. Để nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực, cần chú trọng giáo dục và đào tạo, tạo mọi điều kiện để các cơ sở 

đào tạo, các hoạt động đào tạo phát triển thông qua cơ chế, chính sách và các biện 

pháp khác của Nhà nước. 

Trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường hiện nay, các 

doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải đặt nguồn nhân lực ở vai trò quan trọng 

nhất, để vận hành doanh nghiệp được thuận lợi, hiệu quả vì yếu tố con người quyết 

định sự thành bại của doanh nghiệp. 

Muốn phát triển và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực cần tuyển dụng nguồn 

nhân lực phù hợp với năng lực sản xuất kinh doanh từng doanh nhiệp; phân công lao 

động theo trình độ đào tạo, năng lực, sở trường cá nhân; chú trọng công tác bồi dưỡng, 

đào tạo lại để nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực hoạt động thực tiễn cho cán 

bộ, công nhân viên đảm bảo yêu cầu vị trí việc làm; có chế độ ưu đãi, khen thưởng, 

kỷ luật rõ ràng trong doanh nghiệp. 

2.3.4. Năng lực tài chính 

Năng lực tài chính của doanh nghiệp là khả năng đảm bảo nguồn lực tài chính 

cho hoạt động của doanh nghiệp nhằm đạt được các mục đích mà doanh nghiệp đã 

đề ra. Như vậy năng lực tài chính của doanh nghiệp được thể hiện ở khả năng đảm 

bảo nguồn vốn mà doanh nghiệp có khả năng huy động đáp ứng nhu cầu vốn cho các 

hoạt động của mình. Năng lực về tài chính là một nhân tố tối quan trọng đối với một 

doanh nghiệp, nó là “máu” của doanh nghiệp. Năng lực tài chính là nhân tố hàng đầu 

quyết định phương thức cạnh tranh của doanh nghiệp, nâng cao giá trị doanh nghiệp 

và do vậy là tiền đề cơ bản để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đối 

với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, do nguồn lực còn hạn chế, đặc biệt về nguồn vốn, 

thì nhân tố này càng có vai trò quan trọng và mức độ tác động lớn đến khả năng cạnh 

tranh của doanh nghiệp. Để nâng cao năng lực tài chính của doanh nghiệp cần  xác 
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định nhu cầu các loại vốn ngắn hạn, trung hạn và vốn dài hạn của doanh nghiệp. Mở 

rộng vốn, huy động vốn đa dạng đủ hợp lý giữa vốn của doanh nghiệp và vốn vay, 

đáp ứng kịp thời vốn cho doanh nghiệp để thực hiện được các mục tiêu đề ra. 

Nâng cao chất lượng tài sản dài hạn của doanh nghiệp đầu tư cơ sở sản xuất, 

nhà xưởng, trang thiết bị, máy móc tự động hiện đại để nâng cao năng suất lao động, 

hạ giá thành sàn phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm. Hình thức thu hút đầu tư 

vào doanh nghiệp cũng là tăng lượng vốn nguồn tài chính cho doanh nghiệp 

2.3.5. Năng lực marketing 

Hoạt động marketing có chất lượng, hiệu quả góp phần quan trọng trong việc 

nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Theo định nghĩa hiện đại, Marketing 

là nghệ thuật kết hợp vận dụng những nỗ lực nhằm khám phá những sáng tạo, thoả 

mãn và gợi mở nhu cầu của khách hàng để tạo ra lợi nhuận mong muốn. Theo 

Gronroos (1994), ngành marketing chuyển hướng từ mô hình hỗn hợp 4P (Product-

Price-Place-Promotion) sang mô hình marketing mối quan hệ (relationship 

marketing) thì marketing là quá trình thiết lập, duy trì và củng cố các mối quan hệ 

với khách hàng và các đối tác có liên quan để thỏa mãn mục tiêu của các thành viên 

trong mối quan hệ này. Do vậy, chất lượng mối quan hệ giữa các thành viên trong 

quá trình kinh doanh như doanh nghiệp và nhà cung cấp, doanh nghiệp và kênh phân 

phối, doanh nghiệp và khách hàng, doanh nghiệp và chính quyền có liên quan,v.v. 

đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá năng lực marketing của doanh nghiệp.  

Marketing giúp cho việc xác định được nhu cầu của thị trường có những quyết 

định đúng đắn về chiến lược sản phẩm, về giá, kênh phân phối về khuếch trương sản 

phẩm, cũng như để xây dựng thương hiệu, một khâu vô cùng quan trọng trong nền 

kinh tế thị trường hiện nay. 

Xây dựng thương hiệu là xây dựng uy tín của doanh nghiệp, uy tín là chỉ tiêu 

mang tính vô hình, rất khó định lượng, chỉ tiêu này mang tính chất bao trùm, nó liên 

quan đến tất cả các chỉ tiêu và nhiều yếu tố khác. Uy tín là chỉ tiêu giữ vai trò quan 

trọng, giúp cho doanh nghiệp giành được lòng tin của khách hàng và tạo được lợi thế 

kinh doanh trên thị trường. Theo Kotler (1994), thương hiệu là một cái tên, một thuật 

ngữ, một dấu hiệu, một biểu tượng, một thiết kế,… hoặc là sự kết hợp của tất cả các 

nhân tố trên để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của một người bán với hàng hóa, dịch vụ 

của đối thủ cạnh tranh.  
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2.3.6. Hoạt động logistics 

Logistics tạo ra sự hữu dụng về thời gian và địa điểm cho các hoạt động của 

doanh nghiệp, góp phần tiết kiệm và giảm chi phí lưu thông trong phân phối hàng 

hóa. Phát triển hoạt động logistics một cách hiệu quả giúp cho doanh nghiệp có thể 

đạt được các mục tiêu về lợi nhuận, thị phần, đồng thời góp phần tăng năng lực cạnh 

tranh của doanh nghiệp. 

Theo Ngân hàng Thế giới, hiệu quả logistics là một trong những nhân tố ảnh 

hưởng tới hiệu quả kinh doanh và cạnh tranh thương mại của các doanh nghiệp ở các 

quốc gia. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới tháng 7/2018 cho thấy, mặc dù được cải 

thiện đáng kể, tuy nhiên cho đến nay, Việt Nam vẫn đứng thứ 39/160 nước được điều 

tra trên thế giới về chỉ số năng lực logistics (Logistics Performance Index - LPI) và 

đứng thứ 3 trong khối các nước Asean, sau Singapore (7) và Thái Lan. 

Theo thống kê trung bình tại Mỹ và các nước, chi phí logistics thương mại bao 

gồm chi phí vận tải (Transport costs), chi phí tồn kho (Inventory costs) và phí quản 

lý (Administration costs), trong đó chi phí vận tải chiếm từ 50 - 60% (Nguyễn Tương, 

2014, Dan Gilmor 2014). Như vậy, vận tải là hoạt động quan trọng nhất trong các 

hoạt động logistics, chiếm khoảng 1/3 đến 2/3 chi phí logistics của doanh nghiệp. 

Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), chi phí logistics trung bình bằng khoảng 12% tổng 

sản phẩm nội địa thế giới. Tại Mỹ, chi phí logistics bằng 10% GDP; chi phí logistics 

tại Singapore chỉ khoảng 12 - 15%, nhưng ở Việt Nam con số này lên tới 21% GDP 

và thay đổi từ 4% đến trên 30% doanh thu của doanh nghiệp tùy cấu trúc chuỗi cung 

ứng và lĩnh vực ngành nghề (Bộ GTVT, 2013). Đây là một thách thức rất lớn cho 

Việt Nam trong bối cảnh hội nhập bởi logistics kém hiệu quả sẽ cản trở Việt Nam 

cạnh tranh với các nước trong khu vực và thế giới. 

2.3.7. Năng lực tổ chức dịch vụ 

Tổ chức dịch vụ tốt trong các doanh nghiệp sẽ làm tăng năng lực cạnh tranh. 

Dịch vụ là hàng hóa có tính vô hình, dịch vụ được hiểu là những thứ tương tự như 

hàng hóa nhưng phi vật chất, có những sản phẩm thiên về sản phẩm hữu hình và 

những sản phẩm thiên hẳn về sản phẩm dịch vụ, tuy nhiên đa số là những sản phẩm 

nằm trong khoảng giữa sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. 

 Dịch vụ chính là cung ứng trong quá trình sản xuất của doanh ngiệp và tiêu thụ 

sản phẩm, tiêu dùng không thể tách rời nhau, có nhiều loại dịch vụ, bao gồm các loại 

dịch vụ trong hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam theo quy định của pháp luật. Hiện 

nay dịch vụ tăng cao theo nhu cầu của con người, dịch vụ phát triển là công việc phục 
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vụ trực tiếp cho những nhu cầu xã hội, dịch vụ đáp ứng nhu cầu nhất định của số đông 

khách hàng, dịch vụ hoạt động có tổ chức và được trả công. Dịch vụ là cung ứng để 

đáp ứng nhu cầu do vậy có rất nhiều loại dịch hiện nay như dịch vụ vận chuyển tận 

nơi tới người tiêu dùng, dịch vụ du lịch, Ngân hàng, thời trang, Chăm sóc sức khỏe.  

Dịch vụ hiện nay đã mang lại không ít lợi nhuận cho các doanh nghiệp, tận dụng 

nguồn nhân lực, tăng doanh thu, giải quyết việc làm cho người lao động song dịch vụ 

phải luôn làm hài lòng khách hàng đòi hỏi nhà quản lý trong doanh nghiệp phải tổ 

chức điều hành quản lý dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Trong tổ chức 

dịch vụ nhà quản lý cũng được thể hiện thông qua chính sách tiền lương của doanh 

nghiệp, chiến lược kinh doanh, chính sách và quy trình quản lý rủi ro, kiểm soát nội 

bộ. Đòi hỏi nhà quản lý doanh nghiệp thể hiện khả năng đưa ra chính sách, chiến lược 

hợp lý, thích ứng trước những thay đổi của thị trường dịch vụ hiện nay, hiệu quả sử 

dụng các nguồn lực và năng lực cạnh tranh của chính doanh nghiệp đó. 

2.3.8. Chất lượng hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp 

Chất lượng sản phẩm, dịch vụ có vai trò tiên quyết đối với sự phát triển của 

doanh nghiệp. Vì thế đây là một trong những mục tiêu hàng đầu của hầu hết các doanh 

nghiệp nhằm tạo niềm tin đối với khách hàng và tăng khả năng cạnh tranh so với đối 

thủ cùng ngành. Cạnh tranh sản phẩm được đánh giá qua 2 tiêu chí chính là: Chất 

lượng sản phẩm cung cấp và dịch vụ đi kèm. 

- Chất lượng sản phẩm cung cấp: Tận dụng nguồn lực để có thể tạo ra sản 

phẩm đúng với những gì thị trường đang cần hoặc có thể áp dụng cho nhu cầu tương 

lai có thể có của người tiêu dùng. 

- Dịch vụ đi kèm: Những chính sách chăm sóc khách hàng, hậu mãi, quảng bá 

hình ảnh công ty đến từng người tiêu dùng nhằm thu hút khách hàng và làm khách 

hàng gắn bó trung thành với sản phẩm. 

Đảm bảo chất lượng, giá thành sản phẩm sẽ nâng cao uy tín của doanh nghiệp. 

Uy tín doanh nghiệp là chỉ tiêu giữ vai trò quan trọng, giúp cho doanh nghiệp giành 

được lòng tin của khách hàng và tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường. 

2.3.9. Năng lực kinh nghiệm hoạt động của doanh nghiệp 

Năng lực kinh nghiệm được xác định là một trong các chỉ tiêu quan trọng để nâng 

cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, kinh nghiệm về quản lý cũng như làm việc của 

doanh nghiệp thể hiện ở của đội ngũ cán bộ quản lý cũng như, chất lượng nguồn nhân lực. 
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Khi đánh giá về năng lực kinh nghiệm của một doanh nghiệp, người ta thường xem xét 

thông qua các chỉ tiêu sau: 

- Chỉ tiêu phát triển năng lực quản lý và cơ cấu tổ chức: Đối với chỉ tiêu này 

được xem xét chủ yếu về chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý, số lượng và cơ cấu 

các phòng, đơn vị trực thuộc mà ít quan tâm đến số lượng đội ngũ cán bộ, công nhân 

viên của doanh nghiệp. Việc xác định tiêu chí này dựa trên cơ sở thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị; nội dung của các văn bản điều hành so với tình 

hình thực tế của thị trường cũng như của doanh nghiệp; tính linh hoạt trong điều hành 

bộ máy hoạt động để có hiệu quả cao nhất. 

Đồng thời, xem xét đánh giá về thực thi chức trách, quyền hạn của các vị trí chức 

danh cũng như hiệu quả của hoạt động của tổ chức bộ máy trong doanh nghiệp. Xem xét 

việc xác lập mối quan hệ giữa các thành viên với nhau trong doanh nghiệp thể hiện qua 

xây dựng và thực hiện quy chế làm việc nội bộ; mức độ thực hiện việc kiểm soát giữa 

lãnh đạo với nhân viên, giữa các bộ phận đồng cấp với nhau, giữa cấp trên với cấp dưới. 

Năng lực lãnh đạo, điều hành của tập thể cũng như các thành viên trong Hội đồng quản 

trị, ban giám đốc, ban lãnh đạo doanh nghiệp… Tất cả các nội dung đó, thể hiện kinh 

nghiệm quản lý, điều hành doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Chỉ tiêu về chất lượng nguồn nhân lực: Các tiêu chí được doanh nghiệp xây 

dựng phục vụ cho các khâu của công tác cán bộ, nhân sự như: Tiêu chuẩn về trình độ 

chuyên môn đào tạo, năng lực nghiệp vụ; văn hóa giao tiếp, ứng xử; kỹ năng nghề 

nghiệp; kinh nghiệm công tác và các tiêu chí về sức khoẻ. 

- Số lượng và chủng loại sản phẩm và dịch vụ trên thị trường: Chỉ tiêu này được 

xem xét thông qua sản phẩm hàng hóa và dịch vụ đã được khách hàng chấp nhận trên 

thị trường. Trong đó tính đến sự đa dạng về chủng loại sản phẩm, số lượng sản phẩm, 

dịch vụ đã bán được; tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ trên thị trường,… 

Tổng doanh thu do bán sản phẩm càng lớn thể hiện kinh nghiệm hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp càng cao, lợi nhuận thu về càng cao thể hiện chất lượng quản 

lý điều hành hoạt động của doanh nghiệp càng cao. 

2.3.10. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

Mỗi doanh nghiệp luôn có trách nhiệm với xã hội và tự đặt câu hỏi đã làm gì 

cho xã hội? đóng góp gì cho xây dựng đất nước? có làm gì gây hại cho xã hội…? Do 

vậy, trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội đó là không làm tổn hại đến quyền lợi 

ích của cá nhân, tập thể, cộng đồng xã hội. Doanh nghiệp phải nâng cao trách nhiệm 

uy tín của doanh nghiệp trên thị trường về mọi mặt như: trách nhiệm với nhà nước, 
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cộng đồng dân cư, người lao động,… Các doanh nghiệp phải hoạt động tuân thu theo 

pháp luật, luật doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp cần có 

sự cam kết đóng góp vào sự phát triển kinh tế bền vững, hợp tác cùng người lao động, 

gia đình họ, cộng đồng và xã hội nói chung để cải thiện chất lượng cuộc sống cho họ, 

sao cho vừa tốt cho doanh nghiệp vừa ích lợi cho phát triển,...  

Doanh nghiệp có trách nhiệm đóng thuế cho nhà nước đó là trách nhiệm và 

nghĩa vụ của doanh nghiệp, tránh tình trạng nợ đọng chậm muộn thậm trí trốn thuế 

của nhà nước. Doanh nghiệp cũng phải có trách nhiệm với người lao động, xây dựng 

quy trình tuyển dụng cũng như sử dụng lao động theo đúng luật đã quy định, quy định 

về thời gian làm việc, thời gian nghỉ phép và đóng các dịch vụ bảo hiểm cho người 

lao động. Doanh nghiệp xây dựng các quy chế, chế tài quản lý đảm bảo quyền và lợi 

ích hợp pháp cho người lao động, bình đẳng trong đối xử với người lao động, đảm 

bảo an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm trong doanh nghiệp.  

Các doanh nghiệp luôn phải có ý thức bảo vệ môi trường vì bản thân doanh 

nghiệp hoạt động đã gây ảnh hưởng môi trường môi trường tự nhiên và xã hội. Do 

đó các doanh nghiệp cần phải có ý thức bảo vệ môi trường với môi trường, cộng đồng 

và người lao động, thực hiện nghiêm túc vấn đề về bảo vệ phòng cháy chữa cháy, bảo 

vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, tạo môi trường xanh sạch đẹp không khói 

thuốc nơi làm việc. 

2.3.11. Chính sách nhà nước 

Trong một quốc gia, Chính phủ có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh 

tế - xã hội của đất nước. Chính phủ tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp bằng 

vai trò điều hành chính sách vĩ mô của chủ thể quản lý, giám sát toàn bộ hệ chính trị 

thống thông qua vai trò của các Bộ, ngành ở trung ương. Môi trường kinh doanh đảm 

bảo an toàn và phát triển lành mạnh do điều hành của Chính phủ là điều kiện tiên 

quyết đến sự phát triển của các doanh nghiệp. Mặt khác, Chính phủ một cách gián 

tiếp cũng có vai trò hoạch định đường lối phát triển chung và điều phối hoạt động 

chung của toàn bộ các doanh nghiệp của nước ta thông qua các chính sách tác động 

đến cung - cầu, đến sự ổn định kinh tế vĩ mô, đến các điều kiện nhân tố sản xuất, các 

ngành liên quan đến sự phát triển của doanh nghiệp. 

Chính sách là tiền đề quan trọng cho hoạt động của doanh nghiệp. Nội dung 

của chính sách bao gồm các quy định pháp luật, các chủ trương, định hướng phát 

triển. Đây là nhóm nhân tố tác động lớn đến môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, 
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tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay các doanh nghiệp nói chung gặp rất nhiều khó khăn 

với các quy định, chính sách quản lý của Nhà nước. Điều này làm ảnh hưởng lớn đền 

năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa - là 

một chủ thể yếu thế trong môi trường cạnh tranh. 

2.3.12. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa - xã hội vùng, miền 

- Về điều kiện tự nhiên 

Điều kiện tự nhiên là tổ hợp các nhân tố thành phần tạo thành, bao gồm khí hậu, 

sinh thái, dân số, vị trí địa lý nơi mà doanh nghiệp đặt trụ sở hoạt động hoặc cơ sở 

sản xuất. Có thể nói, môi trường tự nhiên có ảnh hưởng tới mọi hoạt động của con 

người, đương nhiên nhân tố này cũng tác động ảnh hưởng đến hoạt động của doanh 

nghiệp. Khí hậu thời tiết như mưa, nắng, nhiệt độ,… có tác động ảnh hưởng rất lớn 

tới đời sống của cá nhân con người cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của các 

doanh nghiệp, từ đó ảnh hưởng tới chính hoạt động mọi mặt của doanh nghiệp đó. 

Vị trí các cơ sở sản xuất, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp là nhân tố quan 

trọng đối với kết quả sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp luôn tìm vị trí phù hợp 

nhất để đặt cơ sở hoạt động nhằm để cho sản phẩm của mình phù hợp, đáp ứng nhu 

cầu của người tiêu dùng; giảm chi phí lưu thông, thuận lợi công tác bảo quản sản 

phẩm hàng hóa, dịch vụ;  kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả nhất. Vị trí, cơ sở của 

doanh nghiệp luôn gắn với đặc điểm, tình hình dân cư, khả năng cung ứng dịch vụ, 

môi trường khí hậu để đảm bảo thuận lợi, hiệu quả nhất cho doanh nghiệp. 

Các địa phương khác nhau có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng và 

văn hoá, tập quán khác nhau. Có những tỉnh ưu đãi lớn về điều kiện tự nhiên có thể 

phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn như du lịch - dịch vụ, công nghiệp, nông 

nghiệp, ngư nghiệp… ngược lại, có những tỉnh không được thiên nhiên ưu đãi, hàng 

năm phải đối mặt với thiên tai hạn hán. Những vấn đề này có ảnh hưởng không nhỏ 

đến thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế chung của các doanh nghiệp 

của tỉnh. 

- Về kinh tế 

Trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp phải quan tâm đến các nhân tố 

như: Tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế của cả nước, của địa phương; lãi suất 

cho vay của ngân hàng, tỷ giá hối đoái và tỷ lệ lạm phát; các chính sách của Đảng, 

Nhà nước đối với các doanh nghiệp. Khi nền kinh tế có tốc độ phát triển cao sẽ tạo 

cơ hội cho đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và ngược lại. Mức 
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lãi suất của ngân hàng sẽ quyết định cho mức đầu tư của doanh nghiệp. Chính sách 

tiền tệ và tỷ giá hối đoái, tỷ lệ lạm phát có ảnh hưởng mạnh đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh và cung ứng các dịch vụ nhất là các doanh nghiệp liên quan đến XNK. 

Những nhân tố đó có thể tạo cho doanh nghiệp cơ hội hoặc thách thức cho hoạt động 

kinh doanh của mình. 

Trong nền sản xuất hiện đại, cùng với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt thì sự 

liên kết, hợp tác cũng phát triển mạnh mẽ. Thực tế chỉ ra rằng khi trình độ sản xuất 

càng hiện đại thì sự phụ thuộc lẫn nhau càng lớn. Các ngành công nghiệp hỗ trợ 

không những có tác động đến thời gian sản xuất, năng suất, chất lượng mà còn ảnh 

hưởng đến giá thành sản phẩm của nhiều doanh nghiệp. Để phát triển các ngành 

công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ, cần tạo điều kiện cho sự ra đời và phát triển các ngành 

này. Kết cấu hạ tầng bao gồm cả hạ tầng vật chất, kỹ thuật và hạ tầng xã hội như hệ 

thống giao thông, thông tin, điện, nước, giáo dục và đào tạo,… Đối với các doanh 

nghiệp thì cơ sở hạ tầng là nhóm nhân tố ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động và hiệu 

quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, do hệ 

thống các nguồn lực còn vô cùng hạn chế, nên luôn rơi vào trạng thái bị động với 

nhóm nhân tố này. Cơ sở hạ tầng tác động trực tiếp đến các yếu tố đầu vào và đầu ra 

của doanh nghiệp. Để doanh nghiệp có thể hoạt động được và có khả năng cạnh tranh 

thì hệ thống cơ sở hạ tầng phải đảm bảo và chất lượng tốt, đa dạng. 

Vì vậy, nghiên cứu các chỉ tiêu về môi trường kinh tế cũng như xác định chiều 

hướng phát triển của toàn bộ nền kinh tế là cơ sở quan trọng để các doanh nghiệp 

hoạch định về chiến lược đầu tư, chính sách kinh doanh và đổi mới của chính mình. 

- Điều kiện văn hóa - xã hội 

Trong thời đại hiện nay, một số yếu tố về văn hóa - xã hội cũng có thể ảnh hưởng 

tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua việc tác động tới nhu cầu của thị 

trường, khách hàng và nguồn nhân lực trong xã hội. Những đặc điểm văn hóa xã hội 

ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu dùng của khách hàng đối với các sản phẩm hàng hóa và 

dịch vụ của doanh nghiệp thông qua lòng tin của người dân đối với thương hiệu của 

các doanh nghiệp; thói quen sử dụng sản phẩm, dịch vụ cho nhu cầu đời sống thường 

ngày; trình độ dân trí và khả năng hiểu biết về các sản phẩm, dịch vụ theo các phương 

thức marketing mới,… 
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Tình hình, đặc điểm dân số cũng là một yếu tố mà các doanh nghiệp rất rất 

đáng quan tâm để hoạch định chiến lược phát triển của mình, các thông tin về tổng 

dân số, tỷ lệ tăng dân số, cấu trúc dân số… là một trong nhiều cơ sở để doanh nghiệp 

dự đoán về nhu cầu thị trường trong thời gian gần và tương lai xa. Từ đó có thể xác 

định được mục tiêu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ 

của thị trường và có chính sách dịch vụ phù hợp, hiệu quả nhất. Thói quen của người 

tiêu dùng cũng rất ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, 

nhất là những hàng hóa truyền thống mà nhiều doanh nghiệp cùng sản xuất và kinh 

doanh. Mặt khác, mức tiết kiệm của người dân cũng ảnh hưởng lớn đến khả năng 

cung cấp hàng hóa của doanh nghiệp. Trình độ dân trí có tác động lớn đến hoạt động 

của doanh nghiệp thông qua sự am hiểu, lựa chọn sản phẩm hàng hóa và sản phẩm 

dịch vụ mà doanh nghiệp cung ứng. Mức thu nhập của người dân là yếu tố quyết định 

tới nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ của các doanh nghiệp. 

Đồng thời, những đặc điểm văn hóa - xã hội vùng miền, khu dân cư cũng ảnh 

hưởng tới sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như: quan điểm về doanh nhân và 

kinh doanh, quan điểm về sự giàu có, quan điểm về đạo đức nghề nghiệp, quan điểm 

về rủi ro và thất bại… 

2.3.13. Tiến bộ khoa học công nghệ 

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên quy mô toàn cầu và tác động 

trực tiếp tới nền kinh tế Việt Nam; trong đó các doanh nghiệp là đối tượng chịu ảnh 

hưởng trực tiếp. Cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ tư là sự kết hợp các công 

nghệ làm mờ đi đường ranh giới giữa vật lý, kỹ thuật số và công nghệ sinh học. Đặc 

biệt, mức độ ảnh hưởng, lan tỏa của cuộc cách mạng này diễn ra trên quy mô toàn 

cầu, với tốc độ nhanh hơn những gì đã xảy ra từ trước đến nay và dự báo sẽ làm thay 

đổi toàn bộ hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị trên toàn thế giới. 

Cuộc CMCN 4.0 sẽ làm tăng thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống cho 

người dân toàn cầu. Việc gọi taxi, đặt vé máy bay, đặt mua hàng hóa, thanh toán hóa 

đơn, xem phim... đều có thể thực hiện từ xa. Việc đổi mới về công nghệ cũng sẽ cải 

thiện năng suất và hiệu suất cho dịch vụ cung ứng. Chi phí vận chuyển và thông tin 

liên lạc sẽ giảm, các dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ trở nên hiệu quả 

hơn, chi phí thương mại sẽ giảm. Cách mạng 4.0 cũng có thể phá vỡ cơ cấu thị trường 
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lao động, khi tự động hóa thay thế lao động chân tay trong nền kinh tế, khi robot thay 

thế con người trong nhiều lĩnh vực, hàng triệu lao động sẽ rơi vào cảnh thất nghiệp, 

nhất là trong những lĩnh vực các hoạt động dây chuyền, lặp đi lặp lại hoặc trong một 

số ngành dịch vụ như du lịch, y tế,... 

Ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, tiên tiến vào quản lý, sản xuất, 

marketing được coi như “chìa khóa” để doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững. 

Đây cũng là tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh trong môi trường kinh doanh mới 

hiện nay. Ứng dụng phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại để hạn chế các hình 

thức thanh toán bằng tiền mặt đảm bảo theo hướng tiện lợi, an toàn cho doanh nghiệp 

cũng như cho khách hàng. Trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin vào quá 

trình quản lý cũng cần phải bảo đảm an ninh, bảo mật, an toàn cơ sở dữ liệu cũng như 

văn phòng, các trụ sở hoạt động và các cơ sở sản xuất của doanh nghiệp. Khi đã có 

một hệ thống ứng dụng công nghệ tiên tiến và ổn định phục vụ hoạt động kinh doanh, 

có được những dịch vụ hỗ trợ tốt nhất trong quá trình hoạt động của mình, thì các doanh 

nghiệp có khả năng cạnh tranh mạnh hơn. 

Phát triển nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong doanh nghiệp có ý 

nghĩa quan trong tác động mạnh mẽ đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp vì 

áp dụng công nghệ vào vận hành vào hoạt động SX-KD trên hầu hết các lĩnh vực từ 

công tác quản lý, kinh doanh tiếp thị, sản xuất đến hệ thống cơ sở vật chất và bán 

hàng nhanh, chính xác, cả quản lý các công tác chuyên môn (nộp thuế, khai báo hải 

quan, đăng ký thông tin doanh nghiệp…). Nghiên cứu và ứng dụng khoa học công 

nghệ là điều kiện các doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh của mình. 

Doanh nghiệp cần chú ý đến nghiên cứu khoa học, sử dụng công nghệ, luôn 

quan tâm theo dõi sự biến động của nhu cầu thị trường theo hướng ngày càng đa dạng 

hơn, phong phú. Do đó cần đổi mới công nghệ, sự xuất hiện của sản phẩm dịch vụ 

thay thế và sản phẩm mới, đổi mới sản phẩm hoặc kích thích cầu mới. Sự kết hợp 

công nghệ và mức độ tự động hóa, trình độ tiếp nhận và khả năng vận hành vào hoạt 

động sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động. 

2.3.14. Hội nhập quốc tế 

Trong quá trình phát triển kinh tế, mở cửa, hội nhập, Việt Nam đã ký kết rất 

nhiều Hiệp định Thương mại tự do song phương và đa phương. FTA sớm nhất của 

Việt Nam chính là AFTA vào năm 1996, một năm sau khi gia nhập ASEAN - nay đã 
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được thay thế bằng Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC). Tiếp đến, năm 2007, Việt 

Nam trở thành thành viên của Tổ chức thương mại Thế giới (WTO) và chính thức bắt 

tay vào công cuộc tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế. 

Nối tiếp thành công, năm 2015 là một năm đầy bước ngoặt khi Việt Nam liên 

tiếp chuẩn bị và ký kết FTA với EU, Hàn Quốc, Liên minh kinh tế Á - Âu (EEC) và 

Hiệp định TPP. Tính đến cuối năm 2016, các hiệp định thương mại Việt Nam đã ký 

kết, thực thi và đang đàm phán tổng cộng 16 FTA; đây là một con số rất ấn tượng đối 

với một nước châu Á đang vươn lên phát triển. Trong số 16 FTA này có 10 FTA đã 

được thực thi (6 trong 10 này được thực thi với tư cách là thành viên ASEAN, 4 FTA 

còn lại là với Chile, Nhật Bản, Hàn Quốc và EEC); 2 FTA đã kết thúc đàm phán là 

CPTPP và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA), trong đó, 

CPTPP bắt đầu có hiệu lực từ năng 2019; 4 FTA đang đàm phán là Hiệp định Đối tác 

kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), FTA ASEAN - Hồng Kông, FTA với Isarel và với 

Khối thương mại tự do Châu Âu (EFTA). 

Các FTA đã góp phần rất lớn trong việc giúp nâng cao kim ngạch xuất khẩu của 

Việt Nam, giúp việc thu hút các nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) được 

mở rộng hơn và có nhiều cải tiến tiến bộ về mặt chính sách kinh tế. Rất nhiều các nhà 

đầu tư nước ngoài có những kế hoạch đầu tư vào thị trường Việt Nam với tổng giá trị 

vốn FDI đăng ký là 307,86 tỉ đô la Mỹ với 23,737 dự án, 59% trong số các dự án này 

là ở lĩnh vực công nghiệp chế biến và chế tạo (Số liệu thống kê tính đến tháng 7/2017 

do Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố). 

Trong các hiệp định FTA của Việt Nam và các tổ chức khu vực và thế giới, thì 

EVFTA và CPTPP là 2 hiệp định có sức lan tỏa và là hiệp định mới đối với Việt Nam. 

EVFTA là một Hiệp định toàn diện, chất lượng cao, cân bằng về lợi ích cho cả Việt 

Nam và EU, đồng thời phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới 

(WTO). EVFTA được xem là một trong những hiệp định có chất lượng cao nhất của 

Việt Nam và EU, dự kiến đem lại lợi ích tối ưu cho người dân, doanh nghiệp hai bên. 

EVFTA được xem là cú hích giúp Việt Nam và EU mở rộng thị trường xuất khẩu. Đối 

với Việt Nam, những sản phẩm có thế mạnh xuất khẩu là: Dệt may, giày dép, nông 

thủy sản, đồ gỗ. Với EU, các mặt hàng xuất khẩu được kỳ vọng tăng mạnh là ô tô, xe 

máy, đồ uống có cồn và một số loại nông sản. Hai bên sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối 

với hơn 99% số dòng thuế, còn lại là hạn ngạch thuế quan hoặc cắt bỏ một phần.  

Theo cam kết của EVFTA, Việt Nam và EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 

hơn 99% số dòng thuế. Đối với rất ít số dòng thuế còn lại, hai bên sẽ dành cho nhau 
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hạn ngạch thuế quan hoặc cắt giảm thuế quan một phần. Trong lĩnh vực đầu tư, các 

cam kết nhằm đảm bảo một môi trường đầu tư, kinh doanh cởi mở, thông thoáng hơn 

trong EVFTA được xem là sẽ giúp thúc đẩy luồng vốn đầu tư chất lượng cao của EU 

và cả các đối tác khác vào Việt Nam. Khi hiệp định được thực hiện, tất cả các mặt 

hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như: dệt may, giày dép, thủy sản, nông sản và 

của EU như máy móc, thiết bị, ôtô, xe máy, đồ uống có cồn, nông sản sẽ được hưởng 

ưu đãi hơn khi tiếp cận thị trường của EU. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư EU cũng 

được hưởng ưu đãi hơn khi đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh 

vực mà các doanh nghiệp EU có thế mạnh như dịch vụ tài chính, phân phối, vận tải... 

Đến ngày 17/10/2018, Ủy ban châu Âu đã kết thúc phiên họp và thống nhất thông 

qua việc trình lên Hội đồng châu Âu chấp thuận để ký kết chính thức EVFTA (dự 

kiến cuối năm 2018) và trình Nghị viện châu Âu phê chuẩn (đầu năm 2019). 

Hiệp định TPP hiện nay đã được thay thế bằng Hiệp định đối tác Toàn diện và 

tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). CPTPP là hiệp định thay thế hiệp định Đối 

tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi hiệp định này vào 

ngày 21/1/2017. Các nước thành viên còn lại của TPP thống nhất tiếp tục TPP dưới 

cái tên mới CPTPP trong bản Tuyên bố chung ngày 11/11/2017 tại Đà Nẵng bên thềm 

Hội nghị APEC 2017. Mặc dù không có Mỹ, CPTPP vẫn chiếm tới 13,5% tổng GDP 

và gần 15% tổng thương mại toàn cầu. Theo văn kiện CPTPP vừa được công bố, phần 

lớn các nội dung của TPP được tiếp tục trong CPTPP ngoại trừ các điều khoản về 

hiệu lực của Hiệp định được thay đổi so với TPP các cam kết liên quan đến Mỹ được 

đưa ra khỏi CPTPP và 22 nội dung của TPP sẽ được tạm hoãn thực hiện trong CPTPP. 

Về thủ tục và điều kiện có hiệu lực, CPTPP sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ khi có ít 

nhất 6 thành viên CPTPP hoặc ít nhất một nửa số thành viên TPP (tùy số nào ít hơn) 

thông qua CPTPP. Về các cam kết trong TPP tạm hoãn thực hiện trong CPTPP, đây 

chủ yếu là các cam kết liên quan đến các vấn đề về Sở hữu trí tuệ (trong đó đặc biệt 

là nội bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với dược phẩm - một vấn đề gây nhiều tranh cãi trong 

đàm phán TPP trước đây), Dịch vụ và đầu tư. Đối với Việt Nam, mặc dù không có sự 

tham gia của Mỹ - một đối tác thương mại lớn của Việt Nam - trong CPTPP thì hiệp 

định này vẫn được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp và nền kinh 

tế Việt Nam. Đặc biệt khi một số nội dung trong TPP trước đây được xem là có thể 

mang lại nhiều thách thức cho Việt Nam đã được tạm hoãn thực hiện trong khi các 

nội dung khác về tăng cường tiếp cận thị trường hàng hóa hầu như không thay đổi 

trong CPTPP. 
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CHƯƠNG 3 

THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ TỚI NĂNG LỰC  

CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VĨNH PHÚC 

 

3.1. Khái quát về tỉnh Vĩnh Phúc 

3.1.1. Giới thiệu chung 

Vĩnh Phúc là tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cửa ngõ của Thủ đô, gần 

sân bay Quốc tế Nội Bài, là cầu nối giữa các tỉnh phía Tây Bắc với Hà Nội và đồng bằng 

châu thổ sông Hồng, do vậy tỉnh có vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh 

tế khu vực và quốc gia. Tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập từ năm 1950, trên cơ sở sáp nhập 

2 tỉnh Vĩnh Yên và Phúc Yên, năm 1968 sáp nhập với tỉnh Phú Thọ thành tỉnh Vĩnh Phú, 

từ ngày 01 tháng 01 năm 1997 tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập. Thực hiện chủ trương của 

Đảng và Nhà nước về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, từ ngày 01 thàng 8 

năm 2008, huyện Mê Linh thuộc tỉnh Vĩnh Phúc chuyển về thành phố Hà Nội.  

Hiện nay, tỉnh Vĩnh Phúc có diện tích tự nhiên 1.235,15 km2 (theo niên giám 

thống kê năm 2017), phía Bắc giáp tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên, phía Tây 

giáp tỉnh Phú Thọ, phía Nam giáp Hà Nội, phía Đông giáp Sóc Sơn và Đông Anh - 

Hà Nội, dân số 1.079.500 người, có 7 dân tộc anh, em sinh sống trên địa bàn tỉnh 

gồm: Kinh, Sán Dìu, Nùng, Dao, Cao Lan, Mường. Tỉnh có 9 đơn vị hành chính: 2 

thành phố (Vĩnh Yên, Phúc Yên) và 7 huyện (Tam Dương, Tam Đảo, Yên Lạc, Vĩnh 

Tường, Lập Thạch, Sông Lô, Bình Xuyên); 137 xã, phường, thị trấn [86]. 

Sau hơn 20 năm tái lập, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Vĩnh 

Phúc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và đáng tự hào. Từ một địa phương thuần 

nông trở thành tỉnh có giá trị sản xuất công nghiệp lớn, là trung tâm sản xuất ô-tô, xe 

máy hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật được đầu tư, nâng cấp theo hướng hiện đại. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, 

thông tin có nhiều chuyển biến; an ninh quốc phòng được tăng cường, trật tự an toàn 

xã hội được giữ vững; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 15,37%/năm; thu ngân 

sách tăng nhanh, từ 100 tỷ đồng năm 1997 lên trên 40.000 tỷ đồng năm 2017 [86]. 

Trong phát triển công nghiệp, tỉnh đã đưa ra những giải pháp phát triển mang 

tính đột phá, từ một tỉnh chỉ có 1 KCN đến nay đã hình thành được gần 20 KCN với 



67 

  

 

quy mô hơn 8.000 ha, trong đó có nhiều tập đoàn lớn đã đến đầu tư tại tỉnh. Nguồn 

lao động của Vĩnh Phúc khá dồi dào, chiếm khoảng trên 60%tổng dân số, trong đó 

chủ yếu là lao động trẻ, có kiến thức văn hóa và tinh thần sáng tạo để tiếp thu kỹ 

thuật và công nghệ tiên tiến. Sự phát triển kinh tế mạnh mẽ trong những năm qua, 

đặc biệt là công nghiệp, đã trở thành môi trường nâng cao tay nghề cho người lao 

động. Công tác quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị và nông thôn 

mới được quan tâm đẩy mạnh. Đến nay, Vĩnh Phúc đã hoàn thành và phê duyệt hầu 

hết các quy hoạch, là cơ sở cho việc xây dựng hạ tầng, triển khai các dự án một cách 

đồng bộ và quản lý chặt chẽ. Theo báo cáo phát triển KT-XH của UBND tỉnh, năm 

2018, Vĩnh Phúc là tỉnh đứng thứ ba toàn quốc trong xây dựng nông thôn mới với 77 

xã đạt chuẩn, chiếm gần 68% số xã trong toàn tỉnh [86]. 

Lĩnh vực giáo dục đào tạo, dân số, việc làm và giảm nghèo, y tế và chăm sóc 

sức khoẻ cho nhân dân, các hoạt động văn hóa xã hội khác cũng đều đạt được nhiều 

kết quả, góp phần quan trọng vào việc phát triển bền vững, nâng cao từng bước đời 

sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tính đến hết năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo còn 

khoảng 3,93%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 66%; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi 

suy dinh dưỡng (cân nặng theo tuổi: 9%, Chiều cao theo tuổi: 13%); Số bác sỹ/1 vạn 

dân đạt 10,2 bác sỹ; mỗi năm giải quyết việc làm cho 25,3 nghìn lao động [86].  

Vĩnh Phúc có tiềm năng lớn về tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn. Người 

dân Vĩnh Phúc luôn mang trong mình niềm tự hào về truyền thống đấu tranh dựng 

nước, giữ nước và một nền văn hóa rực rỡ. Cho đến nay, đất Vĩnh Phúc vẫn mang 

đậm dấu ấn của văn hóa Hùng Vương và Kinh Bắc, Thăng Long, của nền văn hóa 

dân gian đặc sắc, của khoa bảng, với lối sống xã hội và chuẩn mực đạo đức luôn được 

giữ gìn và phát huy. Tại đây có một quần thể danh lam, thắng cảnh tự nhiên nổi tiếng: 

rừng Quốc gia Tam Đảo, thác Bản Long, hồ Đại Lải, hồ Làng Hà... Nhiều lễ hội dân 

gian đậm đà bản sắc dân tộc và rất nhiều di tích lịch sử, văn hóa mang đậm dấu ấn 

lịch sử và giá trị tâm linh. 

Đặc biệt,  đến với Vĩnh Phúc, du khách sẽ không thể bỏ qua những điểm du lịch 

nổi tiếng như: Tam Đảo với phong cảnh đẹp, vừa thơ mộng, vừa hùng vĩ, không khí 

trong lành, mát mẻ, là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho mọi du khách gần xa; khu di tích, 

danh thắng Tây Thiên - một quần thể di tích kiến trúc, vừa có cảnh quan sơn thủy hữu 

tình, điểm du lịch tâm linh mà ít có nơi nào sánh kịp; Khu nghỉ dưỡng Flamingo Đại 
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Lải - chốn thiên nhiên tươi đẹp với khí hậu ôn hòa, không khí trong lành, hệ sinh thái 

đa dạng,… 

Với nhiều thế mạnh và tiềm năng phát triển, Vĩnh Phúc phấn đấu đến năm 

2020 là tỉnh công nghiệp, trở thành một trong những trung tâm dịch vụ, du lịch 

của Vùng và cả nước, có những khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tốc độ 

tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7-7,5%/năm; tỷ lệ thu ngân sách Nhà nước trên 

GDP thực tế hàng năm đạt 22-23%; GDP thực bình quân đầu người đến năm 2020 

đạt 110 triệu đồng, tương đương khoảng 4.800 - 5.000 USD [86]. Vĩnh Phúc là 1 

tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, được thủ tướng chính phủ phê duyệt xây 

dựng 20 khu công nghiệp, và 41 cụm công nghiệp trong đề án quy hoạch phát triển 

ngành công nghiệp Vĩnh Phúc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

3.1.2. Tình hình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Vĩnh Phúc  

Tình hình phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Vĩnh Phúc được thể hiện 

thông qua các nội dung sau đây: 

- Về số lượng doanh nghiệp: Theo Báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 

năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc, tính đến cuối năm 2018 [86], số 

lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Vĩnh Phúc có 9.875 doanh nghiệp, chiếm 

97,5% so với tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn tỉnh.  

- Về cơ cấu doanh nghiệp: 

+ Xét theo quy mô doanh nghiệp: Doanh nghiệp siêu nhỏ chiếm khoảng 53,8%; 

Doanh nghiệp nhỏ chiếm khoảng 35,5%; Doanh nghiệp vừa khoảng 10,7%.  

+ Xét theo khu vực kinh doanh:  Khu vực Nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 

khoảng 1,0%; Khu vực Công nghiệp và Xây dựng khoảng 46,5%; Khu vực Thương 

mại và dịch vụ khoảng 52,5%.  

- Đặc điểm của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh Phúc 

Vĩnh Phúc thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, gần Thủ đô Hà Nội là cơ hội 

để các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tỉnh có thể đầu tư phát triển các sản phẩm mới 

thông qua con đường hợp tác, làm “vệ tinh” cho các hoạt động sản xuất kinh doanh 

của các doanh nghiệp lớn, cơ sở sản xuất lớn trong vùng và Thủ đô Hà Nội. Nghị 

quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI đưa ra mục tiêu giai đoạn 2016-2020 

xây dựng Vĩnh Phúc trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, du lịch của 

Vùng và cả nước. Theo đó, tỉnh ưu tiên phát triển mạnh sản xuất công nghiệp để công 
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nghiệp thật sự trở thành động lực cho sự phát triển của tỉnh, đồng thời tập trung phát 

triển các ngành dịch vụ, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ngoài những 

đặc điểm chung của các doanh nghiệp nhỏ và vừa của cả nước, các doanh nghiệp tỉnh 

Vĩnh Phúc còn có một số đặc điểm riêng như sau:  

+ Mặt bằng sản xuất kinh doanh được đầu tư xây dựng khá đồng bộ như hạ 

tầng điện, nước, giao thông, đảm bảo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuận lợi đi vào 

hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

+ Tiếp cận nguồn vốn tín dụng, nhất là vốn tín dụng ưu đãi do điều kiện vay 

phức tạp gặp nhiều khó khăn. 

+ Quy trình công nghệ, kỹ thuật sản xuất lạc hậu, sản phẩm kém sức cạnh 

tranh, giá trị gia tăng trong quá trình sản xuất dựa trên quy trình công nghệ sản xuất 

tiên tiến, hiện đại còn hạn chế. 

+ Hoạt động trong điều kiện hệ thống cơ quan trợ giúp phát triển doanh nghiệp 

nhỏ và vừa chưa được hình thành đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, chưa đẩy 

mạnh việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách, các chương trình trợ giúp phát 

triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

+ Đội ngũ cán bộ làm công tác trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp nhỏ và 

vừa còn thiếu, năng lực hạn chế và phần lớn chưa được qua đào tạo, bồi dưỡng về 

công tác trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

+ Phần lớn các doanh nghiệp nhỏ và vừa có năng lực tài chính yếu, phương án 

sản xuất kinh doanh không hiệu quả nên vay vốn ngân hàng khó khăn. 

+ Năng lực và tầm nhìn của doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế, hầu hết các 

doanh nghiệp chưa có chiến lược phát triển dài hạn; nhận thức và mức độ quan tâm 

của các doanh nghiệp tới các chương trình trợ giúp về đào tạo trợ giúp nguồn lực, đổi 

mới, sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh còn thấp. 

3.1.3. Những tiềm năng và lợi thế phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Vĩnh Phúc 

3.1.3.1. Về điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý 

Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều thuận lợi cho sự 

phát triển của các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng. Là tỉnh 

có vị trí phát triển kinh tế thuận lợi, tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, Vĩnh Phúc có nhiều 

lợi thế trong phát triển kinh tế - xã hội. Vị trí trung tâm khu vực Bắc bộ, với hệ thống 
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giao thông thuận tiện lưu thông, vận chuyển, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, có ý 

nghĩa quan trọng trong việc giảm giá thành hàng hóa và dịch vụ. 

Vĩnh Phúc có địa hình đa dạng, từ đồng bằng, trung du, miền núi, với nhiều loại 

hình văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc, thuận lợi việc hình thành và phát triển cho các 

loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của nhân 

dân. Do đặc điểm vị trí địa lý hình thành 3 vùng sinh thái rõ rệt: đồng bằng, trung du 

và miền núi, cùng với nguồn tài nguyên nước mặt, nước dưới đất tương đối dồi dào 

nên rất sức thuận tiện cho phát triển nông lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp và du lịch 

- dịch vụ. Một trong những ưu thế của Vĩnh Phúc so với các tỉnh xung quanh Hà Nội 

là có diện tích đất đồi khá lớn của vùng trung du, có đặc tính cơ lý tốt thuận tiện cho 

việc xây dựng và phát triển công nghiệp. Vĩnh Phúc có một quần thể danh lam, thắng 

cảnh tự nhiên nổi tiếng; có nhiều lễ hội dân gian đậm đà bản sắc dân tộc và rất nhiều 

di tích lịch sử, văn hóa mang đậm dấu ấn lịch sử và giá trị tâm linh, có tiềm năng lớn 

về tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn.  

3.1.3.2. Về điều kiện về văn hóa và giáo dục 

Nguồn lao động của Vĩnh Phúc khá dồi dào, chiếm khoảng trên 60% tổng dân 

số, trong đó chủ yếu là lao động trẻ, có kiến thức văn hóa và tinh thần sáng tạo để tiếp 

thu kỹ thuật và công nghệ tiên tiến. Sự phát triển kinh tế mạnh mẽ trong những năm 

qua, đặc biệt là công nghiệp, đã trở thành môi trường nâng cao tay nghề cho người lao 

động. Tỉnh Vĩnh Phúc có gần 20 trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp 

và dạy nghề với đội ngũ giáo viên gần 1.000 người và trên 13.000 học sinh theo 

học/năm; hàng năm có trên 4.000 học sinh tốt nghiệp. 

3.1.3.3. Về điều kiện phát triển kinh tế 

Quá trình phát triển KTXH của đất nước trong các năm qua đã tạo cho Vĩnh 

Phúc những lợi thế mới về vị trí địa lý kinh tế, tỉnh đã trở thành một bộ phận cấu thành 

của vành đai phát triển công nghiệp các tỉnh phía Bắc. Đồng thời, sự phát triển các 

tuyến hành lang giao thông quốc tế và quốc gia liên quan đã đưa Vĩnh Phúc xích gần 

hơn với các trung tâm kinh tế, công nghiệp và những thành phố lớn của quốc gia và 

quốc tế thuộc hành lang kinh tế Côn Minh - Hà Nội - Hải Phòng, Quốc lộ 2, Việt Trì - 

Hà Giang - Trung Quốc, hành lang đường 18 và trong tương lai là đường vành đai IV 

Thủ đô Hà Nội... 

Vĩnh Phúc nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, gần Thủ đô Hà Nội 
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nên có nhiều thuận lợi trong liên kết, giao thương hàng hoá, công nghệ, lao động kỹ 

thuật... nhưng cũng phải chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ nhiều phía. Hệ thống hạ tầng 

giao thông đối ngoại đã và đang được đầu tư hiện đại là những tuyến chính gắn kết 

quan hệ toàn diện của Vĩnh Phúc với các tỉnh khác trong cả nước và quốc tế. Từ thực 

tiễn phát triển của tỉnh trong những năm qua và trên cơ sở định hướng phát triển giai 

đoạn 2016-2020, các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh Phúc có tiềm năng, lợi thế 

phát triển trong ngành công nghiệp phụ trợ trong các lĩnh vực cơ khí chế tạo, như: sản 

xuất, lắp ráp ô tô, xe máy, dệt may, da giày; điện tử gia dụng (điện thoại, máy điều hoà 

không khí, ti vi, tủ lạnh, máy giặt,…). Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), 

nhất là có 2 doanh nghiệp lớn là TOYOTA Việt Nam và HONDA Việt Nam, trên địa 

bàn tỉnh đã tạo hiệu ứng lan tỏa về tiếp thu công nghệ, kinh nghiệm quản lý và cải thiện 

năng suất cho các doanh nghiệp trong nước, tạo điều kiện thuận lợi phát triển công 

nghiệp phụ trợ, cơ khí chính xác,... Phát triển công nghệ thông tin, chủ yếu tập trung 

vào sản xuất lắp ráp các thiết bị tin học, sản xuất phần mềm.  

Với lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống đường giao thông thuận lợi, các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa có tiềm năng phát triển trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ, sản 

phẩm du lịch đến khách hàng: các dịch vụ vui chơi, giải trí; du lịch lễ hội và tín ngưỡng, 

du lịch sinh thái, du lịch danh thắng, nghỉ dưỡng. 

3.2. Phân tích cấu trúc mô hình nghiên cứu và các nhân tố khám phá trong mô hình 

nghiên cứu doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Vĩnh Phúc 

3.2.1. Nguồn số liệu, dữ liệu và mô hình nghiên cứu 

Từ việc xây dựng phương pháp nghiên cứu, đề xuất mô hình nghiên cứu, 

nghiên cứu đã phỏng vấn trực tiếp 15 chuyên gia, nhà khoa học có trình độ chuyên 

môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu về doanh nghiệp nhỏ và vừa, kết quả 

khảo sát được thể hiện ở các bảng dưới đây: 

Bảng 3.1. Kết quả phỏng vấn các chuyên gia 

Nhân tố 
Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ % 

Năng lực quản lý doanh nghiệp 15 100 

Năng lực tạo lập các mối quan hệ 11 72,3 

Nguồn nhân lực của doanh nghiệp 12 80,0 

Năng lực tài chính 13 86,7 

Năng lực Marketing 13 86,7 
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Nhân tố 
Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ % 

Hoạt động Logistics 15 100 

Năng lực tổ chức dịch vụ 7 46,67 

Chất lượng hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp 6 40,00 

Năng lực kinh nghiệm hoạt động của doanh nghiệp 5 33,33 

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 7 46,67 

Chính sách nhà nước 14 93,3 

Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa - xã hội vùng, miền 9 60,0 

Tiến bộ khoa học công nghệ 13 86,7 

Hội nhập quốc tế 10 66,7 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

 

Kết quả xin ý kiến của 15 chuyên gia cho thấy các nhân tố như: Hoạt động 

Logistics; Năng lực quản lý doanh nghiệp; Nguồn nhân lực của doanh nghiệp; Năng 

lực tài chính; Chính sách Nhà nước; Năng lực marketing được các chuyên gia đánh 

giá có mức tác động rất lớn đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Trong khi đó, một số nhân tố có số ý kiến đánh giá thấp hơn là Hội nhập quốc 

tế, Tiến bộ của KH-CN có nguyên nhân chịu sự chi phối lớn từ các nhân tố: Năng lực 

tài chính; Năng lực quản lý doanh nghiệp; Nguồn nhân lực của doanh nghiệp; Năng 

lực Marketing. Tuy nhiên, các nhân tố Tiến bộ KH-CN và Hội nhập quốc tế hiện nay 

đang được Nhà nước đặc biệt quan tâm, coi đó là một trong những bối cảnh, giải pháp 

quan trọng để thực hiện chủ trương hỗ trợ có hiệu quả các doanh nghiệp nhỏ và vừa, 

góp phần phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân của nước ta. 

Một số ý kiến đánh giá thấp các nhân tố Năng lực tổ chức dịch vụ; Trách nhiệm 

xã hội của doanh nghiệp, Chất lượng hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp vì các nhân 

tố đó có sự trùng lặp nằm trong các nhân tố trên. Ngoài ra, một số ý kiến chuyên gia 

cũng cho rằng bổ sung thêm các nhân tố tác động khác như: Giá thành sản phẩm và 

dịch vụ, Khả năng cung ứng dịch vụ, Thị trường, Tiếp cận đất đai, Kiểm soát các yếu 

tố đầu vào của doanh nghiệp,… vào mô hình để nghiên cứu. Nhưng do giới hạn về 

điều kiện khảo sát, điều tra, NCS tập trung vào 10 nhân tố chủ yếu nhất có tác động 

điển hình đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Vĩnh Phúc để 

nghiên cứu. NCS đề xuất mô hình chính thức nghiên cứu các nhân tố chủ yếu tác động 
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tới năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm có 10 nhân tố cấu thành 

như sau: 

1- Năng lực quản lý doanh nghiệp 

2- Năng lực tạo lập các mối quan hệ 

3- Nguồn nhân lực của doanh nghiệp 

4- Năng lực tài chính 

5- Năng lực Marketing 

6- Hoạt động Logistics 

7- Chính sách nhà nước 

8- Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa - xã hội vùng, miền 

9- Tiến bộ của khoa học công nghệ 

10- Hội nhập quốc tế 

 

3.2.2. Xác định mô hình nghiên cứu định lượng 

Dựa trên mô hình nghiên cứu đề xuất, kết quả nghiên cứu định tính từ và 

phỏng vấn chuyên gia, thảo luận mô hình nghiên cứu sơ bộ các nhân tố ảnh hưởng 

đến NLCT của DNNVV tỉnh Vĩnh Phúc. Đối tượng khảo sát là cán bộ quản lý 

các doanh nghiệp mà đa phần là lãnh đạo các phòng chức năng với số lượng là 

316 người (chiếm 59,8%); các phó giám đốc với 131 người (24,8%); Giám đốc 

doanh nghiệp với 81 người (15,3%). Tổng số lượng khảo sát là 528 mẫu. Theo 

thống kê tại thời điểm tháng 01/2018, Vĩnh Phúc có khoảng có khoảng 6.420 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tổng số 6.619 tổng số các doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh, chiếm 97% so với tổng số doanh nghiệp đăng ký. Các doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh có thể được phân chia theo 2 cách sau đây: 

- Phân chia theo quy mô các doanh nghiệp, có doanh nghiệp siêu nhỏ 

khoảng 3.492 doanh nghiệp, chiếm 52,75% trong tổng số doanh nghiệp; doanh 

nghiệp nhỏ khoảng 2.333 doanh nghiệp, chiếm 35,25% trong tổng số doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; doanh nghiệp vừa khoảng 595 doanh nghiệp, 

chiếm 9% trong tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Theo khu vực kinh doanh, các doanh nghiệp được như sau: Khu vực Nông, 

lâm nghiệp, thủy sản có khoảng 96 doanh nghiệp, chiếm 1,5%; Khu vực Công nghiệp 

và Xây dựng có khoảng 2.895 doanh nghiệp, chiếm 45,1% trong tổng số doanh nghiệp 
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trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Khu vực Thương mại và dịch vụ có khoảng 3.429 doanh 

nghiệp, chiếm 53,4% trong tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

3.2.3. Phân tích nhân tố khám phá và phân tích theo nhân tố khẳng định 

3.2.3.1. Đánh giá độ tin cậy của thang đo 

Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo để thấy độ tin cậy của thang 

đo; khi kết quả này > 0,6 thì đạt yêu cầu. Đánh giá độ tin cậy của thang đo (Phụ lục 

5). Bảng 3.2 cho biết kết quả đánh giá sơ bộ độ tin cậy của các thang đo ALPHA. 

Bảng 3.2. Kết quả đánh giá sơ bộ độ tin cậy của các thang đo ALPHA 

Thang đo Mã hóa 
Cronbach’s's 

Alpha 

Năng lực quản lý doanh nghiệp QLDN 0,887 

Năng lực tạo lập các mối quan hệ TLQH 0,874 

Nguồn nhân lực của doanh nghiệp NL 0,873 

Năng lực tài chính TC 0,886 

Năng lực Marketing MKT 0,884 

Hoạt động Logistics LOG 0,833 

Chính sách nhà nước CSNN 0,782 

Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa - xã hội vùng, 

miền 
DK 0,862 

Tiến bộ của khoa học công nghệ KHCN 0,882 

Hội nhập quốc tế HNQT 0,809 

Năng lực cạnh tranh NLCT 0,814 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo lần một cho thấy độ tin cậy của 

thang đo bằng 0,844 > 0,6 đạt yêu cầu. 

3.2.3.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA 

Phân tích nhân tố để xem xét khả năng rút gọn số lượng các biến quan sát để 

phản ánh sự tác động của các nhân tố. Cụ thể: 

- Kiểm định KMO: tiến hành phân tích nhân tố, dữ liệu thu được phải đáp ứng 

được các điều kiện qua kiểm định KMO và kiểm định Bartlett’s. Dùng hệ số KMO 

để kiểm tra xem kích thước mẫu có được có phù hợp với phân  tích nhân tố hay không. 
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- Ma trận xoay các nhân tố: Phương pháp xoay nhân tố Varimax proceduce, 

xoay nguyên góc các nhân tố để tối thiểu hoá số lượng các quan sát có hệ số lớn tại 

cùng một nhân tố. Sau khi xoay sẽ loại bỏ các quan sát có hệ số tải nhân tố nhỏ hơn 

0,5 ra khỏi mô hình, chỉ những quan sát có hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,5 mới được sử 

dụng để giải thích một nhân tố nào đó. Phân tích nhân tố khám phá EFA sẽ giữ lại 

các biến quan sát có hệ số tải lớn hơn 0,5 và sắp xếp chúng thành những nhóm chính. 

Để xác định số lượng nhân tố, sử dụng 2 tiêu chuẩn: 

+ Tiêu chuẩn Kaiser (Kaiser Criterion): nhằm xác định số nhân tố được trích 

từ thang đo. Các nhân tố kém quan trọng bị loại bỏ, chỉ giữ lại những nhân tố quan 

trọng bằng cách xem xét giá trị Eigenvalue. Giá trị Eigenvalue đại diện cho phần biến 

thiên được giải thích bởi mỗi nhân tố, chỉ có nhân tố nào có Eigenvalue lớn hơn 1 

mới được giữ lại trong mô hình phân tích. 

+ Tiêu chuẩn phương sai trích (Variance Explained Criteria): Phân tích nhân 

tố là thích hợp nếu tổng phương sai trích không được nhỏ hơn 50%. 

Kết quả phân tích nhân tố được thể hiện như sau: 

- Kiểm định KMO 

Bảng 3.3. Kiểm định KMO 

KMO and Bartlett’s Test 

Trị số KMO 

(Kaiser-Meyer-Olkin of Sampling Adequacy) 
0,837 

Đại lượng thống kê Bartlett  

(Bartlett’s Test of Sphericity) 

Approx, Chi-Square 13649,720 

df 1326 

Sig, 0,000 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Kết quả kiểm định cho ra trị số của KMO đạt 0,837 lớn hơn 0,5 và Sig của 

Bartlett’s Test là 0,000 nhỏ hơn 0,05 cho thấy 52 quan sát này có tương quan với 

nhau và hoàn toàn phù hợp với phân tích nhân tố. 

- Ma trận xoay các nhân tố 

Kết quả phân tích nhân tố khám phá lần 1 cho ra được 11 nhân tố và không có 

biến quan sát nào có hệ số tải nhỏ hơn 0,5. Bên cạnh đó, 11 nhóm nhân tố này được 

rút trích giải thích được 58,261% sự biến động của dữ liệu. 

Kết quả phân tích nhân tố khám phá trên cho thấy tổng phương sai trích là 

58.261% lớn hơn 50% và giá trị Eigenvalues của các nhân tố đều lớn hơn 1, do đó sử 

dụng phương pháp phân tích nhân tố là phù hợp. (Phụ lục 6) 
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3.2.3.3. Phân tích nhân tố khẳng định CFA 

Phân tích nhân tố khẳng định CFA được thực hiện với 52 biến quan sát. Từ kết 

quả phân tích EFA có 11 nhân tố được rút ra với các nhóm thang đo tương ứng tạo 

thành mô hình đo lường các khái niệm và được đưa vào phân tích CFA để xem xét sự 

phù hợp của mô hình với dữ liệu nghiên cứu. Kết quả phân tích CFA như sau: 

 Kiểm định sự phù hợp của mô hình 

Bảng 3.4. Các chỉ số đánh giá sự phù hợp của mô hình  

Các chỉ số đánh giá Giá trị 

CMIN/DF 1,466 

GFI 0,891 

TLI 0,952 

CFI 0,956 

RMSEA 0,030 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Dựa vào bảng trên ta thấy, CMIN/DF =1,466 (<2), TLI. CFI lớn hơn 0,9, GFI gần 

bằng 0,9,  RMSEA= 0,030 (< 0,08) đều phù hợp. Do vậy, mô hình phù hợp hay tương 

thích với dữ liệu nghiên cứu. Ngoài ra, cần xem xét thêm một số vấn đề về độ tin cậy thang 

đo, giá trị hội tụ, tính đơn nguyên và giá trị phân biệt. 

 Đánh giá độ tin cậy thang đo 

Độ tin cậy thang đo được đánh giá thông qua 3 chỉ số: Độ tin cậy tổng hợp 

(CR), tổng phương sai rút trích (AVE) và hệ số Cronbach’s Alpha. 

 Cronbach’s Alpha: đã phân tích trong phần trên 

 Độ tin cậy tổng hợp và tổng phương sai rút trích 

Bảng 3.5. Độ tin cậy tổng hợp, tổng phương sai rút trích 

Nhân tố 
Độ tin cậy tổng hợp 

(CR) 

Tổng phương sai rút trích 

(AVE) 

Khoahoccongnghe 0,882 0,517 

Quanlydoanhnghiep 0,890 0,574 

Marketing 0,879 0,547 

Nhanluc 0,874 0,536 

Dieukienvungmien 0,862 0,511 

Taolapquanhe 0,875 0,583 

Taichinh 0,887 0,663 

Chinhsachnhanuoc 0,860 0,607 
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Nhân tố 
Độ tin cậy tổng hợp 

(CR) 

Tổng phương sai rút trích 

(AVE) 

Logistics 0,836 0,630 

Hoinhapquocte 0,810 0,587 

Nangluccanhtranh 0,813 0,686 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Từ bảng kết quả trên, ta có thể thấy các CR > 0,5 và AVE của tất cả các thang 

đo đều lớn hơn hoặc gần bằng 0,5. Các thang đo lường nhìn chung là đáng tin cậy. 

Kiểm định giá trị hội tụ: Theo kết quả phân tích cho thấy, tất cả các hệ số đã 

chuẩn hóa và chưa chuẩn hóa đều lớn hơn 0,5, đồng thời các giá trị AVE đều lớn hơn 

hoặc gần bằng 0,5 nên có thể kết luận các nhân tố đạt giá trị hội tụ. Như vậy, ta có 

mô hình phân tích CFA. (Phụ lục 4). 

3.2.4. Mô hình phương trình cấu trúc tuyến tính SEM 

Sau khi phân tích CFA, nghiên cứu sử dụng mô hình cấu trúc SEM nhằm xác 

định các nhân tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến “Năng lực 

cạnh tranh”. Phân tích SEM được tiến hành phân tích bắt đầu từ mô hình nghiên cứu 

đề xuất ban đầu, sau đó tiến hành hiệu chỉnh mô hình để có được mô hình tốt hơn. 

Kết hợp các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng để kiểm định tính phù 

hợp của thang đo các biến quan sát, nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp. Quy trình và phương pháp phân tích dữ liệu được mô tả ở sơ đồ 3.1. 

Mô hình phương trình cấu trúc tuyến tính SEM: 

Giả thuyết: 

H1: Có mối tương quan giữa Nang luc quan ly doanh nghiep và Nang luc canh tranh 

H2: Có mối tương quan giữa Nang luc tao lap cac moi quan he và Nang luc canh tranh 

H3: Có mối tương quan giữa Nguon nhan luc cua doanh nghiep và Nang luc canh tranh 

H4: Có mối tương quan giữa Nang luc tai chinh và Nang luc canh tranh 

H5: Có mối tương quan giữa Nang luc Marketing và Nang luc canh tranh 

H6: Có mối tương quan giữa Hoat dong Logistics và Nang luc canh tranh 

H7: Có mối tương quan giữa Chinh sach nha nuoc và Nang luc canh tranh 

H8: Có mối tương quan giữa Dieu kien vung mien và Nang luc canh tranh 

H9: Có mối tương quan giữa Tien bo khoa hoc cong nghe và Nang luc canh tranh 

H10: Có mối tương quan giữa Hoi nhap quoc te và Nang luc canh tranh 
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Sơ đồ 3.1. Quy trình và phương pháp phân tích dữ liệu 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

 

Theo kết quả phân tích, có thể nói mô hình phù hợp với dữ liệu nghiên cứu vì 

Chi square/df = 1,466 (< 2); TLI = 0,952 (> 0,9); CFI = 0,956 (> 0,9); RMSEA= 

0,030 (< 0,08). (Phụ lục 4) 

Sau khi xem xét độ phù hợp của mô hình, vấn đề tiếp theo nghiên cứu sẽ đánh 

giá kết quả phân tích SEM. 

 

Bảng 3.6. Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM lần 1 

 

Mối quan hệ tương quan giữa  

các nhân tố 

 

Estimat

e 
S.E. C.R. P 

Hệ 

số 

chuẩ
Nangluc_canhtra < Quanly_doanhngh 0,225 0,05 4,52 0,00 0,204 

Nangluc_canhtra < Taolap_quanhe 0,126 0,04 2,75 0,00 0,135 

Nangluc_canhtra < Nhanluc 0,146 0,04 3,31 0,00 0,155 

Nangluc_canhtra < Taichinh 0,210 0,04 5,12 0,00 0,230 

Nangluc_canhtra < Marketing 0,249 0,05 4,98 0,00 0,255 

Nangluc_canhtra < Logistics 0,121 0,04 2,82 0,00 0,139 

Nangluc_canhtra < Chinhsach_nhanu 0,129 0,05 2,40 0,01 0,115 

Nangluc_canhtra < Dieukien_vungmi 0,070 0,04 1,65 0,09 0,075 

Nangluc_canhtra < Khoahoc_congngh 0,117 0,04 2,52 0,01 0,116 

Nangluc_canhtra < Hoinhap_quocte 0,069 0,04 1,60 0,11 0,075 

Nguồn: Tính toán của tác giả 
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Kết quả phân tích SEM lần 1 cho thấy hai nhân tố Dieu kien vung mien và Hoi 

nhap quoc te không có mối liên hệ rõ ràng với nhân tố Nang luc canh tranh. Tiến hành 

loại hai nhân tố này ra khỏi và chạy SEM lần 2. 

Bảng 3.7. Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM lần 2 

Mối quan hệ tương quan giữa các nhân 

tố 

Estimat

e 
S.E. C.R. P Hệ 

số 
Nangluc_canhtra < Quanly_doanhngh 0,228 0,05 4,60 0,00 0,209 

Nangluc_canhtra < Taolap_quanhe 0,141 0,04 3,11 0,00 0,151 

Nangluc_canhtra < Nhanluc 0,137 0,04 3,12 0,00 0,147 

Nangluc_canhtra < Taichinh 0,218 0,04 5,34 0,00 0,240 

Nangluc_canhtra < Marketing 0,272 0,04 5,53 0,00 0,280 

Nangluc_canhtra < Logistics 0,121 0,04 2,81 0,00 0,140 

Nangluc_canhtra < Chinhsach_nhanu 0,139 0,05 2,62 0,00 0,125 

Nangluc_canhtra < Khoahoc_congngh 0,129 0,04 2,80 0,00 0,129 

 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Kết quả phân tích SEM lần 2 cho thấy nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất đến nhân tố 

Nang luc canh tranh là Marketing với hệ số đã chuẩn hóa là 0,280. Tiếp theo đến các nhân 

tố Tai chinh (0,240), Quan ly doanh nghiep (0,209), Tao lap quan he (0,151), Nhan luc 

(0.147), Logistics (0,140), Khoa hoc cong nghe (0,129) và thấp nhất là nhân tố Chinh sach 

nha nuoc (0,125). Các nhân tố này đều ảnh hưởng tích cực đến nhân tố Nang luc canh 

tranh. Như vậy các giả thuyết H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H9 được chấp nhận tại độ tin 

cậy 95%. 

3.3. Phân tích kết quả điều tra về tác động của các nhân tố đến năng lực cạnh tranh 

của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh vĩnh phúc  

3.3.1. Năng lực quản lý doanh nghiệp 

Về năng lực quản lý doanh nghiệp, kết quả điều tra của luận án cho thấy năng 

lực quản lý của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được khảo sát ở mức thấp 

với số điểm bình quân của 06 tiêu chí đánh giá trong thang đo dao động trong khoảng 

từ đến 2,55 đến 2,79; giá trị bình quân đạt 2,64 điểm. Với kết quả này, có thể nói thấy 

năng lực tổ chức quản lý của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được khảo sát 

ở mức trung bình, điều này được thể hiện qua hiệu suất sử dụng lao động thực tế trong 

các DNNVV hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và ở Việt Nam còn khá 
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thấp. Đây cũng là yếu tố có điểm đánh giá trung bình thấp nhất trong số các yếu tố 

được nghiên cứu. Điều này có nghĩa là các DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cần 

phải chú trọng cải thiện và củng cố năng lực quản lý doanh nghiệp nếu muốn tạo lợi 

thế cạnh tranh và phát triển mạnh mẽ trong dài hạn. 

Bảng 3.8. Đánh giá về sự ảnh hưởng của năng lực quản lý doanh nghiệp đến 

năng lực cạnh tranh 

STT
Tên 
biến 

Nội dung 
Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

1 QLDN1 
Doanh nghiệp có bộ máy tổ chức hoạt động hiệu 
quả, linh hoạt 

2,79 1,21 

2 QLDN2 
Doanh nghiệp luôn xây dựng được chiến lược kinh 
doanh tốt khi môi trường kinh doanh thay đổi 

2,78 1,25 

3 QLDN3 
Lãnh đạo doanh nghiệp có năng lực tổ chức và quản 
lý tốt, xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp có 
uy tín trên thị trường 

2,63 1,47 

4 QLDN4 
Lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng chiến lược tốt về 
đầu tư phát triển của doanh nghiệp phù hợp với 
chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 

2,60 1,23 

5 QLDN5 
Lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng chiến lược tốt về 
đào tào bồi dưỡng nhân sự, phát triển nguồn nhân 
lực trong dài hạn 

2,65 1,44 

6 QLDN6 

Lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng chiến lược tốt về 
chiến lược Marketing, chính sách giá, chính sách 
cạnh tranh và chính sách sản phẩm tạo uy tín trên 
thị trường 

2,55 1,38 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Cụ thể, kết quả phân tích dữ liệu cho thấy, các biến “Doanh nghiệp có bộ máy 

tổ chức hoạt động hiệu quả, linh hoạt” và “Doanh nghiệp luôn xây dựng được chiến 

lược kinh doanh tốt khi môi trường kinh doanh thay đổi” là những tiêu chí có số điểm 

bình quân cao nhất trong nhóm yếu tố này với giá trị trung bình lần lượt đạt 2,79 và 

2,7. Cũng chính từ sự hiệu quả trong việc tổ chức bộ máy hoạt động hợp lý, hiệu quả 

mà các DNNVV đã xây dựng và thực hiện những chiến lược kinh doanh tốt, sẵn sàng 

ứng phó và đáp trả mạnh mẽ khi môi trường kinh doanh thay đổi. 

Kết quả khảo sát cũng cho biết đa số các chức vụ quản lý ở tỉnh Vĩnh Phúc 

có trình độ học vấn tương đối cao, nhưng kỹ năng quản lý của đa số nhà quản lý 

của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của 

quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Cũng chính từ sự thiếu hụt kiến thức, kỹ năng 

quản lý của nhà quản lý của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc mà công tác 



81 

  

 

quản trị thương hiệu, quản trị đầu tư, quản trị nhân sự, quản trị marketing chưa 

thực sự bài bản và đã lỗi thời, dẫn đến năng lực quản lý chưa đáp ứng được yêu 

cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh đó, kết quả khảo sát cũng cho thấy trong 

125 nhà quản lý của các DNNVV được phỏng vấn thì có tới 84 Giám đốc (chiếm 

67,6%) trả lời chưa từng tham gia khóa đào tạo liên quan đến nghề giám đốc 

chuyên nghiệp. Kết quả này cũng phần nào phản ánh năng lực quản lý của các nhà 

quản lý các DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là còn thấp, đòi hỏi các nhà quản 

lý của các DNNVV cần phải có ý thức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức quản lý của 

mình cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như 

đáp ứng quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

3.3.2. Năng lực tạo lập các mối quan hệ 

Điểm trung bình của yếu tố năng lực tạo lập các mối quan hệ của các DNNVV 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là 3,24 gồm 05 tiêu chí đánh giá từ TLQH1 đến TLQH5 

với điểm trung bình của mỗi tiêu chí dao động trong khoảng từ 3,13 đến 3,5. Yếu tố 

này phản ánh sự đánh giá về khả năng xây dựng các mối quan hệ, khả năng ngoại 

giao của các DN. Với kết quả điều tra này, có thể nói, yếu tố năng lực tạo lập các mối 

quan hệ của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được đánh giá ở mức trung 

bình. Trong đó, tiêu chí “Doanh nghiệp đã thiết lập tốt các mối quan hệ với các tổ 

chức tín dụng” được đánh giá cao hơn cả. 

Trong vài năm gần đây, hoạt động đối ngoại của các DNNVV trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc được đánh giá là ngày càng phong phú, đa dạng, được triển khai đồng bộ 

và hiệu quả. Thông qua các hoạt động này, bạn bè trong nước và quốc tế biết đến 

Vĩnh Phúc nhiều hơn, góp phần thúc đẩy hợp tác hữu nghị quốc tế, tăng thu hút nguồn 

lực và nguồn vốn nước ngoài để phát triển KT-XH của tỉnh. 

Bảng 3.9. Đánh giá về sự ảnh hưởng của năng lực tạo lập các mối quan hệ đến 

năng lực cạnh tranh 

STT Tên biến Nội dung Trung bình Độ lệch chuẩn 

1 TLQH1 
Doanh nghiệp đã thiết lập tốt các mối 

quan hệ với nhà cung cấp 
3,24 1,43 

2 TLQH2 
Doanh nghiệp đã thiết lập tốt các mối 

quan hệ với nhà phân phối 
3,23 1,49 

3 TLQH3 
Doanh nghiệp đã thiết lập tốt các mối 

quan hệ với các tổ chức tín dụng 
3,50 1,31 
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STT Tên biến Nội dung Trung bình Độ lệch chuẩn 

4 TLQH4 
Doanh nghiệp đã thiết lập tốt các mối 

quan hệ với chính quyền 
3,34 1,34 

5 TLQH5 
Doanh nghiệp đã thiết lập mối quan hệ 

với các doanh nghiệp trong ngành 
3,13 1,43 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Với phương châm ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế, các doanh nghiệp 

đã vận dụng linh hoạt, hiệu quả chính sách mở rộng quan hệ đối ngoại và chủ động 

hội nhập quốc tế để kêu gọi thu hút đầu tư, đặc biệt là từ các tổ chức tín dụng, theo 

hướng phát triển bền vững để nâng cao năng lực cạnh tranh. Thực tế cũng cho 

thấy, nhờ những chính sách đối ngoại nhằm thu hút sự đầu tư từ các tổ chức tín 

dụng một cách hiệu quả của các DNNVV mà những năm gần đây, Vĩnh Phúc luôn 

được đánh giá là một trong những địa phương hấp dẫn với các nhà đầu tư, nhất là 

nhà đầu tư nước ngoài và liên tục nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) cao nhất cả nước với đa dạng nguồn vốn từ các tổ 

chức tín dụng trong và ngoài nước trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh, ngành nghề. 

Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, khả năng thiết lập mối quan hệ 

của các DNNVV tham gia nghiên cứu với các doanh nghiệp khác trong ngành lại 

không được đánh giá cao. Mức độ liên kết, hợp tác còn thể hiện qua số lượng các hợp 

đồng liên kết sản xuất, thầu phụ, hợp đồng tiêu thụ, đại lý, mở chi nhánh,… cũng còn 

hạn chế đối với các loại hình doanh nghiệp này. 

3.3.3. Nguồn nhân lực của doanh nghiệp 

Về nguồn nhân lực của các DNNVV, kết quả điều tra của luận án cho thấy 

nguồn nhân lực của các doanh nghiệp được khảo sát ở mức trung bình với số điểm 

bình quân của 06 tiêu chí trong bộ thang đo dao động trong khoảng từ 3,22 đến 3,37; 

giá trị bình quân đạt 3,30 điểm. Các kết quả phân tích được tập hợp trong bảng sau: 

Bảng 3.10. Đánh giá về sự ảnh hưởng của nguồn nhân lực 

 đến năng lực cạnh tranh 

STT 
Tên 

biến 
Nội dung 

Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

1 NL1 
Tuyển dụng nguồn nhân lực, phù hợp với từng doanh 

nghiệp 
3,22 1,48 

2 NL2 
DN có chế độ ưu đãi, khen thưởng kỷ luật rõ ràng 

trong doanh nghiệp 
3,24 1,52 
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STT 
Tên 

biến 
Nội dung 

Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

3 NL3 

DN thường xuyên bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới 

thường xuyên cho phù hợp với sự phát triển của khoa 

học kỹ thuật 

3,28 1,47 

4 NL4 
Đảm bảo các chế độ, an toàn sức khỏe cho người lao 

động 
3,37 1,51 

5 NL5 
Tạo bầu không khí làm việc, tạo môi trường văn hóa 

trong doanh nghiệp 
3,32 1,47 

6 NL6 

Bồi dưỡng và đào tạo nâng cao tay nghề, năng lực 

chuyên môn cho đội ngũ quản lý và người lao động 

đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng 

3,36 1,45 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Xác định nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, 

bền vững và là nhân tố quyết định của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, các 

DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có sự quan tâm đặc biệt đến công tác an toàn lao 

động, vệ sinh lao động nhằm đảm bảo quyền lợi cũng như an toàn cho người lao động và 

coi đây là nhiệm vụ trọng tâm tròng chiến lược phát triển song song với việc đầu tư phát 

triển, mở rộng các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các hoạt động chủ động phòng ngừa, 

thanh, kiểm tra, tuyên truyền, giáo dục… về an toàn lao động được các doanh nghiệp này 

thực hiện thường xuyên. Thêm vào đó, các doanh nghiệp cũng đã chủ động thực hiện các 

hoạt động tự kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa tai nạn lao động, thực hiện huấn luyện an 

toàn lao động cho người lao động, trang bị phương tiện cá nhân; đồng thời, tổ chức khám 

sức khỏe định kỳ cho người lao động; định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, đảm bảo các loại máy 

móc tại doanh nghiệp được sử dụng, vận hành theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật; tích cực 

tuyên truyền, phổ biến hoặc huấn luyện cho người lao động quy định, nội quy, quy trình 

về an toàn lao đông, biện pháp phòng, chống yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm 

việc có liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao. Đó cũng chính là lý do khiến tiêu 

chí “Đảm bảo các chế độ, an toàn sức khỏe cho người lao động” có điểm trung bình cao 

nhất trong bộ thang đo về nguồn nhân lực của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực lại chưa đáp ứng được nhu cầu của 

các doanh nghiệp. Theo các số liệu thống kê thì đến năm 2018, toàn tỉnh Vĩnh Phúc 

có hơn 150.000 lao động đang làm việc trong doanh nghiêp, trong đó, lao động 

trong các khu công nghiệp khoảng 81.000 người. Tuy nhiên, lao động nữ chiếm hơn 
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70%; lao động phổ thông hơn 52%; lao động có trình độ đại học, cao đẳng mới đạt 

12%. Kết quả điều tra cho thấy, nguồn nhân lực của tỉnh yếu nhất là về trình độ 

ngoại ngữ và tin học. Với nguồn nhân lực như hiện tại, khó có thể khẳng định rằng 

các DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện tốt công tác tuyển dụng nguồn 

nhân lực sao cho phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Đó có lẽ là lý do khiến 

cho tiêu chí “Tuyển dụng nguồn nhân lực, phù hợp với từng doanh nghiệp” có điểm 

trung bình thấp nhất trong bộ thang đo. 

3.3.4. Năng lực tài chính 

Kết quả điều tra của đề tài cho thấy năng lực tài chính của các DNNVV tham 

gia khảo sát được đánh giá ở mức trung bình với số điểm bình quân của từng chỉ tiêu 

trong thang đo dao động trong khoảng từ 3,16 đến 3,37; giá trị bình quân đạt 3,25 

điểm. Các kết quả phân tích được tập hợp trong bảng sau: 

Bảng 3.11. Đánh giá về sự ảnh hưởng của năng lực tài chính 

 đến năng lực cạnh tranh 

STT Tên biến Nội dung 
Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

1 TC1 
Doanh nghiệp gặp thuận lợi trong việc huy 

động vốn cổ đông 
3,16 1,38 

2 TC2 
Nâng cao chất lượng tài sản dài hạn của 

doanh nghiệp 
3,20 1,39 

3 TC3 

Doanh nghiệp luôn có đủ vốn để đáp ứng cho 

nhu cầu SXKD, đổi mới công nghệ nâng cao 

chất lượng hàng hóa 

3,30 1,34 

4 TC4 
Doanh nghiệp luôn thanh toán đầy đủ, đúng 

hạn các khoản nợ 
3,37 1,39 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Mặc dù chưa có một kết quả điều tra chính thức, toàn diện về việc tăng quy mô 

vốn chủ sở hữu, doanh thu thuần, lợi nhuận, tổng tài sản… của nhóm các DNNVV 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong những năm gần đây, nhưng thực tế theo các báo 

cáo cho thấy những chỉ tiêu này của các doanh nghiệp tăng khá mạnh và song song 

với đó là sự phát triển kinh tế chung của tỉnh này. Minh chứng cụ thể nhất là, đến 

cuối năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc ước đạt 8,06%, chất 
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lượng tăng trưởng kinh tế có xu thế tốt hơn và đã dần đi vào chiều sâu, quy mô nền 

kinh tế tiếp tục tăng. Sự phát triển của các doanh nghiệp là điều kiện đủ để có thể 

thanh toán các khoản nợ đầy đủ và đúng hạn, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và 

tăng cường vị thế trên thương trường bởi thị trường luôn ưu ái và tin tưởng những 

doanh nghiệp có tiềm lực tài chính tốt. Đó cũng là lý do vì sao tiêu chí “Doanh nghiệp 

luôn thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản nợ” có điểm đánh giá trung bình cao 

nhất trong bộ thang đo về năng lực tài chính. 

Hiện nay, do sự ảnh hưởng của quy mô doanh nghiệp mà khả năng tiếp cận 

các nguồn vốn của các DNNVV nói chung và các DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc gặp nhiều hạn chế trong khi vốn là một trong những yếu tố cơ bản và trọng yếu 

để phát triển sản xuất kinh doanh. Đa số các DNNVV hiện nay vẫn dựa vào nguồn 

vốn vay và coi đó như là nguồn vốn duy nhất đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động 

thay vì huy động vốn cổ đông. Cũng bởi vậy mà tiêu chí “Doanh nghiệp gặp thuận 

lợi trong việc huy động vốn cổ đông” có điểm đánh giá trung bình thấp nhất trong bộ 

thang đo về năng lực tài chính, Tuy nhiên, về lâu dài, việc phụ thuộc vào nguồn vốn 

vay sẽ khiến không chỉ gây nên những rủi ro cho chính họ do chi phí tài chính tăng 

cao sẽ tác động không tích cực đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, mà còn 

cho cả hệ thống ngân hàng. Do vậy, để có được nguồn vốn ổn định, đảm bảo hoạt 

động sản xuất kinh doanh bền vững, gia tăng năng lực cạnh tranh trong dài hạn thì 

buộc các DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có phương án huy động vốn phù hợp 

với tình hình thực tế của bản thân và thị trường. 

3.3.5. Năng lực marketing 

Kết quả điều tra của luận án cho thấy năng lực marketing của các doanh nghiệp 

được khảo sát ở mức trung bình khá với số điểm bình quân của từng chỉ tiêu trong 

thang đo dao động trong khoảng từ 3,36 đến 3,61; giá trị bình quân đạt 3,48 điểm. 

Đây không chỉ là yếu tố có điểm đánh giá cao nhất trong số các yếu tố của mô hình 

nghiên cứu mà còn là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến năng lực cạnh tranh của các 

DNNVV trên địa bàn tình Vĩnh Phúc. Điều này cho thấy, các DNNVV trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc đã nhận thức được tầm quan trọng, sức ảnh hưởng của marketing đến 

năng lực cạnh tranh và tạo lập vị thế trên thương trường để từ đó thiết lập những chiến 

lược, giải pháp hành động giúp cho doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững. Các 

kết quả phân tích được tập hợp trong bảng 3.12. 
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Bảng 3.12. Đánh giá về sự ảnh hưởng của năng lực marketing  

đến năng lực cạnh tranh 

STT 
Tên 

biến 
Nội dung 

Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

1 MKT1 
Doanh nghiệp luôn có mối quan hệ tốt với khách 

hàng, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng 
3,43 1,41 

2 MKT2 
Hoạt động marketing trong doanh nghiệp luôn đáp 

ứng nhu cầu, thị hiếu khách hàng 
3,48 1,32 

3 MKT3 
Doanh nghiệp thường xuyên tổ chức hội nghị 

khách hàng, hội thảo, tri ân khách hàng 
3,50 1,36 

4 MKT4 
Thương hiệu của doanh nghiệp được nhiều người 

biết đến. 
3,61 1,35 

5 MKT5 
Thương hiệu của doanh nghiệp được xây dựng và 

quản lý bài bản. 
3,38 1,37 

6 MKT6 

Các thành phần chính trong thương hiệu của doanh 

nghiệp (tên; biểu trưng, biểu tượng; đặc tính; khẩu 

hiệu; nhạc hiệu) rất thu hút và dễ hiểu. 

3,36 1,36 

7 MKT7 
Thương hiệu doanh nghiệp thân thiện với môi 

trường. 
3,56 1,24 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Kết quả khảo sát cho thấy, tiêu chí “Thương hiệu của doanh nghiệp được 

nhiều người biết đến” là tiêu chí có điểm đánh giá trung bình cao nhất trong bộ thang 

đo của yếu tố năng lực marketing. Nếu như trước đây, các DNNVV luôn phải chịu 

sự cạnh tranh khốc liệt từ các thương hiệu lớn và các doanh nghiệp làm ăn lâu dài có 

thương hiệu và số lượng khách hàng đông đảo mà nguyên nhân chủ yếu là do đa số 

các DNNVV mải mê chạy theo vòng xoáy bán hàng, tìm cách phân phối và tiêu thụ 

để thu lợi nhuận về trong khi những hoạt động đó lại vô cùng kém bền vững trong 

dài hạn. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế hàng hóa phát triển, văn minh tiêu dùng 

ngày càng cao hiện nay, thì người tiêu dùng càng hướng tới tiêu dùng những hàng 

hóa có thương hiệu uy tín. Bởi vậy, đến nay, trong kỷ nguyên số với sự phát triển của 

đa dạng các hình thức quảng bá thương hiệu, các DNNVV nói chung và các DNNVV 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng đã dần có những cái nhìn đúng đắn về việc xây 

dựng chiến lược marketing và tạo dựng thương hiệu của riêng mình bằng những chiến 

lược quảng bá phù hợp với người tiêu dùng ở các phân khúc thị trường để từ đó nâng 

cao năng lực cạnh tranh. 

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng tự mình thực hiện các chiến 
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lược marketing, quảng bá thương hiệu. Các DNNVV vì quy mô nhỏ nên phần lớn họ 

còn thiếu nhân lực, yếu về tài chính, chưa thể có bộ phận chuyên môn làm về 

marketing, hoặc có nhưng còn thiếu kiến thức chuyên sâu về vấn đề quản trị 

marketing doanh nghiệp nên giải pháp của các doanh nghiệp này là thuê các nhà cung 

cấp dịch vụ truyền thông bên ngoài. Do vậy, không phải kết quả nào cũng được các 

nhà quản lý doanh nghiệp đánh giá cao mà điển hình theo nghiên cứu này, các nhà 

quản lý không đánh giá cao về sự thu hút của các thành phần chính trong thương hiệu 

của doanh nghiệp (tên; biểu trưng, biểu tượng; đặc tính; khẩu hiệu; nhạc hiệu). 

3.3.6. Hoạt động Logistics 

Qua xử lý dữ liệu thu thập được, hoạt động logistics của các DNNVV trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc được khảo sát ở mức trung bình khá với số điểm bình quân của 

từng chỉ tiêu trong thang đo dao động trong khoảng từ 3,41 đến 3,49; giá trị bình quân 

đạt 3,48 điểm. Điều này chứng tỏ các DNNVV này đã nhận thức rõ được vai trò của 

hoạt động Logistics trong hoạt động sản xuất kinh của minh để từ đó xây dựng các 

chiến lược Logistics phù hợp với sự biến động của môi trường kinh doanh. Các kết 

quả phân tích được tập hợp trong bảng sau: 

Bảng 3.13. Đánh giá về sự ảnh hưởng của hoạt động Logistics đến năng lực 

cạnh tranh 

STT 
Tên 

biến 
Nội dung 

Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

1 LOG1 

Hoạt động Logistics thúc đẩy việc giao nhận, lưu 

kho, lưu bãi tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp NVV trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc 

3,49 1,46 

2 LOG2 

Hoạt động làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ 

khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã 

hiệu đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp NVV 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

3,41 1,42 

3 LOG3 

Các chi phí của hoạt động Logistics trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh phúc hợp lý giúp các doanh nghiệp NVV trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nâng cao khả năng cạnh 

tranh về giá cho các sản phẩm của mình 

3,48 1,45 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Theo quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Do có lợi 



88 

  

 

thế về phát triển công nghiệp, tỉnh đã tập trung quy hoạch và phát triển 18 khu công 

nghiệp với tổng diện tích gần 6 nghìn héc ta. Các dự án thu hút đầu tư trực tiếp nước 

ngoài (FDI) có 195 dự án, phần lớn là sản xuất công nghiệp nên nhu cầu về dịch vụ kho 

vận, logistics rất lớn và ngày càng tăng. Trên địa bàn tỉnh đã có một số doanh nghiệp làm 

dịch vụ Logistics chuyên nghiệp như: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ FESVN 

(KCN Bình Xuyên), Công ty cổ phần Giao nhận - Kho vận Mê Linh, Công ty TNHH 

Thương mại và Giao nhận HP Vĩnh Phúc, Công ty TNHH Logictis Vĩnh Phúc... Các 

doanh nghiệp chủ yếu đảm nhận các công đoạn như: Dịch vụ giao nhận vận tải, kho bãi, 

bốc dỡ, đại lý vận tải, đại lý giao nhận. Như vậy, có thể nói phát triển của ngành logistics 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã gián tiếp thúc đẩy việc giao nhận, lưu kho, lưu bãi tạo 

thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc, từ đó góp phần nâng cao NLCT của mỗi doanh nghiệp. Dù vậy, đa số các nhà cung 

ứng dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là doanh nghiệp tư nhân và phần lớn 

đều có quy mô nhỏ, hạn chế về vốn, công nghệ và nhân lực, thường chỉ có từ 10 đến 20 

nhân viên kéo theo chất lượng dịch vụ còn nhiều hạn chế. Cụ thể, kết quả nghiên cứu 

cho thấy, các hoạt động làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, 

đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu của nhà cung cấp dịch vụ logistics mới chỉ cơ bản đáp 

ứng yêu cầu của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc chứ chưa thực sự làm hài lòng, 

đóng góp và làm tăng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp này. 

3.3.7. Chính sách Nhà nước 

Chính sách Nhà nước cũng là một yếu tố có ảnh hưởng đến DNNVV trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Qua bảng thống kê mô tả về sự phản hồi với yếu tố cơ chế chính 

sách cho thấy điểm số trung bình của các biến quan sát được đánh giá ở mức trung 

bình với giá trị trung bình của các biến dao động trong khoảng từ 3,03 đến 3,67 và có 

giá trị bình quân đạt 3,06 điểm. 

Trong nhiều năm qua, xác định các DNNVV là một thành phần kinh tế đông 

đảo, đóng vai trò quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước, Đảng, Nhà nước 

và Chính phủ luôn quan tâm hỗ trợ các DNNVV. 
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Bảng 3.14. Đánh giá về sự ảnh hưởng của chính sách Nhà nước đến năng lực 

cạnh tranh 

STT Tên biến Nội dung 
Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

1 CSNN1 

Chính sách phát triển sản xuất kinh doanh (chiến 

lược, tầm nhìn, quy hoạch) của địa phương khuyến 

khích doanh nghiệp phát triển. 

3,06 1,17 

2 CSNN2 

Kinh phí đầu tư phát triển cho doanh nghiệp NVV 

(cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân lực, bảo vệ môi trường, 

thị trường tiêu thụ, mạng lưới phân phối) của địa 

phương tốt. 

3,40 1,30 

3 CSNN3 
Cơ chế quản lý của nhà nước (thuế, quản lý hành 

chính, giá cả hàng hóa dịch vụ) minh bạch, rõ ràng 
3,67 1,31 

4 CSNN4 
Chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của tỉnh 

Vĩnh Phúc 
3,03 1,09 

5 CSNN5 Chính sách hỗ trợ ưu đãi vay vốn 3,06 1,15 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

 

Từ năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 601 về việc 

thành lập Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 

XIV đã thông qua Luật Hỗ doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 

và được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao và đặt kỳ vọng; đầu năm 2018, Chính 

phủ đã quy định nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Nghị định số 

39/2018/NĐ-CP, cho phép các DNNVV được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ từ nhà 

nước như: hỗ trợ thông tin, tư vấn, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi từ hộ kinh 

doanh, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, 

Nhà nước còn có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng 

tạo như: hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ; khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ 

thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử 

nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới; hỗ trợ về ứng dụng, 

chuyển giao công nghệ; đào tạo, thông tin, xúc tiến thương mại, thương mại hóa; hỗ 

trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung... Những nỗ lực nhằm 

hỗ trợ các DNNVV phát triển, tăng sức cạnh tranh dù vẫn đang trong quá trình hoàn 
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thiện nhưng đã giúp các DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc từng bước vượt khó 

khó khăn, khẳng định chỗ đứng trên thị trường, góp phần làm đổi thay cơ cấu kinh 

tế, tăng thu cho ngân sách Nhà nước, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng trăm 

nghìn lao động. 

Về phía địa phương, từ năm 2017, Vĩnh Phúc đã là tỉnh đi đầu cả nước ban hành 

Nghị quyết về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể, từ năm 2013, Tỉnh ủy đã ban 

hành Nghị quyết số 04 về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đến năm 

2020 và được cụ thể bằng các chương trình, kế hoạch, chính sách cụ thể để hỗ trợ, tạo 

điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển như Kế hoạch số 4589 về việc việc thực 

hiện Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy; Chỉ thị số 09 về giải quyết khó khăn, vướng mắc các 

kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Kế hoạch số 5911 

về việc trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các DNNVV tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017; từ 

cuối năm 2017, Vĩnh Phúc đã đưa Trung tâm Hành chính công của tỉnh và Trung tâm 

hành chính công các huyện, thành, thị vào hoạt động, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, 

tổ chức, cá nhân giải quyết các thủ tục hành chính được thông thoáng... [86]. Những 

chính sách này đều nhằm tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu, đẩy mạnh 

cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tạo điều kiện hỗ trợ 

doanh nghiệp phát triển. Đến nay, các cơ chế, chính sách của Nhà nước và của tỉnh Vĩnh 

Phúc không có sự phân biệt và bất bình đẳng giữa các DNNVV với các doanh nghiệp 

Nhà nước và doanh nghiệp FDI. Tuy nhiên, vẫn có không ít DNNVV tỏ ra băn khoăn và 

cho rằng các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho họ phát triển còn có sự bất bình đẳng với các 

doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp FDI. Chính điều này khiến cho tiêu chí “Chính 

sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc” có điểm đánh giá trung bình 

thấp nhất trong bộ tiêu chí về Chính sách Nhà nước. 

3.3.8. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hoá, xã hội - vùng miền 

Kết quả điều tra của luận án cho thấy các biến quan sát thuộc yếu tố điều kiện tự 

nhiên, kinh tế, văn hoá, xã hội - vùng miền được khảo sát được đánh giá ở mức trung bình 

với điểm trung bình dao động trong khoảng từ 2,96 đến 3,15; giá trị bình quân đạt 3,06 

điểm. Các kết quả phân tích được tập hợp trong bảng. 

Bảng 3.15. Đánh giá về sự ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hoá, 

xã hội - vùng miền đến năng lực cạnh tranh 

STT Tên biến Nội dung Trung bình Độ lệch chuẩn 

1 DK1 Phong tục tập quán địa phương 2,96 1,51 
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STT Tên biến Nội dung Trung bình Độ lệch chuẩn 

2 DK2 Dân số địa phương 3,05 1,47 

3 DK3 Thu nhập của người dân 3,06 1,50 

4 DK4 Trình độ dân trí 3,03 1,43 

5 DK5 Vị trí địa lý 3,15 1,40 

6 DK6 Môi trường khí hậu 3,10 1,43 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, “Vị trí địa lý” là tiếu chí có điểm đánh giá trung 

bình cao nhất trong bộ thang đo của yếu tố này. Thực vậy, vị trí địa lý của từng 

vùng sẽ tạo ra những điều kiện thuận lợi hoặc khó khăn cho các doanh nghiệp trong 

việc cạnh tranh. Chẳng hạn, doanh nghiệp nằm tại khu vực có vị trí địa lý thuận lợi 

ở trung tâm công nghiệp hay gần nhất nguồn nguyên liệu, nhân lực trình độ cao, 

lành nghề hay các trục đường giao thông quan trọng,.. thì sẽ có nhiều cơ hội phát 

triển, giảm được chi phí. Vĩnh Phúc là một tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc 

Bộ, cửa ngõ của Thủ đô, là cầu nối giữa các tỉnh phía tây bắc với Hà Nội và đồng 

bằng châu thổ sông Hồng, nằm trong hành lang kinh tế Vân Nam (Trung Quốc) - 

Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (Việt Nam) và vành đai phát triển công nghiệp phía 

Bắc Việt Nam, do vậy tỉnh có vai trò rất quan trọng trong hiến lược phát triển kinh 

tế khu vực và quốc gia. Bên cạnh đó, Vĩnh Phúc có hệ thống giao thông đường bộ, 

đường sắt quốc gia, đường xuyên Á chạy qua, đường thủy có 02 sông lớn: sông 

Hồng và sông Lô chảy qua; tiếp giáp cảng hàng không quốc tế Nội Bài giúp các 

doanh nghiệp tại địa phương này thực hiện các hoạt động giao thương, buôn bán 

một cách thuận lợi, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Trong số các yếu tố thuộc môi trường văn hóa thì phong tục, tập quán tạo nên 

nền tảng của xã hội, sở thích, thái độ của thị trường. Bất kỳ sự thay đổi nào của các 

giá trị này đều ảnh hưởng đến hiệu quả chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp nói 

chung. Tuy nhiên, đây cũng là yếu tố khó có thể thay đổi nhất và doanh nghiệp chỉ 

có thể thuận theo để đạt được hiểu quả hoạt động như mong muốn. Trong bối cảnh 

tỉnh Vĩnh Phúc vốn là một tỉnh thuần nông đang chuyển đổi cơ cấu và có đến 7 dân 

tộc anh, em sinh sống trên địa bàn tỉnh gồm: Kinh, Sán Dìu, Nùng, Dao, Cao Lan, 

Mường thì sự ảnh hưởng của yếu tố Phong tục tập quán địa phương với năng lực 
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cạnh tranh được các DNNVV trên địa bàn đánh giá là trung bình, cho thấy các doanh 

nghiệp này đã có sự lèo lái phù hợp để có thể thích ứng với những phong tục, tập 

quán, mang lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Thực tế, đa số các DNNVV 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đều do các thương nhân địa phương thành lập và gây 

dựng nên việc thích ứng với những phong tục, tập quán là điều hoàn toàn dễ hiểu. 

3.3.9. Tiến bộ khoa học công nghệ 

Kết quả điều tra của luận án cho thấy tiến bộ khoa học công nghệ của các 

DNNVV trên địa bàn Vĩnh Phúc tham gia khảo sát được đánh giá thấp với điểm trung 

bình dao động trong khoảng từ 2,58 đến 2,91; giá trị bình quân đạt 2,7 điểm. Các kết 

quả phân tích được tập hợp trong bảng sau: 

Bảng 3.16. Đánh giá về sự ảnh hưởng của tiến bộ khoa học công nghệ đến năng 

lực cạnh tranh 

STT Tên biến Nội dung 
Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

1 KHCN1 Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 2,59 1,43 

2 KHCN2 Ứng dụng công nghệ vào sản xuất 2,64 1,34 

3 KHCN3 Ứng dụng công nghệ vào truyền thông 2,91 1,46 

4 KHCN4 Marketing quảng bá thương hiệu 2,58 1,35 

5 KHCN5 Quản lý tài chính 2,70 1,35 

6 KHCN6 Quản lý nhân sự 2,85 1,42 

7 KHCN7 Điều hành doanh nghiệp 2,74 1,40 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Ngày nay, những tiến bộ về khoa học công nghệ mà đặc biệt là cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư đang từng bước khởi động và dần hiện hữu trong cuộc 

sống, có tác động sâu rộng tới mọi mặt đời sống. Trong đó, doanh nghiệp được xem 

là có cơ hội lớn nhất bởi việc ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại không chỉ tăng 

năng lực cạnh tranh thông qua hỗ trợ phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, hỗ trợ quản 

trị điều hành và hoạch định chiến lược, tăng khả năng tiếp cận thông tin, dữ liệu, kết 

nối, hợp tác… mà còn giúp giảm chi phí giao dịch và quản lý. Chính bởi những lợi 

ích này mà nhiều doanh nghiệp đã chủ động từng bước tiếp cận thông qua việc chủ 

động đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, xây dựng các phương án nhằm nâng cao chất 
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lượng sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Đặc biệt, 

với sự phổ biến và phát triển sâu rộng của Internet và các phương tiện truyền thông 

trực tuyến trong đời sống thường ngày của con người và lợi ích về chi phí và thời 

gian, các doanh nghiệp nói chung đã nỗ lực ứng dụng công nghệ trong công tác truyền 

thông để quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ đến công chúng. Đó cũng chính 

là lý do khiến tiêu chí “Ứng dụng công nghệ vào truyền thông” có số điểm đánh giá 

trung bình cao nhất trong bộ thang đo về sự ảnh hưởng của tiến bộ khoa học công 

nghệ tới năng lực cạnh tranh. 

Song với quy mô nhỏ, năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp và tiếp cận 

công nghệ còn hạn chế, không phải DNNVV nào cũng dễ dàng trong việc ứng dụng 

các tiến bộ về khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhiều 

DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũng không là ngoại lệ khi đang đứng trước 

không ít thách thức đòi hỏi không chỉ đầu tư nguồn vốn lớn mà còn phải nỗ lực thay 

đổi trình độ quản trị doanh nghiệp, sẵn sàng đón làn sóng công nghệ mới và biến nó 

thành động lực phát triển, đem lại lợi ích cho chính mình. Theo ông Đường Trọng 

Khang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, trong tổng số các 

doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh chỉ khoảng 10% có đủ năng lực tiếp 

cận được cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đó cũng chính là lý do vì sao đa số các 

tiêu chí đánh giá về sự ảnh hưởng của tiến bộ KH-CN đến năng lực cạnh tranh của 

các DNNVV trên địa bàn tĩnh Vĩnh Phúc chỉ được đánh giá ở mức thấp. 

3.3.10. Hội nhập quốc tế 

Hoạt động hội nhập quốc tế của các DNNVV trên địa bàn Vĩnh Phúc tham gia 

khảo sát được đánh giá ở mức trung bình với điểm trung bình của các biến dao động 

từ 3,06 đến 3,23 và giá trị bình quân là 3,13 điểm. 

Bảng 3.17. Đánh giá về sự ảnh hưởng của hội nhập quốc tế 

đến năng lực cạnh tranh 

STT Tên biến Nội dung 
Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

1 HNQT1 
FTA giúp cho doanh nghiệp NVV mở rộng thị 

trường tiêu thụ sản phẩm ra thị trường nước ngoài 
3,23 1,40 
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STT Tên biến Nội dung 
Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

2 HNQT2 

FTA giúp cho doanh nghiệp NVV tham gia chuỗi 

sản xuất toàn cầu, tiêp thu khoa học kỹ thuật từ các 

nước phát triển (trở thành một mắt xích quan trọng 

trong ngành công nghiệp phụ trợ của các doanh 

nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài) 

3,06 1,44 

3 HNQT3 
FTA làm cho doanh nghiệp NVV bị sức ép cạnh 

tranh ở trong nước của sản phẩm nước ngoài 
3,13 1,37 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

 

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn gần 30 năm 

qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Việt Nam đã gia nhập ASEAN (năm 

1995), ký kết Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam-Hoa Kỳ (BTA) (năm 

2000), gia nhập WTO (năm 2007) và tham gia 8 Hiệp định thương mại tự do (FTA) 

khu vực và song phương (Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA), Hiệp định 

khung về hợp tác kinh tế ASEAN - Trung Quốc và Hiệp định thương mại hàng hóa 

ASEAN - Trung Quốc, Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc, Hiệp 

định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản, Hiệp định thành lập Khu vực 

thương mại tự do ASEAN- Úc - Niu Di-lân, Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn 

diện ASEAN - Ấn Độ và Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ). Việt 

Nam cũng đã ký kết Hiệp định đối tác kinh tế ViệtNam- Nhật Bản (VJEPA) (năm 

2008), Hiệp định FTA song phương Việt Nam - ChiLê (năm 2011) và Hiệp định FTA 

song phương Việt Nam - EU (2017). Việc hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và thực 

hiện các FTA nói riêng sẽ mang lại những cơ hội lớn về phát triển kinh tế, thương 

mại, đầu tư của nền kinh tế Việt Nam nói chung và là nhân tố tích cực nâng cao năng 

lực canh tranh của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng. Cụ thể là việc 

thực hiện cam kết và ký kết các FTA với các đối tác khác nhau sẽ giúp các DNNVV 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thúc đẩy xuất khẩu, tháo gỡ các rào cản thương mại đối 

với các mặt hàng mà doanh nghiệp có thế mạnh như nông lâm thủy sản, giày dép, dệt 

may, thiết bị cơ khí… đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu lớn 

và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước tham gia vào các chuỗi sản xuất, chuỗi 

cung ứng, chuỗi giá trị trong khu vực. Đó cũng chính là lý do tiêu chí “FTA giúp cho 

DNNVV mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ra thị trường nước ngoài” có điểm 
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đánh giá trung bình cao nhất trong bộ thang đo về hoạt động hội nhập quốc tế. Tiêu 

chí “FTA giúp cho DNNVV tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu, tiêp thu khoa học kỹ 

thuật từ các nước phát triển và trở thành một mắt xích quan trọng trong ngành công 

nghiệp phụ trợ của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài” đạt điểm trung 

bình thấp nhất trong bộ thang đo này. 

Tóm lại, qua khảo sát đánh giá, phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tới năng 

lực cạnh tranh của các DNNVV tỉnh Vĩnh Phúc, có thể khẳng định: Nhóm các nhân 

tố bên trong (năng lực quản lý doanh nghiệp, năng lực tạo lập mối quan hệ, nguồn 

nhân lực, năng lực tài chính, năng lực Marketing, hoạt động Logistics) có tác động 

rất lớn, giữ vai quyết định trò quan trọng đến khả năng cạnh tranh của các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. Nhóm các nhân tố bên ngoài (Chính sách của Nhà nước, điều kiện 

tự nhiên, kinh tế, văn hóa - xã hội vùng miền, tiến bộ của khoa học công nghệ, hội 

nhập quốc tế) ảnh hưởng nhiều đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhưng 

mức độ ảnh hưởng của nó ít nhiều chịu sự ràng buộc của nhóm các nhân tố bên trong, 

bởi vì nhân tố chủ quan có vai trò con người và chất lượng nguồn nhân lực của các 

doanh nghiệp. Để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình, các DNNVV cần phải chủ 

động, linh hoạt, nỗ lực nhiều hơn nữa trong cải thiện nhữnng tiêu chí đánh giá thuộc 

nhóm các nhân tố bên trong để không ngừng nâng cao năng lực của mình, đảm bảo 

hoạt động kinh doanh có hiệu qảu cao nhất trên cơ sở nguyên tắc của pháp luật nhà 

nước. Đặc biệt chú trọng không ngừng nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, chất 

lượng nguồn nhân lực, năng lực tài chính… đồng thời chủ động thích ứng với sự thay 

đổi của các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh vĩ mô, kịp thời ứng dụng tiến bộ của 

khoa học công nghệ, kỹ thuật mới để đảm bảo sự phát triển bền vững của mình. 

Kết quả nghiên cứu này cũng cho thấy, để nâng cao năng lực cạnh tranh, các 

DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cần chủ động nỗ lực cải thiện những tiêu chí 

thuộc các yếu tố năng lực quản lý doanh nghiệp, năng lực tạo lập mối quan hệ, nguồn 

nhân lực, năng lực tài chính, năng lực Marketing và đồng thời có những giải pháp để 

thích ứng với sự thay đổi của các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh vĩ mô có ảnh 

hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp này gồm hoạt động Logistic, 

chính sách của Nhà nước và tiến bộ của khoa học công nghệ, để có thể đảm bảo sự 

phát triển bền vững trong dài hạn. 
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3.3.11. Kiểm định tác động của các nhân tố tới năng lực cạnh tranh của các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 

Theo kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo để thấy độ tin cậy của thang 

đo; khi kết quả này > 0,6 thì đạt yêu cầu. Đánh giá độ tin cậy của thang đo (Phụ lục 

5). Bảng 3.18 cho biết kết quả đánh giá sơ bộ độ tin cậy của các thang đo ALPHA. 

Bảng 3.18. Kết quả đánh giá sơ bộ độ tin cậy của các thang đo ALPHA 

Thang đo 
Mã 
hóa 

Mã hóa 
biến trung 
bình tổng 

Cronbach’s's 
Alpha 

Năng lực quản lý doanh nghiệp QLDN QLDN_TH 0,887 

Năng lực tạo lập các mối quan hệ TLQH TLQH_TH 0,874 

Nguồn nhân lực của doanh nghiệp NL NL_TH 0,873 

Năng lực tài chính TC TC_TH 0,886 

Năng lực Marketing MKT MKT_TH 0,884 

Hoạt động Logistics LOG LOG_TH 0,833 

Chính sách nhà nước CSNN CSNN_TH 0,782 

Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa - xã 

hội vùng, miền 
DK DK_TH 0,862 

Tiến bộ của khoa học công nghệ KHCN KHCN_TH 0,882 

Hội nhập quốc tế HNQT HNQT_TH 0,809 

Năng lực cạnh tranh NLCT NLCT_TH 0,814 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo lần một cho thấy độ tin cậy của 

thang đo bằng 0,844 > 0,6 đạt yêu cầu. Phân tích tính tương quan giữa các nhân tố 

với năng lực cạnh tranh, kết quả cho thấy có mối tương quan cùng chiều. 

Mã hóa biến trung bình tổng được thực hiện bởi các phương trình sau: 

1) QLDN_TH = (QLDN1 + QLDN2 + QLDN3 + QLDN4 + QLDN5 + 

QLDN6)/6 

2) TLQH_TH = (TLQH1 + TLQH2 + TLQH3 + TLQH4 + TLQH5)/5 

3) NL_TH = (NL1 + NL2 + NL3 + NL4 + NL5 + NL6)/6 

4) TC_TH = (TC1 + TC2 + TC3 + TC4)/4 

5) MKT_TH = (MKT1 + MKT2 + MKT3 + MKT4 + MKT5 + MKT6 + 

MKT7)/7 
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6) LOG_TH = (LOG1 + LOG2 + LOG3)/3 

7) CSNN_TH = (CSNN1 + CSNN2 + CSNN3 + CSNN4 + CSNN5)/5 

8) DK_TH = (DK1 + DK2 + DK3 + DK4 + DK5 + DK6)/6 

9) KHCN_TH = (KHCN1 + KHCN2 + KHCN3 + KHCN4 + KHCN5 + 

KHCN6 + KHCN)/7 

10) HNQT_TH = (HNQT1 + HNQT2 + HNQT3)/3 

11) NLCT_TH = (NLCT1 + NLCT2)/2 

Hàm hồi quy tổng thể xem xét tác động của các nhân tố tới năng lực cạnh 

tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau: 

NLCT_TH = α0 + α1*QLDN_TH + α2*TLQH_TH + α3*NL_TH + α4*TC_TH + 

α5*MKT_TH + α6*LOG_TH + α7*CSNN_TH + α8*DK_TH + 

α9*KHCN_TH + α10*HNQT_TH 

Thống kê t được sử dụng để kiểm định giả thiết giá trị thực của b bằng 0. Nếu 

thống kê t hoặc hệ số t lớn hơn giá trị tới hạn của t thì giả thiết giá trị thực của b bằng 

0 sẽ bị bác bỏ và chấp nhận giả thiết b ≠ 0. Nếu thống kê t vượt quá giá trị tới hạn của 

t, thì có thể kết luận rằng b khác 0 hay b khác 0 có ý nghĩa. Nếu giả thiết b bằng 0 

không bị bác bỏ, thì số liệu mẫu đang chỉ ra rằng biến độc lập X không liên quan đến 

biến phụ thuộc Y (∆Y/∆X = 0). Chỉ khi hệ số ước lượng có ý nghĩa thống kê thì biến 

X mới có ảnh hưởng tới Y và phương trình hồi quy mới có ý nghĩa thống kê. Mặc dù 

việc thực hiện kiểm định t là một cách đúng đắn để xác định ý nghĩa thống kê của 

ước lượng tham số, nhưng luôn có một số rủi ro khiến kiểm định t chỉ ra rằng b ≠ 0 

nhưng trên thực tế b lại bằng 0. Mức ý nghĩa α = 5% thường được sử dụng trong các 

kiểm định mức ý nghĩa thống kê. Nếu mức ý nghĩa được chọn để thực hiện kiểm định 

t là 5% (0,05) thì độ tin cậy của kiểm định sẽ là 95% (0,95), và bạn có 95% khả năng 

chắc chắn rằng kiểm định t đúng là chưa đủ mức ý nghĩa. Mức ý nghĩa và độ tin cậy 

cho chúng ta biết cùng một thông tin nhưng theo các cách khác nhau: mức ý nghĩa 

cho ta biết xác suất mắc sai lầm loại I, còn độ tin cậy cho chúng ta biết xác suất không 

mắc sai lầm loại I. Cần lưu ý rằng dù là sử dụng mức ý nghĩa 5% hay độ tin cậy 95% 

thì chúng đều có ý nghĩa như nhau. 

Bậc tự do của kiểm định t bằng n - k, trong đó n là số quan sát của mẫu và k là 

số tham số được ước lượng. Khi giá trị tới hạn của t đã được tìm ra tại mức ý nghĩa 

5%, hay độ tin cậy 95%, thì giá trị tuyệt đối của thống kê t sẽ được so sánh với giá trị 

tới hạn của t. Nếu giá trị tuyệt đối của thống kê t lớn hơn giá trị tới hạn của t thì chúng 
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ta kết luận rằng: tại độ tin cậy 95%, tham số ước lượng có ý nghĩa thống kê (khác 0). 

Nếu giá trị tuyệt đối của thống kê t nhỏ hơn giá trị tới hạn của t thì giá trị ước lượng 

của b không được coi là có ý nghĩa khác 0; và như vậy, X không đóng vai trò có ý 

nghĩa về mặt thống kê trong việc xác định giá trị của Y. 

Như vậy, để thực hiện kiểm định ta ta sẽ sử dụng cặp giả thuyết: 

 

Và xây dựng tiêu chuẩn kiểm định:  ��� =
��

��(��)
 

Như chúng tôi đã nêu trên, nếu |Tqs│> tα/2(n-k) thì bác bỏ giả thuyết H0, chấp 

nhận H1 (b ≠ 0) và ngược lại. Tuy nhiên, nếu bác bỏ H0 đồng nghĩa với việc xác suất 

để kết luận b có ý nghĩa về mặt thống kê là một kết luận sai nhỏ hơn α% hay nói cách 

khác chúng ta có thể tin tưởng ít nhất (1- α)% rằng kiểm định t không mắc phải sai 

lầm loại 1. Để kiểm định ý nghĩa thống kê của phương trình hồi quy, thống kê F được 

so sánh với giá trị tới hạn của F. Giá trị tới hạn của F được xác định bằng hai bậc tự 

do riêng biệt là k - 1 (số lượng các biến độc lập) và n - k. Nếu giá trị của thống kê F 

được tính ra lớn hơn giá trị tới hạn của F thì hàm hồi quy đó sẽ có ý nghĩa thống kê 

tại mức ý nghĩa cho trước và ngược lại. Kiểm định F được sử dụng nhằm kiểm định 

lại ý nghĩa thống kê của hệ số xác định R2. Để thực hiện kiểm định, đầu tiên nhà 

nghiên cứu xây dựng hai cặp giả thuyết: 

�
�� : �� = 0

�� : �� ≠ 0
 

Giá trị quan sát của thống kê kiểm định F sẽ được tính toán dựa vào các giá trị 

của ESS và RSS. Theo đó: 

 

 

Bảng 3.19: Kết quả chạy hồi quy từ mô hình ước lượng 

Mô hình 

Hệ số hồi quy 

t Sig. B Std. Error 

1 (Constant) -.561 .311 -1.803 .072 

QLDN_TH .207 .041 5.089 .000 
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TLQH_TH .109 .040 2.693 .007 

NL_TH .131 .039 3.374 .001 

MKT_TH .302 .049 6.141 .000 

CSNN_TH .189 .052 3.648 .000 

DK_TH .080 .039 2.048 .041 

KHCN_TH .095 .042 2.278 .023 

HNQT_TH .084 .036 2.314 .021 

LOG_TH .125 .037 3.402 .001 

Kết quả hồi quy như sau: 

NLCT_TH = - 0,561 + 0,207*QLDN_TH + 0,109*TLQH_TH + 

0,131*NL_TH + 0,302*MKT_TH + 0,189*CSNN_TH + 0,080*DK_TH + 

0,095*KHCN_TH + 0,084*HNQT_TH + 0,125*LOG_TH. 

Kết quả chạy dữ liệu cho thấy, các tham số ước lượng đều có ý nghĩa thống 

kê ở mức α = 5%, tức có độ tin cậy trên 95%. Giả định các yếu tố khác không đổi, 

mức tác của các nhân tố cao hay thấp phụ thuộc và tham số đã ước lượng. Kết quả 

cho thấy, mức tác động của nhân tố năng lực marketing của doanh nghiệp là 0,302 

có tác động cao nhất, tiếp theo là quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ (ở mức 0,207), 

các nhân tố khác như logistics (0,125), khoa học - công nghệ (0,095), chính sách 

của nhà nước (0,125), chất lượng nguồn nhân lực (0,131), hội nhập quốc tế (0,084), 

năng lực tạo lập mối quan hệ (0,109) và Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hoa - xã 

hội vùng miền (0,080). Tác động của các nhân tố vào năng lực cạnh tranh của các 

DNNVV không nhiều từ hội nhập quốc tế và điều kiện vùng miền ở tỉnh Vĩnh Phúc. 
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3.4. Thực trạng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Vĩnh Phúc 

3.4.1. Phân tích năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Vĩnh Phúc 

qua các tiêu chí 

3.4.1.1. Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp 

Trong giai đoạn 2010-2016, các DNNVV trên địa bàn tỉnh đã có tốc độ tăng 

trưởng đáng kể về mặt đầu tư và sản xuất kinh doanh, cụ thể: Tổng nguồn vốn SXKD 

các DNNVV năm 2016 là: 47.835,54 tỷ đồng, trong đó công ty TNHH: 22.268,60 tỷ 

đồng; công ty cổ phần: 19.305,00 tỷ đồng; DNTN: 1.129,14 tỷ đồng; Doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài FDI: 5.132,80 tỷ đồng [86]. 

Bảng 3.20. Kết quả hoạt động SX-KD của các DNNVV năm 2016 

                                                                         Đơn vị tính: tỷ đồng 

Chỉ tiêu 
Tổng nguồn 

vốn 

TSCĐ và đầu 

tư dài hạn 

Doanh thu 

thuần 

Lợi 

nhuận 

trước 

thuế 

Tổng 47.835,54 18.468,2 42.644,2 2.020,2 

Công ty TNHH 22.268,60 7.322,3 17.900,2 406,4 

Công ty Cổ phần 19.305,00 9.035,6 18.404,3 1.185,1 

Doanh nghiệp Tư nhân 1.129,14 240,7 1.307,8 9,3 

Doanh nghiệp FDI 5.132,80 1.869,6 5.031,9 419,4 

Nguồn: Tổng hợp của TT Nghiên cứu, xúc tiến và hỗ trợ doanh nghiệp; 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc 

Các chỉ tiêu chủ yếu của DNNVV đều được cải thiện và tăng lên đáng kể như: 

vốn trung bình của doanh nghiệp, doanh thu thuần thể hiện qua bảng 3.1 cho thấy: 

Vốn trung bình trong từng doanh nghiệp tăng lên theo từng năm, từ 3,2 tỷ năm 2009 

lên 14,5 tỷ năm 2015, năm 2016 đạt 15,2 tỷ đồng. Trong thời gian qua các DNNVV 

đã có nhiều cố gắng tăng vốn cho đầu tư sản xuất kinh doanh. Các DNNVV đã từng 

bước khắc phục các khó khăn về vốn bằng cách huy động sự góp vốn từ bên ngoài 

cùng chung kinh doanh, để mở rộng quy mô của doanh nghiệp. 

3.4.1.2. Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp 

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của doanh nghiệp trên các loại hình doanh 

nghiệp thuộc nhóm doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư 
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nước ngoài FDI. Đây là các nhóm doanh nghiệp có thành phần chủ yếu là các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Vĩnh Phúc. Cụ thể như sau: 

Bảng 3.21. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của doanh nghiệp 

                                                                         Đơn vị tính: % 

Loại hình doanh nghiệp 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Tư nhân 2,24 3,02 0,57 0,11 -0,21 0,18 

Công ty TNHH 2,48 1,20 2,03 1,46 1,55 1,56 

Công ty CP không có vốn Nhà nước 8,19 5,66 0,57 0,02 1,22 1,02 

DN có vốn đầu tư nước ngoài 8,50 11,96 13,81 15,13 15,03 15,13 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc, 2018 

Có thể thấy nhóm các doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn có 

tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu tương đối thấp so với các nhóm doanh nghiệp còn 

lại. Đặc biệt đây là loại hình doanh nghiệp chiếm phần lớn trong tổng số các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. 

3.4.1.3. Phân tích khảo sát tổng hợp về năng lực cạnh tranh 

Năng lực cạnh tranh nói chung được các DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

đánh giá ở mức trung bình khá với điểm bình quân của yếu tố đạt 3,64 điểm. Điều 

này cho thấy nhìn chung, các DNNVV đã hài lòng với năng lực cạnh tranh hiện tại 

của doanh nghiệp. 

Bảng 3.22. Đánh giá về sự ảnh hưởng về năng lực cạnh tranh chung 

STT 
Tên 

biến 
Nội dung 

Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

1 NLCT1 
Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp anh chị là 

mạnh so với đối thủ cùng ngành 
3,60 1,26 

2 NLCT2 
Doanh nghiệp của anh chị có nhiều lợi thế trong 

hoạt động cạnh tranh 
3,68 1,26 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Như vậy, qua phân tích các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của các 

DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, có thể nói các yếu tố: năng lực quản lý doanh 

nghiệp, năng lực tạo lập mối quan hệ, nguồn nhân lực, năng lực tài chính, năng lực 

Marketing, hoạt động Logistics, chính sách của Nhà nước, điều kiện tự nhiên, kinh 

tế, văn hóa - xã hội vùng miền, tiến bộ của khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế và 

năng lực cạnh tranh chung được đánh giá ở mức độ từ thấp đến trung bình khá. Trong 
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đó, yếu tố năng lực marketing là yếu tố được đánh giá cao hơn cả và cũng là yếu tố 

có sự ảnh hưởng mạnh nhất đến năng lực cạnh tranh của các DNNVV trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc, còn yếu tố năng lực quản lý doanh nghiệp lại là yếu tố được đánh giá 

thấp nhất, đặc biệt là khả năng xây dựng chiến lược marketing của các nhà quản lý 

doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, các yếu tố điều kiện tự nhiên, kinh 

tế, văn hóa - xã hội vùng miền và hội nhập quốc tế không ảnh hưởng tới năng lực 

cạnh tranh của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

 

3.4.2. Đánh giá chung về các nhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Vĩnh Phúc  

Kết quả nghiên cứu thực tiễn cũng cho thấy, năng lực cạnh tranh của các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh Phúc chịu tác động rất lớn của các nhân tố tác động với 

những mặt tích cực và mặt tiêu cực. 

3.4.2.1. Mặt tích cực của các nhân tố tác động 

Các mặt tích cực về các nhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, được xác định dựa vào phân tích thực trạng trong các nội dung 

trước, được thể hiện ở các điểm sau: 

- Thứ nhất là năng lực quản lý của doanh nghiệp: Năng lực quản lý doanh 

nghiệp có vai trò rất lớn đối với năng lực cạnh tranh củ các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

tỉnh Vĩnh Phúc. Nhiều doanh nghiệp đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ 

cán bộ lãnh đạo quản lý phù hợp, hiệu quả; xác định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ 

của các đơn vị trực thuộc; xây dựng chiến lược kinh doanh đáp ứng môi trường nhiều 

biến động trong xã hội thường xuyên thay đổi; đặc biệt có khá nhiều doanh nghiệp 

đã và đang tìm cách hội nhập nhanh vào kinh tế toàn cầu, ứng dụng tốt các nội dung 

của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

- Thứ hai là về năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ giữ chức vụ quản lý: Năng 

lực, trình độ đội ngũ cán bộ giữ chức vụ quản lý của các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

nói chung có trình độ học vấn tương đối cao, đa số có trình độ từ đại học trở lên với 

chuyên ngành đào tạo đa dạng, phù hợp hoạt động của doanh nghiệp, có kinh nghiệm 

hoạt động thực tiễn nên việc quản lý doanh nghiệp luôn đạt hiệu quả.  

- Thứ ba là về tạo lập các mối quan hệ trong kinh doanh của lãnh đạo: Việc 

xây dựng tạo lập các mối quan hệ trong kinh doanh của lãnh đạo các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa được quan tâm, thực hiện đã có những hiệu quả tích cực. Hoạt động 
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đối ngoại của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nói chung phong phú, đa 

dạng và hiệu quả, góp phần thúc đẩy hợp tác quan hệ quốc tế, thu hút vốn đầu tư 

của nước ngoài vào trong nước để phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. Chính vì 

vậy, Vĩnh Phúc được đánh giá là một trong những địa phương hấp dẫn hàng đầu 

đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh 

cũng như phát triển ngành nghề. 

- Thứ tư là về nguồn nhân lực của các doanh nghiệp nhỏ và vừa: Nguồn nhân 

lực của các doanh nghiệp nhỏ và vừa được đặc biệt quan tâm. Các doanh nghiệp Vĩnh 

Phúc đã xác định nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất để phát triển bền vững, được 

coi là nhân tố quyết định đến chiến lược phát triển của mình. Coi trọng an toàn lao 

động, đảm bảo quyền lợi của người lao động được xác định là nhiệm vụ trọng tâm 

trong chiến lược đầu tư, mở rộng các hoạt động SX-KD.  

- Thứ năm là về nguồn vốn của các doanh nghiệp: Nguồn vốn của các doanh 

nghiệp trong những năm gần đây đã tăng khá mạnh cùng với sự phát triển kinh tế 

chung của tỉnh Vĩnh Phúc do thực hiện nhiều phương thức huy động vốn có hiệu quả. 

Sự phát triển nguồn vốn của các doanh nghiệp đã đảm bảo thực hiện hoạt động thanh 

toán các khoản nợ đảm bảo đầy đủ và đúng hạn, góp phân nâng cao năng lực cạnh 

tranh và tạo vị thế cao khi đánh giá thang đo về năng lực tài chính của doanh nghiệp. 

- Thứ sáu là về hoạt động marketing: Hoạt động marketing đã được xác định 

đúng mức với yêu cầu xây dựng được thương hiệu của doanh nghiệp cùng với chiến 

lược quảng bá phù hợp góp phần nâng cao nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Thứ bảy là cải cách hành chính, hỗ trợ khởi nghiệp: Xác định các DNNVV 

là một thành phần quan trọng của nền kinh tế quốc gia, nhiều năm qua Nhà nước luôn 

quan tâm hỗ trợ các DNNVV; tạo điều kiện để các DNNVV có điều kiện được hưởng 

sự hỗ trợ nhiều nhất từ nhà nước, đặc biệt về hỗ trợ thông tin, tư vấn, phát triển nguồn 

nhân lực, chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, hoạt động khởi nghiệp 

sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị...  Những chính sách đó đã giúp 

các DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc từng bước vượt khó khó khăn trong hoạt 

động kinh doanh; đồng thời góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước, tạo việc làm, thu 

nhập ổn định người lao động ở địa phương. Tỉnh ủy, UBND Vĩnh Phúc đã đặc biệt 

quan tâm chỉ đạo hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; tập trung đầu tư phát 

triển hạ tầng thiết yếu; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực; đảm bảo sự bình đẳng giữa các DNNVV với các doanh nghiệp Nhà 
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nước và doanh nghiệp FDI. Đặc điểm, điều kiện về vị trí địa lý, kinh tế, văn hóa, xã 

hội của tỉnh Vĩnh Phúc cũng tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát huy được khả 

năng cạnh tranh của mình. 

- Thứ tám là hội nhập kinh tế quốc tế: Hội nhập quốc tế với điều kiện tiếp cận 

tiến bộ về khoa học công nghệ, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác 

động mạnh mẽ tới mọi hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông qua hỗ 

trợ quản trị, phát triển sản phẩm mới, hỗ trợ tiếp cận thông tin, quảng bá thương 

hiệu… đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. 

Nhìn chung, các doanh nghiệp đã chủ động tiếp cận và đầu tư máy móc, thiết bị hiện 

đại, công nghệ mới, xây dựng các phương án nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ 

đáp ứng yêu cầu của thị trường. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta đã 

mang lại những cơ hội lớn về phát triển kinh tế, thương mại và là nhân tố tích cực 

nâng cao năng lực canh tranh của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; giúp các 

doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu, đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng có tiềm năng xuất 

khẩu lớn. 

3.4.2.2. Mặt hạn chế của các nhân tố tác động 

Bên cạnh nhưng ưu điểm, mặt mạnh của việc nâng cao năng lực cạnh tranh của 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ; xem xét các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh 

của các doanh nghiệp này trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đề tài đã xác định được các 

mặt hạn chế sau đây: 

Về nhân tố năng lực quản lý doanh nghiệp 

Về năng lực quản lý doanh nghiệp, kết quả điều tra cho thấy năng lực tổ chức 

quản lý của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được khảo sát ở mức trung 

bình, điều này được thể hiện qua hiệu suất sử dụng lao động thực tế trong các 

DNNVV hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và ở Việt Nam còn khá thấp 

và cũng là yếu tố có điểm đánh giá trung bình thấp nhất trong số các yếu tố được 

nghiên cứu. Kết quả khảo sát cũng cho biết đa số các chức vụ quản lý (Giám đốc 

và Phó Giám đốc, Lãnh đạo các bộ phận) của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc có trình độ học vấn tương đối cao, trong đó đa phần có trình độ từ đại học 

trở lên với chuyên ngành đào tạo đa dạng. Tuy kiến thức, kỹ năng quản lý của đa 

số nhà quản lý của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc vẫn chưa đáp ứng 

được yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế mà nguyên nhân có thể là do 

đặc điểm của các nhà quản lý là hạn chế về thời gian nên khó có thể kịp thời cập 
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nhật những kiến thức, kỹ năng mới. Cũng chính từ sự thiếu hụt kiến thức, kỹ năng 

quản lý của nhà quản lý của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc mà công tác 

quản trị thương hiệu, quản trị đầu tư, quản trị nhân sự, quản trị marketing chưa 

thực sự bài bản và đã lỗi thời, dẫn đến năng lực quản lý chưa đáp ứng được yêu 

cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Kết quả này cũng phần nào phản ánh năng lực quản 

lý của các nhà quản lý các DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là còn thấp, đòi 

hỏi các nhà quản lý của các DNNVV cần phải có ý thức bồi dưỡng, nâng cao kiến 

thức quản lý của mình cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp cũng như đáp ứng quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

Về nhân tố năng lực tạo lập các mối quan hệ 

Qua phân tích thực trạng về năng lực tạp lập các mối quan hệ ở tỉnh Vĩnh Phúc, 

tiêu chí này được đánh giá ở mức trung bình. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, khả 

năng thiết lập mối quan hệ của các DNNVV tham gia nghiên cứu với các doanh 

nghiệp khác trong ngành lại không được đánh giá cao. Trong khi khả năng liên kết là 

một yếu tố quan trọng để tồn tại và phát triển cũng như tăng năng lực cạnh tranh trong 

nền kinh tế thị trường hiện nay thì thực tế các doanh nghiệp Việt Nam cho thấy, khả 

năng liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp nói chung vẫn còn nhiều hạn chế. Đến 

nay, tâm lý “một mình một thuyền” vẫn ăn sâu trong tiềm thức của nhiều chủ doanh 

nghiệp. Các nhà quản lý doanh nghiệp không muốn chia sẻ hoạt động kinh doanh 

cũng như lợi ích với người khác. Hơn 97% doanh nghiệp Việt Nam có quy mô nhỏ 

và vừa nhưng xu hướng liên kết để tạo ra các doanh nghiệp có quy mô lớn hơn còn 

rất yếu, khiến cho các hình thức "liên kết" manh hơn như công ty cổ phần, công ty 

hợp danh... chiếm tỷ trọng còn thấp. Ngoài ra, mức độ liên kết, hợp tác còn thổ hiện 

qua số lượng các hợp đồng liên kết sản xuất, thầu phụ, hợp đồng tiêu thụ, đại lý, mở 

chi nhánh,… cũng còn hạn chế. 

Về nhân tố nguồn nhân lực 

Về nguồn nhân lực của các DNNVV, kết quả điều tra cho thấy chất lượng nguồn 

nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo các 

số liệu thống kê thì đến năm 2018, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có hơn 150.000 lao động đang 

làm việc trong doanh nghiêp, trong đó, lao động trong các khu công nghiệp khoảng 

81.000 người. Tuy nhiên, lao động nữ chiếm hơn 70%; lao động phổ thông hơn 52%; 

lao động có trình độ đại học, cao đẳng mới đạt 12%. Nguồn nhân lực của tỉnh yếu nhất 

là về trình độ ngoại ngữ và tin học, công tác tuyển dụng cũng được đánh giá còn chưa 

tốt, chưa xây dựng được quy trình chuẩn để tuyển dụng được nhân tài và giữ chân nhân 
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tài cho tỉnh. Kết quả phân tích thực trạng đã chỉ ra rằng chất lượng nguồn nhân lực 

của các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói chung chưa đáp ứng được yêu cầu; tỷ trọng lao 

động nữ và lao động phổ thông chiếm quá cao trong doanh nghiệp, lao động có trình 

độ đại học, cao đẳng đạt quá thấp; trình độ ngoại ngữ và tin học của người lao động 

chưa đảm bảo yêu cầu trong thời kỳ hội nhập và phát triển công nghệ. Phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp chưa được thực hiện theo quy trình 

nên chưa chủ động xây dựng được đội ngũ cán bộ, quản lý ổn định, lâu dài cho chiến 

lược kinh doanh của doanh nghiệp. 

Về nhân tố năng lực tài chính 

Kết quả điều tra của đề tài cho thấy năng lực tài chính của các DNNVV tham 

gia khảo sát được đánh giá ở mức trung bình. Do sự ảnh hưởng của quy mô doanh 

nghiệp mà khả năng tiếp cận các nguồn vốn của các DNNVV nói chung và các 

DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc gặp nhiều hạn chế. Có nhiều lý do khiến cho 

việc huy động vốn cổ đông của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc gặp nhiều 

hạn chế. Về mặt chủ quan, không phải doanh nghiệp nào cũng đáp ứng được điều 

kiện để huy động vốn qua việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu. Về mặt khách quan, thị 

trường chứng khoán đã và đang trồi sụt thất thường, thanh khoản thấp, nên việc huy 

động nguồn vốn này với các DNNVV không phải là điều dễ dàng. Đó cũng là những 

lý do khiến cho đa số các DNNVV hiện nay vẫn dựa vào nguồn vốn vay và coi đó 

như là nguồn vốn duy nhất đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động thay vì huy động 

vốn cổ đông. Phân tích thực trang đã chỉ ra khả năng tiếp cận các nguồn vốn của các 

doanh nghiệp gặp nhiều hạn chế để đảm bảo cho phát triển sản xuất kinh doanh. Việc 

huy động các nguồn vốn trong xã hội chưa hiệu quả, còn nhiều khó khăn, vướng mắc 

trong giải quyết các thủ tục hành chính với các cơ quan tài chính, ngân hàng. Các 

chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Nhà nước và của tỉnh Vĩnh Phúc vẫn 

còn tình trạng chưa sát với điều kiện thực tế hoạt động của các doanh nghiệp, một số 

chính sách khó thực thi và mang lại hiệu quả không cao. 

Về nhân tố năng lực marketing và logistics 

Hiện nay, các DNNVV ở Vĩnh Phúc phần lớn họ còn chưa có bộ phận chuyên 

môn làm về marketing, hoặc có nhưng còn thiếu kiến thức chuyên sâu về vấn đề quản 

trị marketing doanh nghiệp nên giải pháp của các doanh nghiệp này là thuê các nhà 

cung cấp dịch vụ truyền thông bên ngoài. Đối với hoạt động logistics, đa số các nhà 

cung ứng dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là doanh nghiệp tư nhân và phần 

lớn đều có quy mô nhỏ, hạn chế về vốn, công nghệ và nhân lực, thường chỉ có từ 10 đến 
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20 nhân viên kéo theo chất lượng dịch vụ còn nhiều hạn chế. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy, các hoạt động làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, 

đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu của nhà cung cấp dịch vụ logistics mới chỉ cơ bản đáp 

ứng yêu cầu của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc chứ chưa thực sự làm hài lòng, 

đóng góp và làm tăng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp này. 

Về nhân tố tiến bộ khoa học công nghệ 

Ngày nay, các doanh nghiệp được xem là có cơ hội lớn nhất bởi việc ứng dụng 

khoa học công nghệ hiện đại không chỉ tăng năng lực cạnh tranh thông qua hỗ trợ 

phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, hỗ trợ quản trị điều hành và hoạch định chiến lược, 

tăng khả năng tiếp cận thông tin, dữ liệu, kết nối, hợp tác… mà còn giúp giảm chi phí 

giao dịch và quản lý. Tuy nhiên, do quy mô nhỏ, năng lực tài chính, quản trị doanh 

nghiệp và tiếp cận công nghệ còn hạn chế, không phải DNNVV nào cũng dễ dàng 

trong việc ứng dụng các tiến bộ về KH-CN vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhiều 

DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũng không là ngoại lệ khi đang đứng trước 

không ít thách thức đòi hỏi không chỉ đầu tư nguồn vốn lớn mà còn phải nỗ lực thay 

đổi trình độ quản trị doanh nghiệp, sẵn sàng đón làn sóng công nghệ mới và biến nó 

thành động lực phát triển, đem lại lợi ích cho chính mình. Thực tế cho thấy, chỉ 

khoảng 10% DNNVV có đủ năng lực tiếp cận với công nghệ 4.0. Nguyên nhân là do 

trình độ KH-CN và quản trị của các doanh nghiệp vẫn ở mức thấp, hoạt động không 

theo chuỗi, không có sự liên kết, các nguồn lực còn hạn chế,… và thậm chí, nhiều 

doanh nghiệp chưa hiểu được bản chất của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 nên 

không thấy được sự liên quan của các xu thế công nghệ đến ngành, lĩnh vực của mình, 

không sẵn sàng về năng lực để tiếp cận công nghệ, từ đó không xoay chuyển được 

mô hình tổ chức kinh doanh để bắt kịp xu thế mới. Đó cũng chính là lý do vì sao đa 

số các tiêu chí đánh giá về sự ảnh hưởng của tiến bộ khoa học công nghệ đến NLCT 

của các DNNVV trên địa bàn tĩnh Vĩnh Phúc chỉ được đánh giá ở mức thấp. 

Về nhân tố hội nhập quốc tế 

Việc hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và thực hiện các FTA nói riêng sẽ mang 

lại những cơ hội lớn về phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư của nền kinh tế Việt 

Nam nói chung và là nhân tố tích cực nâng cao NLCT của các DNNVV trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng.  Tuy nhiên, để tận dụng ưu đãi trong các FTA, các DNNVV 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cần phải đáp ứng những yêu cầu, tiêu chuẩn cao về chất 

lượng hàng hóa, chịu sức ép phải tuân thủ các điều khoản quy  định về vệ sinh, môi 

trường, lao động và quy trình công nghệ… Đây vừa là cơ hội để tự nâng cao năng 
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lực, vừa là thách thức đối với doanh nghiệp NVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc vì một 

số doanh nghiệp vừa và nhỏ đều thiếu công nghệ, vốn và kinh nghiệm sản xuất.  

3.4.2.3. Nguyên nhân của những hạn chế 

Nguyên nhân của những hạn chế được thể hiện thông qua những điểm sau đây: 

Một là: Các doanh nghiệp còn thiếu đội ngũ chuyên gia, công nhân lành nghề, 

thợ bậc cao, những nhà hoạch định chính sách và tổ chức ứng dụng công nghệ mới. 

Do đặc điểm của các nhà quản lý doanh nghiệp là rất ít thời gian cập nhật những kiến 

thức, kỹ năng mới đã tạo ra sự thiếu hụt kiến thức, kỹ năng quản lý cần thiết, dẫn đến 

năng lực quản lý chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.  

Hai là về chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Với đặc điểm của nguồn nhân 

lực địa phương hiện nay rất khó để các DNNVV tuyển dụng nguồn nhân lực chất 

lượng, phù hợp với nhu cầu của của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nhiều 

vấn đề đặt ra do cơ chế cũ để lại, do trình độ quản lý không theo kịp với sự đổi mới 

và hội nhập quốc tế. 

Ba là vai trò hướng dẫn quản lý của các cơ quan quản lý ngành và các tổ chức tư 

vấn về công nghệ còn thiếu, yếu và lúng túng. Thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan 

nghiên cứu triển khai ứng dụng với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiềm năng nghiên 

cứu của các viện, trung tâm, các trường đại học chưa được khai thác phục vụ cho các 

chương trình đổi mới công nghệ, thiếu sự hỗ trợ về công nghệ giữa các doanh nghiệp 

lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mặt khác, chưa có chiến lược công nghệ cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, nên đổi mới công nghệ diễn ra một cách tự phát, nhỏ lẻ, thiếu định 

hướng của Nhà nước. Thiếu những giải pháp đồng bộ trong việc tiếp thu công nghệ 

ngoại nhập, thiếu thông tin tư vấn, trình độ và đánh giá thẩm định cho nên  khoảng 

70% máy móc thiết bị mua về ở mức trung bình, thường ở dạng thiết bị cũ. 

Bốn là phương pháp định giá tài sản thế chấp hiện nay còn không rõ ràng, thường 

giá trị tài sản đánh giá rất thấp so với giá trị thực, thậm chí cách đánh giá còn tuỳ tiện. 

Các chính sách tài chính tín dụng chưa được tiến hành đồng bộ và thực thi hiệu quả 

nên tác động chưa thật tốt đến nhu cầu bức xúc về vốn của các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa hiện nay. Thêm vào đó, việc huy động vốn của các DNNVV gặp nhiều khó khăn. 

Việc đáp ứng được điều kiện để huy động vốn qua việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu 

của các doanh nghiệp nhiều hạn chế. Mặt khác, thị trường chứng khoán biến động thất 

thường, thanh khoản thấp nên việc huy động nguồn vốn này với các DNNVV không 

được dễ dàng. Vì vậy, đa số các DNNVV phải dựa vào nguồn vốn vay và coi là nguồn 
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vốn duy nhất đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động thay vì huy động vốn cổ đông. 

Năm là trình độ khoa học công nghệ và quản trị của các doanh nghiệp vẫn còn 

ở mức thấp, hoạt động không theo chuỗi, không có sự liên kết, các nguồn lực còn hạn 

chế; nhiều doanh nghiệp chưa hiểu hết bản chất của cách mạng 4.0 nên chưa sẵn sàng 

tiếp cận công nghệ và bắt kịp xu thế mới. Hội nhập quốc tế đòi hỏi những yêu cầu, 

tiêu chuẩn cao về chất lượng hàng hóa, dịch vụ nên đã tạo cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa đối mặt trước sức ép mới về môi trường, lao động và quy trình công nghệ. 
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CHƯƠNG 4 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH 

NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH VĨNH PHÚC 

 

4.1.  Phương hướng và yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh Phúc 

4.1.1.  Bối cảnh trong nước và quốc tế ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh Phúc 

4.1.1.1. Bối cảnh thế giới 

Trong những năm qua và thời gian gần đây, tình hình thế giới cũng như khu vực 

có nhiều diễn biến rất phức tạp rất khó lường. Sự điều chỉnh chiến lược của các nước 

lớn đã tạo ra nhiều hệ lụy, bao gồm cả cơ hội lẫn thách thức đối với nền kinh tế của các 

nước, trong đó có Việt Nam. 

Việc Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cũng đặt ra 

những thách thức phức tạp hơn đối với Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế. Bên 

cạnh đó, sự gia tăng hiện diện quân sự ở Biển Đông của một số nước lớn cũng gây 

thách thức khó lường về an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ của 

Việt Nam. Mặc dù xu thế bảo hộ mậu dịch đã tác động tiêu cực đối với xu thế liên kết 

kinh tế quốc tế, nhưng Việt Nam vẫn chủ động, tích cực tham gia các tiến trình hội 

nhập kinh tế quốc tế tầm khu vực và toàn cầu. Việt Nam tích cực phối hợp với các nước 

thành viên để triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái 

Bình Dương (CPTPP).  

Với Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực (RCEP) và các thỏa thuận tự do thương 

mại khác, nước ta đều tham gia tích cực theo hướng thúc đẩy tự do thương mại, công 

bằng và tạo thuận lợi cho các nước vừa và nhỏ. Việt Nam đã gia nhập Tổ chức Thương 

mại thế giới (WTO) và tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương 

và đa phương, đã bước sang một giai đoạn mới với rất nhiều cơ hội nhưng cũng đầy 

thách thức cho sự phát triển toàn diện trong cùng sân chơi bình đẳng với các quốc gia 

khác trên thế giới. 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) đã được tiến hành trên hầu hết các 

nước là thời cơ thuận lợi, nhưng cũng là thách thức khốc liệt đối với nền kinh tế của 
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Việt Nam, đòi hỏi các doanh nghiệp phải chủ động nắm bắt và theo kịp với công nghệ 

trí tuệ của con người. Nhận thức đúng về xu thế của thời đại và cục diện thế giới, khu 

vực, Việt Nam đã có định hướng chỉ đạo và có quyết sách đúng đắn, kịp thời trên cơ 

sở lợi ích quốc gia - dân tộc. Chúng ta đã tận dụng được thời cơ, hạn chế thách thức 

trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, vừa hợp tác, vừa đấu tranh nhằm phục 

vụ mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa nguồn lực bên 

ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân. 

4.1.1.2. Bối cảnh trong nước 

Trải qua hơn 30 năm đổi mới, đồng hành cùng các cải cách về cấu trúc nền 

kinh tế, chính sách mở cửa và hội nhập sâu rộng quốc tế trở thành một chiến lược ưu 

tiên của Việt Nam với mục tiêu tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững. Tính đến 

nay, Việt Nam đã tham gia hơn 12 hiệp định thương mại tự do (FTA) với 56 quốc gia 

và nền kinh tế trến thế giới [2]. Hội nhập quốc tế sâu rộng đã tạo điều kiện quan trọng 

để hạn chế những tác động bất lợi của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh 

tế toàn cầu. Thị trường xuất khẩu trở nên đa dạng hơn, cả về sản phẩm hàng hóa và 

dịch vụ, tạo điều kiện để hàng hoá Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào các thị trường 

các nước trong khu vực và trên thế giới. 

Việc nước ta gia nhập CPTPP là cơ hội rất lớn cho kinh tế, trong đó các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trong việc thúc đẩy xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh của 

mình. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa cần xác định được 

những điểm mạnh, điểm yếu, những cơ hội, thách thức để có những giải pháp kinh 

doanh phù hợp, hiệu quả nhất.  

a) Những điểm mạnh và cơ hội  

- Việt Nam được đánh giá là đất nước ổn định và an toàn đối với các nhà đầu 

tư nước ngoài. Chính phủ đã có nhiều nỗ lực thay đổi chính sách để thực hiện tốt các 

cam kết trong CPTPP, trong đó có chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài và sản 

xuất, nhập khẩu hàng hóa. 

- Nhà nước rất quan tâm đối với những ngành được xác định là ngành ưu tiên 

phát triển. 

- Con người Việt Nam thông minh, năng động, khả năng học hỏi, nắm bắt khá 

nhanh trong lao động và sinh hoạt; số người trong độ tuổi lao động hiện nay chiếm tỷ 

lệ lớn. 
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- Các doanh nghiệp có truyền thống thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ với 

đất nước và xã hội.  

- Có tinh thần chủ động, tích cực tham gia tham vấn cũng như chuẩn bị cho 

việc tham gia CPTPP của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Điều kiện tiếp cận thị trường nước ngoài được thuận lợi hơn do cam kết miễn 

giảm thuế khi đáp ứng yêu cầu trong các hiệp định quốc tế. 

- Xu hướng dịch chuyển của chuỗi giá trị sản phẩm toàn cầu; xu hướng chuyển 

dịch sản xuất từ các Trung Quốc, Nhật Bàn, Hàn Quốc và các nước khác trên thế giới 

sang Việt Nam để tận dụng những lợi thế khi đáp ứng yêu cầu CPTPP và các hiệp 

định khác. 

- Hiện nay Việt Nam đang có lợi thế rất lớn về nguồn nhân lực, thời kỳ cơ cấu dân 

số vàng rất phù hợp với mở rộng phát triển đối với một ngành cần lao động. 

- Các doanh nghiệp FDI khi đầu tư vào Việt Nam thường có trình độ công 

nghệ, kỹ thuật cao sẽ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ 

và vừa Việt Nam. 

b) Những thách thức  

- Điều kiện tiếp cận thị trường; các quy tắc về xuất xứ hàng hóa; các rào cản 

phi thuế, các quy định về môi trường, lao động, hải quan, sở hữu trí tuệ…. Các thị 

trường lớn thường thực hiện nhiều các rào cản về kỹ thuật, vệ sinh, an toàn, môi 

trường, trách nhiệm xã hội, chống trợ giá nhằm bảo hộ sản xuất trong nước của họ.  

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nói chung không đủ tiềm lực để theo 

đuổi các vụ kiện chống bán phá giá, nên thường chịu thua thiệt trong các tranh chấp 

thương mại.  

- Liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước yếu, rời rạc; giữa các chuỗi giá 

trị, giữa các ngành ở Việt Nam với chuỗi giá trị toàn cầu, khu vực còn phát triển mờ 

nhạt; sự phát triển nhanh chóng của công nghệ mới trên thế giới; dịch vụ hỗ trợ kinh 

doanh còn kém phát triển. 

- Công nghiệp sản xuất phụ trợ ở nước ta chưa phát triển. 

- Thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, khả năng thiết kế và phát triển sản 

phẩm, thương hiệu, kỹ năng giao dịch, ngoại ngữ còn nhiều hạn chế. 
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- Chi phí vốn cao, chi phí nhân công tăng do thường xuyên tăng lương tối 

thiểu, chi phí logistic cao và nhiều loại phí bất hợp lý. Việc triển khai thực hiện các 

chính sách và cơ chế hỗ trợ còn nhiều bất cập. 

4.1.2. Phương hướng và yêu cầu phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 

4.1.2.1. Phương hướng và yêu cầu của Đảng và Nhà nước 

Cạnh tranh là quy luật khách quan có tính tất yếu cho sự phát triển đi lên của 

tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, trong đó có các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa của các nước trên thế giới. Cạnh tranh cũng là hiện tượng 

tự nhiên khách quan, có ý nghĩa phổ biến, vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội 

trong bất kỳ hoàn cảnh nào của xã hội. Cạnh tranh hình thành cho doanh nghiệp tinh 

thần tự thân vận động và luôn luôn không ngừng hoàn thiện chính mình để không 

ngừng phù hợp nhất, với mục tiêu phát triển và phát triển toàn diện. 

Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 đã thể hiện quyết tâm của 

nước ta đối với cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường. Trong đó, mục tiêu đến năm 

2020 đảm bảo môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh đạt mức trung bình của 

các nước ASEAN 3 trên một số chỉ tiêu thông lệ quốc tế. 

Ngày 12/6/2017, Quốc hội Việt Nam khóa 14 đã thông qua Luật Hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa; Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 

11/3/2018 quy định chi tiết để chỉ đạo các ngành, các cấp, các địa phương thực hiện 

Luật. Theo đó, việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, tham gia 

cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện theo Đề án 

hỗ trợ; việc hỗ trợ về thông tin, tư vấn, phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa; hỗ trợ chuyển đổi từ hộ kinh doanh thực hiện theo dự toán ngân sách 

hàng năm; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh có thể thực 

hiện theo Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được cấp có thẩm quyền quy định. 

Nội dung hỗ trợ gồm: 

(1) Hỗ trợ về thông tin: Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn phí truy cập 

thông tin trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quản lý và trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
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(2) Hỗ trợ tư vấn: Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận mạng lưới tư vấn viên 

trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang thông tin điện tử 

của các bộ, cơ quan ngang bộ để lựa chọn tư vấn viên hoặc tổ chức tư vấn và dịch vụ 

tư vấn phù hợp nhu cầu của doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ tư vấn và sử dụng dịch vụ tư vấn tại cơ 

quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khi nộp hồ sơ thành lập mới hay chuyển 

đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp 

nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được miễn, giảm phí tư vấn 

theo quy định. 

(3) Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực: Hỗ trợ đào tạo khởi sự kinh doanh; hỗ 

trợ đào tạo nghề và hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại các doanh nghiệp. 

(4) Hỗ trợ chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm: 

Hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, công bố thông tin doanh nghiệp; hỗ trợ thẩm định, cấp 

phép kinh doanh lần đầu; hỗ trợ lệ phí môn bài; hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn thủ tục hành 

chính thuế và chế độ kế toán. 

(5) Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, gồm: Hỗ trợ tư vấn 

về sở hữu trí tuệ; khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ thực hiện các thủ tục về 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản 

phẩm mới, mô hình kinh doanh mới; hỗ trợ về ứng dụng, chuyển giao công nghệ; hỗ 

trợ về đào tạo, thông tin, xúc tiến thương mại, thương mại hóa; hỗ trợ sử dụng cơ sở 

kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung. 

(6) Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá 

trị, gồm: Hỗ trợ chi phí khóa đào tạo nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất 

chuyên biệt; hỗ trợ liên kết sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ phát triển thương hiệu, mở 

rộng thị trường; tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; hỗ 

trợ thực hiện các thủ tục về sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận 

chất lượng. 

Nghị định quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Xây dựng, sửa 

đổi và ban hành chủ trương, chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp 

với quy định của pháp luật; Bảo đảm nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương để thực 

hiện nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; xây dựng, tổ chức thực hiện hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh; xây dựng, tổ chức thực hiện 

Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; doanh nghiệp nhỏ và 
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vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trên địa bàn; hướng dẫn hộ kinh doanh 

đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp theo quy định. 

4.1.2.2. Phương hướng và yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc 

- Chủ trương phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Vĩnh Phúc  

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là chiến lược lâu dài, đồng thời cũng là 

nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, là một trong những trụ cột của nền kinh tế; giúp 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động của tỉnh; tạo cơ sở, nền tảng của quá 

trình CNH-HĐH; góp phần thực hiện mục tiêu đưa tỉnh trở thành tỉnh công nghiệp 

theo hướng hiện đại vào năm 2020 [85]. 

Xác định tinh thần đó, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tập trung chỉ đạo thực hiện xây 

dựng, phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa bằng ý chí cao nhất của địa phương. 

Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 14/01/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh 

Phúc khóa XV, về phát triển DNNVV trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 xác định: Củng 

cố và phát triển DNNVV cả về số lượng và chất lượng với quy mô hợp lý, với công 

nghệ phù hợp và hiện đại, có mô hình tổ chức quản lý sản xuất tốt có hiệu quả, có 

sức cạnh tranh và phát triển bền vững; tham gia tích cực vào chuỗi giá trị (sản xuất 

phân phối) các hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế tỉnh và cả nước; đóng góp phần 

quan trọng trong phát triển kinh tế tỉnh, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập 

của nhân dân. 

Thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 

39-CTr/TU ngày 28/8/2017 thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của BCH Trung ương 

khóa XII của Tỉnh ủy ngày 28/8/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu 

quả doanh nghiệp nhà nước.  

UBND tỉnh Vĩnh Phúc có Kế hoạch số 7603/KH-UBND, ngày 29/9/2017 thực 

hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy số 39-CTr/TU ngày 28/8/2017; đồng thời 

chỉ đạo tiến hành nhiều quy hoạch phát triển của địa phương, như: 

- Quy hoạch phát triển nhân lực Vĩnh Phúc đến năm 2020 và Quy hoạch phát triển 

GD-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; 

Theo quy hoạch, Khu đô thị Vĩnh Phúc là trung tâm chính trị - hành chính của 

tỉnh; là trung tâm kinh tế lớn của vùng Thủ đô Hà Nội với các ngành Công nghiệp, dịch 

vụ, thương mại, đào tạo - khoa học và du lịch - nghỉ dưỡng là chủ đạo; là trung tâm văn 

hóa, đầu mối giao thông, giao lưu quan trọng của vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm 
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Bắc bộ, cả nước và quốc tế; là nơi có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng. Khu đô 

thị có quy mô dân số đến năm 2020 sẽ đảm bảo có 660.000 người; năm 2030 là 

1.000.000 người, với quy mô đất đai là 19.330 ha vào năm 2020 và 31.860 ha vào năm 

2030 [11]. 

- Quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển các khu công nghiệp, tạo điều 

kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhằm thu hút, giải quyết việc làm cho lao động địa 

phương hiện chiếm trên 70% lực lượng lao động trong toàn tỉnh; 

- Quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng ở các làng nghề đảm bảo thuận lợi hiệu quả 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động. Tập trung khôi phục, phát triển làng nghề 

truyền thống, nghề tiểu thủ công nghiệp, phát triển các mặt hàng thủ công mỹ nghệ 

tạo ra các sản phẩm có giá trị cao phục vụ xuất khẩu. 

- Quy hoạch chi tiết các khu sản xuất tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

thuê, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và giao thương, bảo vệ môi trường, phát 

triển làng nghề bền vững. 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo, chỉ đạo chú trọng tăng cường hợp tác 

với các tổ chức trong nước và quốc tế nhằm chủ động tìm kiếm và vận động các tổ 

chức quốc tế giúp đỡ đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, nghiên cứu học 

tập kinh nghiệm và mô hình dạy nghề của các nước phát triển; phối hợp với cơ quan 

hợp tác quốc tế tổ chức đào tạo nâng cao kỹ năng cho các cán bộ làm công tác trợ giúp 

phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

4.2.  Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh 

Vĩnh Phúc 

4.2.1. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ thống quản lý tốt để nâng 

cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Năng lực quản trị của các DNNVV Vĩnh Phúc được phân tích ở phần thực trạng 

được đánh giá ở mức trung bình; nguồn nhân lực chất lượng cao còn yếu và thiếu. 

Thêm vào đó, năng lực kinh nghiệm hoạt động, kinh nghiệm vận hành DNNVV cũng 

bộc lộ nhiều tồn tại, yếu kém. Vì thế, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 

và hệ thống quản lý tốt để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các DNVVV ở Vĩnh 

Phúc là điều kiện là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu cho các DNNVV. 

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh phúc cũng cần có những giải pháp 

thiết thực (địa phương kiến tạo), tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này SX-KD. 
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4.2.1.1. Cơ sở để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao giúp xây dựng và củng cố đội ngũ cán 

bộ quản lý có tinh thần trách nhiệm cao, ý thức và phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ cao, kỹ năng quản lý thuần thục, xử lý tình mọi huống trong 

thực tiễn hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của doanh nghiệp trong thời 

kỳ hội nhập. Thêm vào đó, phát triển đội ngũ cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ sâu, tận 

tâm, tận tụy, có tinh thần trách nhiệm với doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu ngày càng 

cao của khách hàng, xã hội trong việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp 

hiện nay.  

Nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ giúp hoàn thiện hệ thống tổ chức kinh doanh, 

dịch vụ phù hợp năng lực quản lý của doanh nghiệp; đáp ứng nhu cầu sử dụng sản 

phẩm, dịch vụ của thị trường, sự hài lòng của khách hàng; đảm bảo hiệu quả kinh 

doanh của doanh nghiệp đạt được cao nhất. Bên cạnh đó còn đảm bảo công tác quản 

lý hoạt động của các tổ chức, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất; duy 

trì giữ vững uy tín của doanh nghiệp trên thị trường, góp phần vào sự phát triển bền vững 

của doanh nghiệp. 

4.2.1.2. Nội dung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 

- Nghiên cứu, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động kinh 

doanh theo ngành, nghề của doanh nghiệp cho người đứng đầu (như chủ tịch Hội 

đồng thành viên, hội đồng quản trị,…) và cán bộ quản lý chủ chốt để nâng cao chất 

lượng quản lý kinh doanh, tăng lợi nhuận thu về cho doanh nghiệp, đồng thời nâng 

cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

- Rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên 

của doanh nghiệp từ khối văn phòng đến các đơn vị trực thuộc làm cơ sở kiện toàn, 

sắp xếp, điều chỉnh đội ngũ đảm bảo chất lượng hoạt động hiệu quả nhất cho đơn vị. 

- Căn cứ kết quả đánh giá thực trạng, xây dựng quy hoạch cán bộ để chủ động 

nguồn nhân lực nhất là đội ngũ cán bộ khối phục vụ các phòng, ban tực thuộc doanh 

nghiệp. Từ đó có hướng đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ và thái độ phục vụ, làm việc cho đội ngũ cán bộ doanh nghiệp. 

- Thực hiện tuyển dụng cán bộ quản lý và cán bộ có trình độ chuyên môn đáp 

ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay. 

- Nghiên cứu kiện toàn các phòng, ban chức năng, các bộ phận nghiệp vụ, các 

đơn vị trực tiếp sản xuất…, giảm tối đa số lượng phòng, ban, đơn vị phục vụ tăng 
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cường phân công, phân cấp một cách hợp lý, đảm bảo thích nghi với những biến động 

của thị trường, với nhiệm vụ của ngành,v.v. 

- Đầu tư xây dựng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề cao đáp 

ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn hội nhập quốc tế, tạo tiền đề để nâng cao năng 

lực cạnh tranh về sản phẩm, giá trị hàng hóa, dịch vụ. 

4.2.1.3. Giải pháp tổ chức thực hiện 

a) Ưu tiên bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho ban lãnh đạo doanh nghiệp 

Ban lãnh đạo doanh nghiệp bao gồm: Hội đồng quản trị, ban Giám đốc, Giám 

đốc phụ trách các bộ phận trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. 

 Nội dung bồi dưỡng gồm: 

- Nâng cao trình độ chuyên môn ngành nghề cần thiết cho công tác tổ chức, 

điều hành, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời chú 

trọng bồi dưỡng các kỹ năng phục vụ cho quản lý doanh nghiệp như: Quản lý tài 

chính, quản lý nhân sự, kỹ năng giao tiếp nhất là kỹ năng thuyết trình,… 

- Nâng cao phẩm chất đạo đức kinh doanh trong điều kiện hoạt động trong cơ 

chế kinh tế thị trường giai đoạn hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng nhằm nâng cao 

uy tín kinh doanh và giữ vững thương hiệu của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng 

trong xã hội hiện nay. Tạo cho lực lượng chi bộ tiếp cận, tiếp thu phẩm chất kinh 

doanh của các doanh nghiệp ở các nước tiên tiến trên thế giới, kế thừa phát huy những 

tinh hoa kinh doanh của doanh nhân Việt Nam trong thời gian qua. Đạo đức kinh 

doanh phải được đặt lên hàng đầu và là tiêu chí quan trọng đẻ đánh giá năng lực kinh 

doanh của ban lãnh đạo cũng như người đứng đầu doanh nghiệp của nước ta hiện nay. 

- Xây dựng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các doanh nghiệp về văn hóa 

kinh doanh theo tinh thần chủ trương của Đảng, Nhà nước ta; tạo sức lan tỏa đến toàn 

thể đội ngũ cán bộ, công nhân viên trong doanh nghiệp, hình thành và ổn định nền 

văn hóa mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Bồi dưỡng để xác lập mối quan hệ giữa các thành viên ban lãnh đạo với nhau 

trong hoạt động kinh doanh, mức độ kiểm soát của ban lãnh đạo với nhân viên, giữa 

các bộ phận đồng cấp và giữa cấp trên với cấp dưới… 

 Hình thức bồi dưỡng: 

- Đào tạo theo hệ tập trung: Đầu tư kinh phí, thời gian đủ để đảm bảo cho điều 

kiện thuận lợi cho cán bộ trong ban lãnh đạo doanh nghiệp đi dự các chương trình 
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đào tạo, nâng cao trình độ như chương trình đại học văn bằng phù hợp công việc đang 

đảm nhiệm; chương trình cao học, chương trình nghiên cứu sinh… Đối với đào tạo 

theo chương trình này cần nghiên cứu bố trí thời gian hợp lý nhất, tạo điều kiện cho 

người đi học yên tâm tập trung học tập đạt chất lượng cao, tiếp thu được tri thức mới, 

tiến bộ của thế giới vận dụng hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện của Việt 

Nam. Mặt khác, cần chọn trường, ngành nghề đào tạo, địa điểm cơ sở đào tạo để 

thuận lợi nhất cho cán bộ có thể vừa tham gia học tập, vừa chỉ đạo hoàn thành công 

việc được phân công của mình ở doanh nghiệp. Cần xem xét số lượng cán bộ trong 

ban lãnh đạo được cử đi đào tạo để đảm bảo cân đối, hài hòa, không làm gián đoạn 

công việc ở nhà. 

- Tổ chức đào tạo theo hệ tại chức: Căn cứ nhu cầu học tập nâng cao trình độ 

của cá nhân, theo yêu cầu công việc được phân công phụ trách, cần nghiên cứu cử 

cán bộ tham gia chương trình đào tạo phù hợp như đào tạo trình độ đại học từ xa, 

chương trình đào tạo hệ trung hạn, ngắn hạn nhằm bổ sung kiến thức về quản lý, về 

khoa học và công nghệ, về ngoại ngữ, tin học,… cho cán bộ để nâng cao chất lượng 

công tác của đội ngũ cán bộ quản lý của doanh nghiệp. 

- Tổ chức các chương trình bồi dưỡng nâng cao thường xuyên: Nghiên cứu tổ 

chức cho cán bộ theo định kỳ hàng năm để cập nhật tri thức mới của nhân loại và 

kinh nghiệm hoạt động thực tiễn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

- Hình thức tự bồi dưỡng: Động viên cán bộ tự nghiên cứu, tự học tập để nâng 

cao nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác đáp ứng yêu cầu 

không ngừng đổi mới và phát triển của xã hội nước ta. Cần có chính sách khuyến 

khich phù hợp, hiệu quả nhất để cán bộ nhận thức được nâng cao trình độ là đáp ứng 

yêu cầu công việc mà không thể không tự giác học tập nghiên cứu để khẳng định 

mình trong doanh nghiệp cũng như trong xã hội. 

b)  Xây dựng hệ tiêu chí chuẩn để đánh giá cán bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa làm cơ sở cho các công tác cán bộ 

Để công tác đánh giá đội ngũ cán bộ được sát thực, khách quan, các doanh 

nghiệp cần xây dựng hệ tiêu chí đánh giá chuẩn nhất, phù hợp làm cơ sở cho việc 

kiểm soát chất lượng hoạt động của cán bộ, nhất là cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ. 

Muốn vậy, cần xây dựng được tiêu chuẩn của các chức danh, vị trí việc làm trong 

doanh nghiệp trên cơ sở yêu cầu về trình độ cán bộ đối với mỗi công việc được giao. 
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Hệ tiêu chí đánh giá phải được xây dựng trên cơ sở khoa học; nội dung các tiêu 

chí, tiêu chuẩn phải rõ ràng, cụ thể, dễ theo dõi, dễ kiểm tra, xem xét khi đánh giá; 

đảm bảo người đánh giá và người được đánh giá dễ thống nhất; đồng thời phù hợp 

yêu cầu thực của mỗi vị trí chức danh mà không quá xa vời, cao siêu, khó thực hiện. 

Mọi chức danh, vị trí, nhiệm vụ của doanh nghiệp phải được thể hiện thông qua các 

tiêu chí đánh giá với những yêu cầu cụ thể, chính xác và rõ ràng nhất. Mỗi loại hình 

doanh nghiệp, mỗi lĩnh vực hoạt động phải có hệ tiêu chí đánh giá riêng phù hợp điều 

kiện của từng doanh nghiệp, đảm bảo công tác tuyển dung cán bộ thuận lợi và chất 

lượng cán bộ đáp ứng yêu cầu. 

c)  Rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý theo hệ tiêu chí và vị trí việc 

làm của doanh nghiệp 

 Đánh giá theo định kỳ 

- Thường xuyên hàng năm các doanh nghiệp cần tiến hành rà soát đội ngũ cán 

bộ của mình để đánh giá hiệu quả hoạt động của họ so với yêu cầu đặt ra của doanh 

nghiệp. Cần đánh giá ở các nội dung sau: 

+ Tình thần, thái độ, tình cảm, trách nhiệm trong công việc ảnh hường đến 

chất lượng phục vụ doanh nghiệp và niềm tin của đối tác, khách hàng qua giao tiếp 

đối với doanh nghiệp. 

+ Tinh thần đoàn kết nội bộ ý thức xây dựng doanh nghiệp phát triển + Chất 

lượng, hiệu quả công việc được giao. 

+ Tiến độ thực hiện chức trách, nhiệm vụ đảm nhiệm trước lãnh đạo doanh 

nghiệp; Sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị, cá nhân liên quan trong xử lý, giải 

quyết công việc được giao. 

- Kết quả đánh giá phải được thống nhất trong lãnh đạo doanh nghiệp và được 

sự tham gia ý kiến của cán bộ được đánh giá. Có như vậy mới tạo được sự đồng thuận, 

thống nhất trong nội bộ và đảm bảo tính khách quan, công bằng trong đánh giá. 

- Đánh giá cán bộ phải được gắn với chính sách khen thưởng, động viên thiết 

thực, kịp thời để người lao động gắn bó với doanh nghiệp lâu dài. 

 Đánh giá khi điều chỉnh nhiệm vụ, chương trình hoạt động kinh doanh 

- Khi có nhiệm vụ lớn, quan trọng ảnh hưởng tác động đến sự phát triển của 

doanh nghiệp hoặc có chương trình kinh doanh mang tầm chiến lược đòi hỏi việc 

xem xét, bố trí cán bộ phù hợp yêu cầu mới, doanh nghiệp phải tiến hành rà soat, 

đánh giá lại đội ngũ cán bộ để sắp xếp, bố trí cho hợp lý nhất. 
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- Rà soát, đánh giá cán bộ trong trường hợp này cần xem xét yêu cầu nhiệm 

vụ trong giai đoạn mới để có chương trình đào tạo lại hoặc bồi dưỡng cán bộ đáp ứng 

nhiệm vụ của doanh nghiệp. Khi cần thiết có thể điều chuyển, bổ sung, tuyển dụng 

cán bộ cho vị trí, chức danh theo yêu cầu nhiệm vụ mới. 

 Khi bổ nhiệm cán bộ 

Do yêu cầu công việc, căn cứ năng lực của cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp cần 

tiến hành bổ nhiệm cán bộ vào vị trí mới, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp đạt hiệu quả cao hơn. Tiến hành đánh giá cán bộ trước khi bổ nhiệm 

cán bộ là việc bắt buộc để khẳng định năng lực cán bộ khi ở vị trí lãnh đạo cao hơn. 

Mặc dù đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, công tác bổ nhiệm cán bộ thường thực 

hiện đơn giản, nhưng cần đánh giá để sử dụng cán bộ chính xác hơn, động viên cán 

bộ được bổ nhiệm và để mọi người yên tâm với nhiệm vụ hiện tại của mình. 

 Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, nhân viên 

Đánh giá về chất lượng, số lượng cán bộ nhân viên doanh nghiệp so với yêu 

cầu sử dung cán bộ theo vị trí chức danh của doanh nghiệp tại thời điểm đánh giá. từ 

đó xác định rõ: Số lượng còn thiếu so với yêu cầu; Số lượng chưa đáp ứng yêu cầu 

về tình độ, năng lực cần đào tạo lại hoặc bồi dưỡng thêm; Số lượng cần chấm dứt hợp 

đồng; và những vị trí cần tuyển dụng thêm. 

d) Tiến hành quy hoạch tạo sự chủ động nguồn cán bộ 

 Căn cứ kết quả đánh giá thực trạng đội ngũ CBCNV của Công ty, tiến hành 

quy hoạch cán bộ cho các chức danh, vị trí việc làm. Chú ý quy hoạch chức 

danh từ cao đến thấp, từ vị trí chủ chốt đến nhân viên nghiệp vụ, từ các phòng, 

ban nghiệp vụ đến các cơ sở sản xuất kinh doanh. 

 Thực hiện quy hoạch cán bộ theo từng giai đoạn: Dài hạn, trung hạn, ngắn hạn 

phù hợp chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

 Trên cơ sở quy hoạch, thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo 

nhiệm vụ, chức danh đáp ứng yêu cầu sử dụng cán bộ của doanh nghiệp. 

 Chuyển đổi vị trí, điều động cán bộ hiện có theo quy hoạch, đảm bảo không 

xáo trộn và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh; cần chú ý xem xét 

để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cá nhân. 

 Hàng năm tiến hành rà soát lại quy hoạch, xem xét điều chỉnh những trường 

hợp có nhiều khả năng biến động do các nguyên nhân như: Nhu cầu bố trí sắp 
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xếp công việc khác; sự trưởng thành của cá nhân trong khi thực thi chức trách, 

nhiệm vụ; năng lực, nguyện vọng cá nhân; tinh thần, thái độ làm việc;… Đối 

với những trường hợp không đáp ứng tiêu chuẩn với vị trí đã quy hoạch, cần 

thiết thay đổi hoặc đưa ra khỏi quy hoạch của doanh nghiệp. Rà soát cán bộ 

ngoài quy hoạch để lựa chọn những cán bộ có đủ tiêu chuẩn trong quá trình 

phấn đấu đưa bổ sung vào quy hoạch. 

 Khi rà soát quy hoạch phải thực hiện xem xét các tiêu chuẩn, điều kiện của 

cán bộ như trường hợp chọn cán bộ đưa vào quy hoạch lần đầu. 

e) Tuyển chọn cán bộ theo chức danh, vị trí việc làm 

 Trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và quy hoạch, Ban lãnh đạo 

doanh nghiệp xem xét xây dựng kế hoạch tuyển dụng cán bộ. 

 Tuyển dụng cán bộ phải đảm bảo tiêu chuẩn chức danh cán bộ của doanh 

nghiệp; số lượng còn thiếu so với yêu cầu; điều kiện tuyển dụng như trình độ 

đào tạo, năng lực sở trường, phẩm chất, điều kiện sức khỏe, khả năng phục vụ 

doanh nghiệp, nguyện vọng cá nhân. 

 Tuyển dụng cán bộ phải công khai tiêu chuẩn, vị trí việc làm và các yêu cầu 

có tính đặc thù của doanh nghiệp… 

 Quy trình, nguyên tắc tuyển dụng thực hiện theo các văn bản pháp luật quy 

định trên cơ sở vận dụng điều kiện cụ thể của doanh nghiệp. Những trường 

hợp trúng tuyển phải thông báo kịp thời và thực hiện hợp đồng lao động theo 

quy định của pháp luật. 

4.2.2.  Phát triển hệ thống tài chính, tạo điều kiện nguồn vốn vay cho các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ cho đầu tư và phát triển 

Ngày 3/6/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị 

quyết số 10-NQ/TW nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển các doanh 

nghiệp, trong đó có nhiệm vụ phải tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi 

cho phát triển kinh tế tư nhân, nhất là tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn lực 

của các doanh nghiệp. 

Mặc dù chưa có một kết quả điều tra chính thức, toàn diện về việc tăng quy mô 

vốn chủ sở hữu, doanh thu thuần, lợi nhuận, tổng tài sản… của nhóm các DNNVV 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong những năm gần đây, nhưng thực tế theo các báo 
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cáo cho thấy những chỉ tiêu này của các doanh nghiệp tăng khá mạnh và song song 

với đó là sự phát triển kinh tế chung của tỉnh này. Hiện nay, khả năng tiếp cận các 

nguồn vốn của các DNNVV nói chung và các DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

gặp nhiều hạn chế trong khi vốn là một trong những yếu tố cơ bản và trọng yếu để 

phát triển sản xuất kinh doanh. Để có được nguồn vốn ổn định, đảm bảo hoạt động 

sản xuất kinh doanh bền vững, gia tăng năng lực cạnh tranh trong dài hạn thì buộc 

các DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có phương án huy động vốn phù hợp với 

tình hình thực tế của bản thân và thị trường. 

Theo đó, tỉnh Vĩnh Phúc cần tạo điều kiện bình đẳng, thuận lợi cho các doanh 

nghiệp tiếp cận vay vốn ngân hàng, huy động vốn trên thị trường chứng khoán, nhất 

là phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng các dịch vụ tài chính với chi phí hợp 

lý,… để thị trường chứng khoán thực sự trở thành một kênh huy động vốn trung và 

dài hạn quan trọng của các doanh nghiệp tư nhân. Bên cạnh đó, hệ thống tài chính, 

ngân hàng tiếp tục được củng cố, cơ cấu lại và phát triển ổn định, an toàn nhằm đáp 

ứng nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp. Thời gian qua, các doanh nghiệp đã tiếp cận 

thuận lợi, bình đẳng hơn các nguồn vốn chính thức và các thị trường các yếu tố sản 

xuất. Trên thực tế, hệ thống tài chính, ngân hàng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ vốn cho 

phát triển kinh tế - xã hội. Điều này khiến cho các doanh nghiệp gặp nhiều vướng 

mắc, rào cản phát triển, trong đó có vấn đề tiếp cận các nguồn vốn, nhất là nguồn vốn 

trung và dài hạn. Theo cấu trúc thị trường tài chính hiện nay, hệ thống ngân hàng 

đang là kênh cấp vốn quan trọng nhất trong nền kinh tế, trong khi thị trường vốn vẫn 

còn nhiều tiềm năng phát triển.  

Một điểm khác, tỉnh Vĩnh Phúc nên thành lập Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp để hỗ trợ 

vốn đối với các doanh nghiệp, các cá nhân, tập thể mới khởi sự doanh nghiệp, kể cả 

hình thức cho vay và đầu tư mạo hiểm để ươm tạo những doanh nghiệp tiềm năng 

trong tương lai. Muốn cạnh tranh được, để không thua ngay trên sân nhà thì doanh 

nghiệp cần phải đầu tư đổi mới máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại, ngang tầm với 

đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, số vốn hỗ trợ và cho vay từ Quỹ phát triển khoa học - 

công nghệ của tỉnh chưa đáp ứng đủ nhu cầu của doanh nghiệp. Do đó, UBND tỉnh 

nên cho phép doanh nghiệp được vay vốn đầu tư trung và dài hạn từ Quỹ đầu tư phát 

triển thành phố với lãi suất tối thiểu, ưu đãi, ổn định, lâu dài thì sẽ hỗ trợ rất lớn cho 

doanh nghiệp mạnh dạn vay vốn tại Quỹ để đầu tư đổi mới công nghệ mà không lo 

sợ thị trường lãi suất sẽ phập phù và tăng cao trong dài hạn. 
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Để các DNNVV dễ dàng hơn trong tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, cần có sự 

hài hòa lợi ích của 3 nhân tố là tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và cơ chế, chính sách 

của Nhà nước. Các ngân hàng cần đổi mới cơ chế, chính sách tín dụng theo nguyên 

tắc thị trường; cải tiến thủ tục cho vay đối với DNNVV theo hướng đơn giản, rõ ràng 

hơn nhằm rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay. Bên cạnh đó, DNNVV cần thực hiện 

minh bạch hóa, bài bản hóa hệ thống sổ sách kế toán tạo thuận tiện cho ngân hàng 

trong việc theo dõi hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ đó nhanh chóng đưa ra quyết 

định cho vay vốn. Về phía địa phương, chính quyền cũng cần chủ động thành lập các 

tổ chức, các quỹ hỗ trợ vốn, quỹ bảo lãnh tín dụng... tạo thêm nhiều cơ hội cho các 

DNVVN tiếp cận nguồn vốn.  

4.2.3. Tăng cường năng lực khoa học - công nghệ cho các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trong tỉnh 

Đối với việc tăng cường năng lực khoa học - công nghệ cho DNNVV cần tăng 

cường sự hỗ trợ của Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước về vốn, cơ chế, chính 

sách, luật pháp, xúc tiến thương mại, giáo dục - đào tạo, tư vấn về thiết bị, công nghệ 

hiện đại... cho các doanh nghiệp. Chính sách của Nhà nước cần tạo ra được các thể 

chế phù hợp, phát triển thị trường khoa học - công nghệ. Đồng thời, tăng cường hơn 

nữa vai trò của các hiệp hội, các hội, câu lạc bộ giám đốc và những tổ chức chuyên 

môn, nghiệp vụ đối với sự phát triển của các doanh nghiệp 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhất là khi tỉnh Vĩnh Phúc 

đang tập trung xây dựng cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào 

năm 2025, thì việc nâng cao năng lực cạnh tranh trở thành vô cùng quan trọng đối 

với các doanh nghiệp. Vì vậy, để tăng cường năng lực cạnh tranh của các DNNVV, 

cần hỗ trợ về vốn và tiếp cận tín dụng cho DNNVV. Các ngân hàng cần đổi mới cơ 

chế, chính sách tín dụng theo nguyên tắc thị trường; các thủ tục cho vay đối với 

DNNVV cần đơn giản, rõ ràng hơn, nhằm rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay. Các 

DNNVV cần thực hiện minh bạch hoá, bài bản hoá hệ thống sổ sách kế toán tạo thuận 

tiện cho ngân hàng trong việc theo dõi hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ đó nhanh 

chóng đưa ra quyết định cho vay vốn. Về phía địa phương, chính quyền cũng cần chủ 

động thành lập các tổ chức, các quỹ hỗ trợ vốn, quỹ bảo lãnh tín dụng... tạo thêm 

nhiều cơ hội cho các DNNVV tiếp cận nguồn vốn. 

Bên cạnh đó, nhà nước cần hỗ trợ về tăng cường năng lực khoa học - công nghệ 

cho DNNVV; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo môi trường khuyến khích, 

hỗ trợ hình thành và phát triển các liên kết DN; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, 
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tạo thuận lợi tối đa cho các DNNVV tham gia sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ đào tạo và 

phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV. Các DNNVV cũng cần lựa chọn những 

người quản lý doanh nghiệp có bản lĩnh và năng lực thực sự, khi được nhà nước hỗ 

trợ, khuyến khích, cần nắm bắt cơ hội để tăng cường năng lực cạnh tranh, không 

những vì sự tồn tại và phát triển của DN, mà còn góp phần củng cố và nâng cao sức 

cạnh tranh tổng hợp của nền kinh tế để tăng cường năng lực hội nhập, phát triển KT-

XH của tỉnh, của đất nước. 

Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh sẽ tạo ra mối liên kết giữa các tổ chức khoa học, công 

nghệ, các nhà khoa học, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, cùng các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa trong tỉnh và khu vực khác, từ khâu sản xuất cho đến đầu ra thành phẩm. 

4.2.4.  Xây dựng chiến lược sản phẩm, liên danh, liên kết hợp tác để nâng cao năng 

lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập quốc tế 

Việc xây dựng chiến lược sản phẩm, liên doanh, liên kết hợp tác để nâng cao 

năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế được thực hiện dựa theo 

các mục tiêu sau: Một là, xây dựng chiến lược sản phẩm để đảm bảo yêu cầu về số 

lượng sản phẩm, dịch vụ của thị trường; đáp ứng nhu cầu về chất lượng, hình thức 

sản phẩm của khách hàng; Hai là, đảm bảo đa dạng hóa loại hình sản phẩm và tạo được 

nhiều sản phẩm mới có sự khác biệt nổi trội so với các sản phẩm tương tự của các đối thủ 

cạnh tranh trên thị trường; Ba là liên danh, liên kết để tạo ra sức mạnh tổng hợp, lớn hơn 

về lượng và chất; có thể đáp ứng một cách toàn diện các yêu cầu của thị trường với 

quy mô lớn, phức tạp hơn, ngày càng nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 

cũng như doanh nghiệp trong liên danh, liên kết, đặc biệt về năng lực tài chính, kinh 

nghiệm, khoa học kỹ thuật, công nghệ. 

Để đạt được các mục tiêu trên, các nội dung thực hiện bao gồm: 

- Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm để duy trì giữ vững thương hiệu 

doanh nghiệp trên thị trường vừa đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tăng thêm thị phần 

của doanh nghiệp, đảm bảo năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp so với các đối thủ 

cùng ngành, cùng lĩnh vực sản phẩm. Mặt khác chú trọng phát triển và hoàn thiện các 

sản phẩm bổ sung để đảm bảo thỏa mãn yêu cầu thuận lợi cho khách hàng khi sử 

dụng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. 

- Đẩy mạnh áp dụng kỹ thuật tiên tiến, công nghệ mới trong sản xuất tạo ra sản 

phẩm, trong dịch vụ, tiếp thị để kịp thời đáp ứng yêu cầu của thị trường và gắn bó 
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khách hàng với doanh nghiệp theo mục tiêu lâu dài, ổn định. Áp dụng tiến bộ khoa 

học, công nghệ mới tạo ra nhiều sản phẩm mới có tính chất đặc thù, nổi trội hơn so 

với sản phẩm của các doanh nghiệp khác, nâng cao doanh thu cũng như doanh số bán 

hàng và lợi nhuận cho doanh nghiệp. 

- Không ngừng cải tiến bao bì đảm bảo khoa học, mỹ thuật, hấp dẫn, an toàn 

cho người sử dụng sản phẩm, dịch vụ đáp ứng sở thích, tạo sự chú ý của khách hàng 

với doanh nghiệp. 

- Thực hiện liên danh, liên kết để tạo được nguồn lực lớn hơn, có số lượng sản 

phẩm nhiều hơn, đa dạng hơn và chất lượng cao hơn. Tận dụng lợi thế của các doanh 

nghiệp liên kết, hạn chế khó khăn của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh cũng 

như nâng cal năng lực cạnh tranh trên thị trường. 

Quá trình tổ chức thực hiện nhấn mạnh vào những điểm mấu chốt sau: 

1- Không ngừng nâng cao và duy trì chất lượng sản phẩm, dịch vụ 

Việc duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm rất cần thiết để nâng cao khả năng 

cạnh tranh của sản phẩm, thông qua đó có thể duy trì và phát triển thị phần của doanh 

nghiệp ngày càng rộng lớn, vững chắc hơn. Trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay của nước ta, việc duy trì và nâng cao chất lượng 

sản phẩm có thể thực hiện qua một số biện pháp cụ thể sau: 

Thứ nhất: Tiếp tục chấn chỉnh, kiện toàn và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng 

của Doanh nghiệp, đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9000: 2001 và các tiêu chí sản phẩm của 

ngành, địa phương. Hệ thống quản lý chất lượng gồm bộ máy đội ngũ cán bộ quản lý 

chất lượng, cơ chế chính sách quản lý chất lượng và hệ thống trang thiết bị đánh giá chất 

lượng sản phẩm của doanh nghiệp. 

- Đội ngũ cán bộ quản lý chất lượng phải thường xuyên được chăm lo kiện toàn, 

đảm bảo hoạt động có hiệu quả theo yêu cầu. Đó là những cán bộ có trình độ chuyên môn 

cao, nghiệp vụ sâu; am hiểu và có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn; có tinh thần trách 

nhiệm, phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp tốt, trung thực trong công việc. Doanh nghiệp 

cần chú ý đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức đáp ứng yêu cầu công việc trong điều 

kiện thị trường có sự thay đối thường xuyên do hoàn cảnh của xã hội, của cơ chế 

chính sách nhà nước. Phải đảm bảo đủ số lượng cán bộ quản lý chất lượng sản phẩm 

và có chính sách phù hợp với công việc mang tính đặc thù của doanh nghiệp để cán 

bộ yên tâm, tin tưởng thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Xây dựng cơ chế chính sách quản lý chất lượng mang tính chất đặc thù với sản 

phẩm, dịch vụ của từng doanh nghiệp, đảm bảo công bằng, khách quan, toàn diện trong 
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quá trình quản lý chất lượng sản phẩm. Cơ chế, chính sách của doanh nghiệp phải mang 

tính thời gian, không gian, tức là phù hợp từng giai đoạn sản xuất hàng hóa, dịch vụ cũng 

như mỗi vùng miền sản xuất mà doanh nghiệp đặt cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Có như vậy mới đảm bảo tính công bằng trong xác định giá thành và giá bán sản phẩm, 

dịch vụ, từ đó giúp doanh nghiệp hạch toán sát thực tế hơn. 

- Trang thiết bị phục vụ đánh giá chất lượng sản phẩm giữ vai trò rất quan trọng, 

nó thể hiện tính chính xác, sát thực của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trong thực tiễn. 

Do vậy, doanh nghiệp cần quan tâm đầu tư trang thiết bị mới, hiện đại đáp ứng yêu 

cầu năng suất, hiệu quả của công tác quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Tuy nhiên, 

để hạ giá thành sản phẩm khi xuất xưởng, việc đầu tư cho trang thiết bị đánh giá chất 

lượng sản phẩm phải phù hợp với điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp, từng sản 

phẩm, dịch vụ. Mặt khác, mỗi doanh nghiệp phải xây dựng được các tiêu chí sản 

phẩm riêng biệt trên cơ tiêu chí ISO quốc tế và tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

Thứ hai: Nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua lựa chọn chất lượng đầu vào 

của vật tư, nguyên liệu sản xuất và dịch vụ gia công. Vật tư sản xuất, các yếu tố đầu 

vào có ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng hàng hóa và chất lượng sản phẩm được sản 

xuất ra. Vì vậy, việc tuyển chọn kỹ lưỡng vật tư, nguyên liệu đầu vào cần đặc biệt 

chú trọng. Cần thực hiện tốt một số mặt như: Kiểm tra, giám sát việc cung ứng về 

chủng loại vật tư; Xem xét các chỉ tiêu thể hiện chất lượng, đặc tính của vật tư, nguyên 

liêu xem chúng có tác động đến độ bền cũng như đảm bảo thực hiện tốt các tính năng 

của chúng đối với sản phẩm; Việc lựa chọn nhà cung cấp thông qua hình thức đấu 

thầu; Chọn các đối tác gia công các công đoạn sản xuất sản phẩm có tác động trực 

tiếp đến chất lượng sản phẩm sản xuất ra. 

2- Tăng cường bảo dưỡng, nâng cấp thiết bị phục vụ sản xuất hàng hóa sản phẩm 

Thiết bị máy móc, phương tiện, công cụ có ảnh hưởng quan trọng đến chất lượng 

sản phẩm, chất lượng dịch vụ cũng như đáp ứng yêu cầu của khách hàng trên thị trường. 

Vì vậy, nâng cấp, bảo trì bảo dưỡng thiết bị máy móc và các phương tiện phục vụ sản 

xuất kinh doanh đúng định kỳ, đảm bảo hoạt động thường xuyên, chính xác là một 

trong các yêu cầu đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chí đặt ra. 

Để công tác này đạt được kết quả như mong muốn, các doanh nghiệp chú ý một số nội 

dung cần thực hiện sau: 

Thứ nhất: Xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị máy móc theo định kỳ. 

Hàng năm, căn cứ tình hình máy móc, thiết bị của mình, các doanh nghiệp xây dựng 

kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, duy tu để đảm bảo hoạt động liên tục, để dây chuyền 
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sản xuất hàng hóa không bị gián đoạn. Đặc biệt dây chuyền sản xuất sản phẩm không 

được để ngắt quãng, ùn ứ sản phẩm dở dang ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất 

sản phẩm; không được để gián đoạn ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ khách hàng. 

Trên cơ sở xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, chủ động được kinh phí đầu tư cho thiết 

bị, đảm bảo ổn định dây chuyền sản xuất hoặc dịch vụ của doanh nghiệp. 

Thứ hai: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ công tác bảo trì thiết bị sản 

xuất. Các điều kiện cần chuẩn bị bao gồm: kinh phí, tiền vốn; vật tư vật liệu, phụ 

tùng; dụng cụ và phương tiện cho bảo dưỡng; nhân lực để bảo dưỡng, bảo trì,… Phải 

luôn có thiết bị, máy móc thay thế, dự phòng trong quá trình bảo dưỡng thiết bị. Phải 

đảm bảo trong quá trình bảo dưỡng không ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh 

doanh làm giảm sản phẩm, doanh thu của doanh nghiệp. Đồng thời chuẩn bị các 

phương án xử lý các tình huống xảy ra do các thiết bị máy móc quá cũ kỹ, chưa lượng 

hêt được chất lượng bên trong để quá trình bảo dưỡng được chủ động. 

Thứ ba: Tổ chức hoạt động bảo dưỡng theo đúng kế hoạch, quy trình kỹ thuật. 

Bảo dưỡng phải đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật ngay từ khâu tháo, lắp đến chạy 

thử, kiểm tra chất lượng bảo dưỡng và dưa vào hoạt động chính thức. Tổ chức bảo 

dưỡng theo tiến độ, lịch trình, đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện các loại máy móc, 

thiết bị cho mỗi dây chuyền sản xuất hay dịch vụ. Bố trí đủ về số lượng thợ bảo 

dưỡng, đảm bảo đồng bộ về cơ cấu đội ngũ thợ sửa chữa, bảo dưỡng; thành lập các 

dây chuyền báo dưỡng có tính chuyên môn sâu, nghiệp vụ thuần thục đảm bảo nâng 

cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo trì, bảo dưỡng. Phải đảm bảo mức độ an toàn 

cao nhất cho người và thiết bị trong suốt quá trình bảo trì, bảo dưỡng. 

Thứ tư: Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo trì, bảo dưỡng. Tăng cường 

giám sát công tác bảo dường đảm bảo thực hiện đúng quy trình, đúng tiến độ, hạ giá 

thành mức thấp nhất. Kiểm tra kết quả công tác bảo dưỡng máy móc thiết bị, đảm 

bảo an toàn tuyệt đối mới nghiệm thu đưa vào hoạt động. Kiểm tra tình hình sử dụng 

vật tư, thiết bị, kinh phí của công tác đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

3- Đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp 

Mục tiêu trọng tâm của đào tạo, đào tạo lại là tạo được đội ngũ cán bộ chuyên 

môn có trình độ cao, phù hợp chiến lược sản phẩm của doanh nghiệp; đội ngũ lao 

động có tay nghề thuần thục đáp ứng yêu cầu sử dụng trang thiết bị hiện đại, công 

nghệ cao trong sản xuất hàng hóa, tạo được sản phẩm chất lượng cao, nâng cao hiệu 

quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời chú trọng bồi dưỡng 
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đội ngũ nhân lực của doanh nghiệp về nhận thức trách nhiệm với sản phẩm, ý thức 

đối với sự nghiệp phát triển bền vững của doanh nghiệp trong tình hình hiện nay. Từ 

đó, tạo ra được những sản phẩm, dịch vụ tối ưu nhất phục vụ nhu cầu ngày càng khốc 

liệt của khách hàng trên thị trường. 

4- Tăng cường mở rộng thị trường và đa dạng hóa sản phẩm của doanh nghiệp 

Một trong các mục tiêu của chiến lược sản phẩm là tăng cường phát triển thị 

trường, chiếm lĩnh thị phần vượt trội so với các doanh nghiệp cạnh tranh trong cùng 

ngành, cùng địa phương. Chiến lược sản phẩm phải coi mở rộng thị trường là mũi 

nhọn cho việc tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ tăng doanh thu, tăn lợi nhuận cho 

doanh nghiệp. Bới vì thị trường là yếu tố quyết định đầu ra của sản phẩm, là mục tiêu 

phát triển sản phẩm của mỗi doanh nghiệp. Để phát triển thị trường cho đúng hướng 

và khả thi, các doanh nghiệp càn chú ý một số yêu cầu sau: 

- Phải xác định được nhu cầu của thị trường đối với hàng hóa, sản phẩm, dịch 

vụ của mình, trên cơ sở đó hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh với những sản 

phẩm hợp lý nhất. 

- Điều tra, khảo sát nắm được khả năng tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ hàng hóa, làm 

thỏa mãn nhu cầu về số lượng của người tiêu dùng, từ đó có cơ sở đầu tư quy mô sản 

xuất ra sản phẩm, dịch vụ phù hợp khả năng nguồn lực hiện có. 

- Xác định đúng hướng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; hình thành những trọng tâm, 

trọng điểm để đầu tư phù hợp, hiệu quả nhất; mặt khác cần mở rộng, cải tiến tạo được 

nhiều sản phẩm có sức hấp dần hơn đối với khách hàng. Thực hiện đa dạng hóa chủng 

loại sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp để có thể đáp ứng được nhiều yêu cầu đa 

dạng của khách hàng. Mở rộng danh mục sản phẩm hàng hóa là một điều kiện để phát 

triển doanh số và lợi nhuận. Trên cơ sở các mặt hàng đang cung cấp, với khả năng của 

mình, doanh nghiệp có thể lựa chọn kinh doanh thêm một số sản phẩm để mở rộng thêm 

mặt hàng kinh doanh có khả năng đáp ứng đồng bộ, tạo thêm cơ hội tham gia và cung cấp 

các sản phẩm khác sản phẩm hiện có. 

5- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu đưa sản phẩm mới ra thị trường 

Ngoài việc đón đầu nhu cầu thị hiếu của khách hàng trên thị trường, nghiên cứu 

sản xuất ra các sản phẩm mới cũng là để khắc phục những lãng phí do việc đầu tư sản 

xuất sản phẩm hiện tại còn chưa phù hợp, có những lãng phí nào đó, cũng như cải 

tiến các sản phẩm cũ tạo được sản phẩm hàng hóa, dịch vụ nổi trội hơn. Sản phẩm 

mới phải được xuất phát từ nghiên cứu kỹ lưỡng nhu cầu người tiêu dùng trên thị 

trường mà không thể từ ý nghĩ chủ quan của bất cứ người nào. Thị trường thực sự có 
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nhu cầu mới tiến hành chế thử sản phẩm mẫu, phải được sử dụng thử trên phạm vị, 

một quy mô nhỏ, từ đó tisn hành đánh giá chất lượng, tình hình tiêu thụ sản phẩm 

một cách kỹ càng, nhất là hiệu quả kinh doanh. 

Doanh nghiệp xem xét xây dựng các chương trình, kế hoạch sản xuất cụ thể để 

đưa sản phẩm ra thị trường và mở rộng dần thị trường tiêu thụ sản phẩm đó. Trong 

phát triển sản phẩm mới, tập trung trước mắt vào các sản phẩm phục vụ cho chủ 

trương phát triển của ngành, lĩnh vực hay của địa phương. Trong mục tiêu của chiến 

lược sản phẩm, phát triển thị trường cũng đòi hỏi việc tạo ra bao bì hàng hóa hấp dẫn, 

bắt mắt để lôi cuốn khách hàng về với sản phẩm của doanh nghiệp mình. Là một phần 

cấu thành của sản phẩm, các yếu tố về bao bì và chất lượng sản phẩm cũng là các tiêu 

chí được xem xét để đánh giá chung cho chất lượng sản phẩm. Việc thiết kế mẫu mã 

mang tính đặc trưng, bổ sung các thông tin cần thiết trên bao bì sản phẩm sẽ tạo ra ấn 

tượng tốt, tạo được lòng tin đối với khách hàng về sản phẩm. Lựa chọn chất liệu bao 

bì và nhà cung ứng bao bì phù hợp nhằm nâng cao khả năng bảo quản sản phẩm và 

chống được hư hại đáng tiếc do môi trường, do con người trong khi vận chuyển và cả 

khi lưu kho. 

6- Liên doanh, liên kết tạo năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp 

Thực hiện liên danh, liên kết giữa các doanh nghiệp nhằm tạo nguồn lực cho 

mỗi đơn vị trong liên kết; đồng thời có điều kiện chuyên môn hóa quy trình sản xuất 

hàng hóa, tạo ra nhiều sản phẩm có tính khác biệt cung cấp cho thị trường. Để thực 

hiện được hiệu quả, việc kiên kết giữ các doanh nghiệp cần chú ý một số vấn đề sau: 

Thứ nhất: Chọn đối tác phải phù hợp với phương án tổ chức kinh doanh và 

tương đồng về sản phẩm. Một trong các yêu cầu quan trọng của kiên kết là phương 

án tổ chức kinh doanh các doanh nghiệp phù hợp với nhau, nhất là giá trị sử dụng 

hàng hóa của mỗi bên. Trước hết ý tưởng về chiến lược kinh doanh phải đảm bảo 

tương đồng, hoặc không có những khác biệt lớn. Có như vậy mới dễ dàng thống nhât 

khi trao đổi, thỏa thuận và có sự thông cảm trong hợp tác. Phương án sản xuất, hoạt 

động kinh doanh luôn phù hợp với điều kiện về nguồn lực, nhất là nhân lực và cơ sở 

vật chất, có như vậy mới dễ dàng trong việc hợp tác sản xuất ra những hàng hóa, sản 

phẩm chung trong liên kết. 

Thứ hai: Phải tạo được cơ hội khắc phục những yếu kém của doanh nghiệp và 

tranh thủ lợi thế của đối tác trong hoạt động kinh doanh của mình. Doanh nghiệp cần 

tìm đối tác liên kết có điều kiện để hạn chế, khắc phục dần những yếu kém, khiếm 

khuyết của mình bằng nhữ lợi thế của đối tác. Đồng thời, những lợi thế, điểm mạnh 
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của mình ngày càng được phát huy có hiệu quả. Có như vậy mới tạo được năng lực 

cạnh tranh cho cả liên kết và từng doanh nghiệp. 

Thứ ba: Phải đảm bảo nguyên tắc các bên cùng có lợi, cùng phát triển bền vững. 

Liên doanh, liết kết thực chất là cùng tìm đến mục tiều cùng phát triển và phát triển 

không ngừng. Đó cũng là mục tiêu lợi nhuận trong kinh doanh hiện nay. Suy cho 

cùng, mục tiêu cạnh tranh cũng là mục tiêu phát triển bền vững của các doanh nghiệp 

nói chung, các doanh nghiệp trong liên kết nói riêng. 

4.2.5. Xây dựng thương hiệu và chiến lược marketing cho doanh nghiệp 

Đề ra và gây dựng được những trông đợi gắn với trải nghiệm thương hiệu, tạo 

ra được ấn tượng đối với khách hàng là thương hiệu đó gắn với một sản phẩm, dịch 

vụ với những chất lượng hoặc đặc tính nhất định khiến sản phẩm hay dịch vụ đó trở 

nên độc đáo hoặc duy nhất; từ đó có thể thuyết phục được khách hàng trả giá cao hơn 

rất nhiều giá thành sản phẩm. Các doanh nghiệp cần kiến tạo được biểu tượng nhằm 

tạo ra trong tâm trí người tiêu dùng và gợi lên tất cả những thông tin và sự trông đợi 

gắn với sản phẩm hoặc dịch vụ có thương hiệu đó. Với mục đích để người tiêu dùng 

thấy được sản phẩm, dịch vụ xứng đáng với giá trị như quảng cáo được người tiêu 

dùng thừa nhận; để thương hiệu thực sự là một trong những thành tố có giá trị nhất, 

có thể đem lại vị thế của doanh nghiệp trên thị trường. 

Để thực hiện được các mục tiêu trên, các doanh nghiệp cần nhận diện được 

các nội dung sau đây: 

- Xác định hệ thống pháp luật điều chỉnh về thương hiệu của doanh nghiệp. 

+ Vấn đề bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đã được ghi nhận ở một số công 

ước, hiệp định quốc tế như: 

(1) Công ước PARIS (1883) về bảo hộ sở hữu công nghiệp và Công ước trao 

quyền ưu tiên cho bằng sáng chế, nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ kiểu dáng công nghiệp. 

(2) Hiệp định về khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ 

(gọi tắt là Hiệp định TRIPS). 

(3) Thỏa ước MADRID (1891) về quy định một số điểm để được hưởng những 

thuận lợi của thỏa ước và đăng ký thương hiệu. 

(4) Thỏa ước LAHAY về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp, công ước 

quốc tế về bảo vệ giống cây trồng mới. 

Ngoài ra còn có Hiệp định khung về hợp tác sở hữu trí tuệ giữa các nước 

ASEAN (12/1995) và một số văn bản khác. 

+ Hệ thống pháp luật điều chỉnh thương hiệu ở Việt Nam, như: 
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(1) Nghị định 197-HĐBT ngày 14/2/1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là 

Chính phủ) về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa của nước CHXHCN Việt Nam. 

(2) Hiện nay cơ sở pháp lý của việc đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu được thực 

hiện theo các quy định tại chương II, phần 6 của Bộ Luật Dân sự Việt Nam 

(28/10/1995). 

(3) Nghị định 63/CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ quy định chi tiết về sở 

hữu công nghiệp. 

(4) Hiệp định thương mại giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hợp 

chủng quốc Hoa Kỳ về quan hệ thương mại đã được kí kết ngày 13/7/2000 tại 

Washington. 

- Xác định được nguyên tắc xây dựng thương hiệu. 

- Xác định được quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu. 

- Xác định chiến lược định vị thương hiệu. 

- Xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng thương hiệu. 

 

Doanh nghiệp cũng cần tổ chức thực hiện thông qua các nội dung sau: 

1- Nghiên cứu các văn bản làm cơ sở pháp lý cho việc xây dựng thương hiệu 

của doanh nghiệp 

Trước hết, các doanh nghiệp phải nghiên cứu, tìm hiểu các văn bản có tính chất 

là cơ sở lý luận và pháp lý đối với đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ trên thế giới 

và trong nước để tiến hành xây dựng thương hiệu cho mình. Có thể nêu ra các văn bản 

về thương hiệu và chất lượng sản phẩm, dịch vụ gồm: 

a. Các văn bản thuộc nguồn luật quốc tế: Vấn đề bảo hộ quyền sở hữu công 

nghiệp cũng như thương hiệu của doanh nghiệp đã được ghi nhận ở một số công ước 

cũng như hiệp định quốc tế mà các quốc gia phải thực hiện khi hội nhập quốc tế. 

a1. Công ước PARIS (Pháp, năm 1883) về bảo hộ sở hữu công nghiệp. 

Công ước đã đưa ra 2 nguyên tắc cơ bản là: 

- Nguyên tắc đãi ngộ quốc dân: 

Công dân, doanh nghiệp của các nước tham gia công ước này được hưởng chế 

độ đãi ngộ của nhà nước trên lãnh thổ chính quốc gia đó. Công dân của các nước 

không ký kết tham gia công ước cũng được công ước bảo vệ nếu họ thường trú, đặt 

trụ sở kinh doanh, cơ sở sản xuất công nghiệp tại một trong những nước ký kết hoặc 

có sự thiết lập tài chính ở một trong các nước tham gia ký kết. 
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- Công ước trao quyền ưu tiên cho bằng sáng chế, nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ 

kiểu dáng công nghiệp: Đó là sự chấp thuận đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp 

tại bất kì quốc gia thành viên nào tham gia Công ước được hưởng quyền ưu tiên. 

a2. Hiệp định về khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ 

(gọi tắt là Hiệp định TRIPS). Việc tham gia ký kết Hiệp định TRIPS được coi là một 

trong những điều kiện tiên quyết để các nước muốn trở thành thành viên của WTO 

(World Trade Organization - Tổ chức thương mại thế giới). Để gia nhập WTO, các 

nước bắt buộc phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về sở hữu trí tuệ được đặt ra trong 

Hiệp định này. 

a3. Thỏa ước MADRID (Tây Ban Nha, năm 1891). Thỏa ước này quy định một 

số điểm mang tính chất nguyên tắc như sau: 

- Để được hưởng lợi thế của Thỏa ước, cá nhân, doanh nghiệp muốn đăng ký 

Thỏa ước phải thuộc một quốc gia tham gia ký kết hoặc có đã thiết lập tài chính và 

sản xuất kinh doanh phải có hiệu quả thiết thực. 

- Phải đăng ký nhãn hiệu tại văn phòng nhãn hiệu thương mại quốc gia hoặc 

nhãn hiệu thương mại địa phương của nước mà cá nhân, doanh nghiệp đó đặt trụ sở. 

- Phải thông qua văn phòng địa phương hay quốc gia để đăng ký quốc tế. 

- Khi một đăng ký quốc tế có hiệu lực được công bố với phòng quốc tế và 

thông báo với các nước đã ký kết thỏa ước. 

- Trong vòng một năm, các quốc gia phải công bố quy định về sự bảo hộ 

thương hiệu, nhãn hiệu của cá nhân, doanh nghiệp đó trong nước mình. 

- Sau khi đăng ký, đăng ký lại một thương hiệu, nhãn hiệu trong một nước ký 

kết, cá nhân, doanh nghiệp đó chỉ cần gửi đơn và nộp lệ phí tới văn phòng quốc tế để 

giải quyết. 

a4. Thỏa ước LAHAY (Hà Lan) về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp, 

công ước quốc tế về bảo vệ giống cây trồng mới. 

a5. Hiệp định khung về hợp tác sở hữu trí tuệ giữa các nước ASEAN 

(12/1995). Ngoài ra còn nhiều văn bản khác có liên quan đến việc đăng ký thương 

hiệu, nhãn hiệu của doanh nghiệp, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cho các quốc gia trên 

thế giới tham gia ký kết. 

b. Các văn bản ở Việt Nam: Công tác đăng ký nhãn hiệu hàng hóa của Việt 

Nam được bắt đầu từ 1982 với “Điều lệ về nhãn hiệu hàng hóa” được ban hành theo 

tinh thần Nghị định 197-HĐBT ngày 14/2/1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là 

Chính phủ). 
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b1. Hiện nay, cơ sở pháp lý của việc đăng ký và bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu 

sản phẩm, hàng hóa được thực hiện theo các quy định tại Bộ Luật Dân sự. Theo đó: 

“Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của cá nhân, pháp nhân đối với sáng chế giải 

pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, quyền sử dụng đối với 

tên gọi xuất xứ hàng hóa và quyền sở hữu đối với các đối tượng khác do pháp luật 

quy định”. Các đối tượng này đã được bảo hộ từ năm 1989, đến nay phạm vi đối 

tượng bảo hộ đã được mở rộng hơn rất nhiều. 

b2. Nghị định 63/CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ quy định chi tiết về sở 

hữu công nghiệp. Nghị định đã cụ thể hóa các nội dung về sở hữu công nghiệp như: 

- Các đối tượng sở hữu công nghiệp được Nhà nước bảo hộ (gồm các sáng 

chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, tên gọi xuất xứ 

hàng hóa). 

- Xác lập quyền sở hữu sản phẩm. 

- Chủ sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp, quyền và nghĩa vụ của chủ sở 

hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp. 

- Việc sử dụng hạn chế quyền sở hữu công nghiệp, xử lý xâm phạm quyền sở 

hữu công nghiệp. 

- Đại diện sở hữu công nghiệp. 

- Trách nhiệm của các cơ quan QLNN về hoạt động sở hữu công nghiệp. 

b3. Hiệp định thương mại giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hợp 

chủng quốc Hoa Kỳ về quan hệ thương mại. Hiệp định được kí kết ngày 13/7/2000 

tại Mỹ, được Thượng viện Mỹ thông qua ngày 4/10/2001 và Quốc hội Việt Nam 

thông qua ngày 28/11/2001. Hiệp định thương mại Việt Mỹ là một điều ước quốc tế 

khá hoàn chỉnh, bao gồm các lĩnh vực chính: thương mại hàng hóa, thương mại dịch 

vụ, sở hữu trí tuệ, quan hệ đầu tư… Các điểm cơ bản của Hiệp định bao gồm: 

- Bảo hộ tín hiệu vệ tinh mang chương trình đã được mã hóa. 

- Nhãn hiệu hàng hóa. 

- Sáng chế. 

- Thiết kế bố trí mạch tích hợp. 

- Thông tin bí mật (bí mật thương mại). 

- Kiểu dáng công nghiệp. 

Nói chung, đến nay Việt Nam đã xây dựng nhiều văn bản quy định bảo hộ 

thương hiệu, nhãn hiệu phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. 
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2- Xác định nguyên tắc để xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp 

Khi xây dựng thương hiệu của mình, doanh nghiệp phải xác định được nguyên 

tắc xây cơ bản nhất đảm bảo quy trình đúng đắn, phù hợp nhất. Với đặc điểm của 

từng thị trường mà mục tiêu chiến lược, vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp và các 

yếu tố môi trường mà doanh nghiệp có thể xây dựng thương hiệu cho mình phù hợp 

nhất. Hiện nay nói chung, có 5 nguyên tắc cơ bản để các doanh nghiệp xây dựng 

thương hiệu [70] như sau: 

Nguyên tắc thứ nhất: Thương hiệu phải dễ nhớ. 

Đây là điều kiện rất cần thiết để tạo thuận lợi cho việc nhận thức của người 

tiêu dùng đối với sản phẩm và thương hiệu của doanh nghiệp. Nguyên tắc dễ nhớ phải 

được chú ý từ tên gọi, biểu tượng, cách trang trí, đảm bảo dễ chấp nhận và dễ nhớ. 

Cần có chương trình thử nghiệm trong quá trình thiết kế thương hiệu. 

Nguyên tắc thứ hai: Thương hiệu phải có ý nghĩa. Mục đích để tạo được ấn 

tượng và tác động vào trí nhớ của khách hàng, thương hiệu cần có một ý nghĩa nhất 

định. Thành phần thương hiệu cần mô tả gợi cho người xem suy nghĩ đến đặc tính 

nổi bật của sản phẩm, nâng cao tính thuyết phục khách hàng, đồng thời tạo được nét 

hấp dẫn, thú vị thông qua câu chữ, ngữ nghĩa và cần có tính hình tượng, gây cảm xúc 

thẩm mỹ của người tiêu dùng. 

Nguyên tắc thứ ba: Thương hiệu phải dễ bảo hộ. Nguyên tắc này bắt buộc thương 

hiệu phải đạt được hai yêu cầu là tính pháp luật và tính cạnh tranh. Các doanh nghiệp xây 

dựng thương hiệu cần phải thực hiện các nội dung sau: 

- Chọn các chi tiết cho thương hiệu làm sao dễ bảo hộ về mặt pháp luật của 

Việt Nam trên cơ sở các văn bản luật quốc tế. 

- Sớm hoàn thành và đăng ký chính thức thương hiệu với cơ quan nhà nước về 

quyền sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ. 

- Kiên quyết bảo vệ mẽ thương hiệu của mình, có phương pháp chống sự xâm 

hại bản quyền của các đối tượng trên thị trường. 

- Giữ gìn và sử dụng những bí mật của doanh nghiệp trong thiết kế thương 

hiệu, không để tình trạng bắt chước, làm giả, chiếm đoạt thương hiệu của các đối 

tượng là cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp cạnh tranh. 

Nguyên tắc thứ tư: Thương hiệu phải dễ thích ứng. Thị hiếu của khách hàng hoặc 

rất dễ thay đổi cùng với sự chuyển hướng nhu cầu của thị trường mục tiêu sử dụng hàng 
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hóa, sản phẩm, dịch vụ. Vì vậy, doanh nghiệp phải sẵn sàng điều chỉnh cần thiết, phù 

hợp đáp ứng những thay đổi tất yếu đó. Thương hiệu cần được tăng cường tính linh hoạt, 

dễ cải tiến, dễ cập nhật để luôn tạo được ấn tượng duy nhất của khách hàng đối với sản 

phẩm riêng của doanh nghiệp. 

Nguyên tắc thứ năm: Thương hiệu phải dễ xâm nhập thị trường. Khi mở rộng 

thị trường đến những địa phương, khu vực có truyền thống văn hóa, với địa hình, địa 

lý khác nhau cả trong và ngoài nước, các doanh nghiệp phải coi trọng khả năng sử 

dụng thương hiệu của mình trên những thị trường mới. Vì vậy, cần chú ý việc quốc 

tế hóa chữ viết và ngôn ngữ để phù hợp với các mọi đối tượng khách hàng trên thị 

trường đa dạng đó. Đồng thời, cần có một logo đơn giản để thương hiệu có thể sẽ dễ 

dàng phát triển. 

3- Thiết kế quy trình xây dựng thương hiệu 

Thực chất của việc xây dựng thương hiệu là một quá trình tạo dựng hình ảnh 

sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trong trong nhận thức của khách hàng. Quá trình đòi hỏi 

lâu dài và khả năng vận dụng hợp lý các nguồn lực và các biện pháp để chiếm lĩnh 

được khách hàng. Quá trình xây dựng thương hiệu là một chuỗi các nghiệp vụ có tác 

động lẫn nhau trên cơ sở chiến lược marketing và quản trị doanh nghiệp, nó bao gồm 

các nhóm tác nghiệp là tạo ra các yếu tố thương hiệu và làm mới và phát triển hình 

ảnh thương hiệu… Quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp 

[70] có thể thực hiện như sau: 

Bước 1. Xác lập nhãn hiệu. 

Trước khi doanh nghiệp đem bán sản phẩm ra thị trường phải xác lập nhãn 

hiệu cho sản phẩm của mình là tên gọi, biểu tượng. Cần lựa chọn hợp lý tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc xây dựng hình ảnh nhãn hiệu trong nhận thức người tiêu dùng. Mỗi 

đoạn thị trường mục tiêu khác nhau nên cần có chiến lược nhãn hiệu riêng biệt, đồng 

thời gắn với tên doanh nghiệp 

Bước 2. Đăng ký bản quyền sử dụng nhãn hiệu. Sau khi có nhãn hiệu, doanh 

nghiệp cần đăng ký bản quyền sử dụng nhãn hiệu của mình với cơ quan quản lý trên thị 

trường để được pháp luật bảo hộ. 

Bước 3. Xây dựng nhãn hiệu mạnh trên thị trường. Để xây dựng được những 

nhãn hiệu mạnh trên thị trường cần có chiến lược và biện pháp marketing, được hoạch 

định và thực hiện trên thị trường trong nước và quốc tế. Cần tập trung thực hiện: 
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- Đảm bảo sản phẩm có chất lượng. 

- Xác lập được nhãn hiệu cơ bản. 

- Xác lập nhãn hiệu mở rộng. 

- Xây dựng nhãn hiệu tiềm năng. 

Bước 4. Quảng bá thương hiệu. Phải xây dựng được chỗ đứng trong lòng tin của 

những người tiêu dùng, vì vậy các doanh nghiệp cần đầu tư cho việc quảng bá thương hiệu 

của mình. 

4- Xây dựng chiến lược định vi thương hiệu.  

Định vị thương hiệu là tìm cách để tạo bản sắc riêng của thương hiệu đối với 

khách hàng. Một số chiến lược thường được sử dụng để định vị thương hiệu hàng hóa là 

chiến lược định vị rộng và chiến lược định vị đặc thù. 

a. Chiến lược định vị rộng: 

- Sản phẩm phải độc đáo. 

- Giá thành thấp thấp nhất so với cùng loại sản phẩm. 

- Có chính sách riêng biệt trong khai thác thị trường. 

b. Chiến lược định vị đặc thù: 

- Định vị theo lợi ích. 

- Định vị theo thuộc tính. 

- Định vị theo ứng dụng. 

- Định vị theo đối thủ cạnh tranh. 

- Định vị theo chủng loại. 

- Định vị theo giá trị sử dụng. 

- Định vị dựa vào nhân vật nổi tiếng. 

- Định vị theo nhóm người sử dụng. 

5- Xác định rõ các nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng và phát triển thương hiệu 

a. Nhận thức của cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp: Xây dựng thương hiệu có 

được quyết định hay không phụ thuộc vào ý chí của lãnh đạo doanh nghiệp. Đó là sự 

hiểu biết giám đốc về thương hiệu và tác dụng của thương hiệu, về sự cần thiết xây 

dựng thương hiệu… 

b. Đội ngũ cán bộ chịu trách nhiệm xây dựng thương hiệu: Để có được một 

chiến lược phù hợp, hiệu quả và có tính khả thi đòi hỏi các cán bộ nghiệp vụ phải có 

tinh thần trách nhiệm, có trình độ kiến thức, hiểu biết sâu sắc về thương hiệu, nắm 
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vững mọi hoạt động của doanh nghiệp. Khi đó mới tạo ra chiến lược thương hiệu 

mang tính thực tế cao. 

c. Nguồn lực của doanh nghiệp: Đặc biệt là tài chính cung cấp đủ để xây dựng và 

thực hiện thành công một chiến lược thương hiệu. Nguồn lực tài chính sẽ buộc các doanh 

nghiệp phải có sự lựa chọn sao cho hiệu quả đạt được là tối ưu so với lượng chi phí bỏ ra. 

d. Sự hiểu biết và thói quen tâm lý của người tiêu dùng: Các doanh nghiệp 

phải có ý thức cao hơn về việc cần phải có chiến lược nhằm xây dựng, bảo vệ và củng 

cố nhãn hiệu, thương hiệu của mình đối với người tiêu dùng, nhất là khi người tiêu 

dùng thờ ơ thì các doanh nghiệp cần coi trọng xây dựng thương hiệu uy tín của mình. 

4.2.6. Đầu tư phát triển dịch vụ logistics 

Mục tiêu của phát triển dịch vụ logistics là để nâng cao năng lực cạnh của 

doanh nghiệp trong thị trường trong nước và ngoài nước trong điều kiện hội nhập 

kinh tế quốc tế, cách mạng 4.0, tạo ra được những ưu thế mạnh đứng vững trong môi 

trường kinh doanh. Đảm bảo dịch vụ vận chuyển hàng hóa một cách tối ưu nhất từ 

nơi sản xuất đến tận tay người tiêu dùng. Mục tiêu tiếp theo là giúp doanh nghiệp 

phát triển chuỗi cung ứng nhanh, gọn, lưu thông hàng hóa, sản phẩm, lưu chuyển 

nguyên vật liệu và bán thành phẩm… hợp lý trong hệ thống quản lý phân phối của 

doanh nghiệp. Cắt giảm được chi phí vận chuyển, giảm giá thành sản phẩm, tăng sức 

cạnh tranh và tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp; đồng thời tiết kiệm thời gian, 

nhân lực kinh phí cũng như dự báo, tối ưu hóa công việc, quản lý - điều hành, giám 

sát tài chính, hoạt động của doanh nghiệp. Xây dựng được thương hiệu, mở rộng thị 

trường tiêu thụ các sản phẩm của doanh nghiệp, thuận lợi trong liên kết liên doanh, 

giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh về lợi nhuận, thị phần, giá cả chất 

lượng, văn hóa doanh nghiệp. 

 

 

Để thực hiện được các mục tiêu đó, các doanh nghiêp cần phải thực hiện hàng 

loạt nội dung thiết yếu sau: 

- Các doanh nghiệp xây dựng định hướng phát triển logistics, coi đó là hướng 

kinh doanh mới của doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay. Theo thống kê có khoảng 

13.000 doanh nghiệp hiện nay đang hoạt động logistics thì chủ yếu là doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, có 80% doanh nghiệp liên doanh vốn đầu tư nước ngoài [66]. Hiện nay 

hoạt động logistics chưa phát triển, vận tải đa phương thức chưa phát triển, quy mô 
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doanh nghiệp logistics quá nhỏ… là những lý do khiến ngành logistics chưa thể phát 

triển. Do đó, hoạt động logistics hiện nay ở các doanh nghiệp còn tự cung tự cấp xây 

dựng chuỗi cung ứng cho phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp. 

- Đưa các nội dung xây dựng hoạt động bài bản của logistics vào hoạt động 

của doanh nghiệp là logistics tự cấp, các công ty sở hữu hoặc sản xuất ra hàng hóa tự 

mình tổ chức và thực hiện các hoạt động Logistics để đáp ứng nhu cầu vận chuyển 

của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp tự thực hiện hoạt động logistics cần chuẩn bị 

các điều kiện cần và đủ để đảm bảo như nguồn lực về con người, phương tiện vận tải, 

nhà xưởng, kho bãi, lưu trữ đóng gói, luân chuyển hàng hóa, thiết bị xếp dỡ... 

- Mỗi doanh nghiệp cần phải tạo ra được những ưu thế, đặc biệt là ưu thế trong 

các hoạt động logistics. Logistics tạo ra sự hữu dụng về thời gian và địa điểm cho các 

hoạt động của doanh nghiệp, góp phần tiết kiệm và giảm chi phí lưu thông trong phân 

phối hàng hóa. Phát triển hoạt động logistics một cách hiệu quả giúp cho doanh 

nghiệp có thể đạt được các mục tiêu về lợi nhuận, thị phần, đồng thời góp phần tăng 

năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

- Thực hiện logistics chuyên môn hóa cao, phát triển thành một ngành dịch vụ 

ở địa phương, đầu tư logistics phát triển mạnh mẽ thành một ngành dịch vụ để  liên 

doanh, liên kết mở rộng thị rường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong vùng, 

miền, sao cho hoạt động logistics đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận chuyển, 

giao thương trong nước và quốc tế. 

- Nâng cấp hoạt động logistics từ tự phục vụ bên thứ nhất sang cung cấp 

dịch vụ bên thứ hai, đây là chuỗi những người cung cấp dịch vụ cho hoạt động 

logistics nhưng họ chỉ đảm nhận một khâu trong chuỗi logistics. Bên thứ ba cung 

cấp dịch vụ logistics bên hay còn gọi là logistics theo hợp đồng, là những người 

thay mặt cho chủ hàng quản lý và thực hiện các dịch vụ logistics theo hợp đồng. 

Bên thứ tư cung cấp dịch vụ logistics, còn gọi là logistics chuỗi phân phối, nhà 

cung cấp logistics chủ đạo. Là sự liên kết, gắn kết các nguồn lực, cơ sở vật chất 

kỹ thuật để thiết kế và vận hành các giải pháp chuỗi logistics. 

- Các doanh  nghiệp xây dựng quy trình hoạt động logicstis, lựa chọn các quy 

trình hoạt động đảm bảo phù hợp với doanh nghiệp của mình, như: Dịch vụ khách 

hàng; Dự báo nhu cầu; Thông tin trong phân phối; Kiểm soát lưu kho;  Vận chuyển 

nguyên vật liệu; Quá trình đặt hàng; Lựa chọn địa điểm nhà máy và kho;  Thu gom;  

Đóng gói xếp dỡ hàng hóa… Nâng cao chất lượng hoạt động logistics, tạo ra giá trị 

cạnh tranh tốt nhất cho từng sản phẩm, dịch vụ như hàng hóa được đóng gói, bảo 
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quản đúng tiêu chuẩn chất lượng và được phân phối đúng lúc, đúng nơi với chi phí 

tối thiểu. 

Nhiều doanh nghiệp hiện nay đã quan tâm đến chiến lược phát triển của mình, 

các điều kiện cần và đủ để doanh nghiệp đi vào hoạt động là chuẩn bị các nguồn lực, 

tài lực vật lực, vị trí đại lý, nhà xưởng, trang thiết bị, kinh doanh tiếp thị, marketing, 

bán hàng… Các doanh nghiệp cần quan tâm đầu tư phát triển hệ thống chuỗi cung 

cung ứng hoạt động logistics. 

1- Nhận thức đúng đắn về hoạt động logistics trong doanh nghiệp. 

Cần có quan điểm chính sách tiếp cận toàn diện thống nhất, giải quyết được 

đồng bộ các vấn đề đặt ra đối với hoạt động logistics, có chính sách  hỗ trợ về thương 

mại, tài chính,  nguồn vốn, cơ sở hạ tầng hệ thống giao thông, vị trí  đất đai để các 

doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng hoạt động logistics. Hiện nay logistics là 

ngành mới chưa có sự đồng bộ, toàn diện, chưa được đầu tư bài bản về nguồn lực, 

vật lực; đặc biệt nguồn nhân lực trong ngành logistics chưa được quan tâm đúng mức. 

Cần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp làm thương mại thông qua vận chuyển hàng 

hóa trong khuôn khổ, hệ thống pháp luật, môi trường kinh doanh tránh quan liêu nhiều 

thủ tục rườm rà, gây khó dễ cho doanh nghiệp. 

2- Tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức về logistics cho cán bộ quản lý 

của doanh nghiệp 

Các doanh nghiệp cần tiếp cận ngay với kiến thức “Quản lý Chuỗi cung ứng 

và Logistics”, tổ chức bồi dưỡng tri thức về ngành logistics cho toàn thể đội ngũ quản 

lý, nhân viên trong doanh nghiệp. Trong bối cảnh hiện nay hội nhập, sự bùng nổ thông 

tin, khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ thì các doanh nghiệp cần phải nâng cao 

trình độ nguồn nhân lực bằng cách tiếp cận với tiến bộ khoa học, thay đổi của thị 

trường. Quan tâm đào tạo bồi dưỡng các kiến thức về lĩnh vực kinh tế, quản trị nhân 

sự, luật, nghiệp vụ tài chính, kế toán, marketing, kỹ năng mềm như đàm phán, thuyết 

trình, quản lý,… để mở rộng, chuyên sâu vào nhiều lĩnh vực theo nhu cầu để nâng 

cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Trước hết, cần tổ chức tuyên truyền để cán bộ nhân viên nhận thức đúng vai 

trò, tầm quan trọng của việc học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ tay nghề; tiếp cận với khoa học mới hiện đại, tiếp cận chuỗi cung ứng hoạt động 

logistics hiện nay. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức Chuỗi cung ứng và Logistics cho cán 

bộ nhân viên của doanh nghiệp là chiến lược lâu dài của doanh nghiệp. Cần xây dựng 

kế hoạch học tập bồi dưỡng, kế hoạch chủ động, có mục tiêu rõ ràng và phù hợp với 
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nhu cầu, lợi ích cá nhân và tập thể, thực sự đi sâu vào chất lượng đào tạo cho doanh 

nghiệp. 

Thuê mời giảng viên chuyên sâu về chuỗi cung ứng và Logistics đến doanh 

nghiệp báo cáo theo chương trình được duyệt trước đảm bảo phù hợp với doanh 

nghiệp, chương trình đi sâu năng lực xử lý tình huống thực tế, thông qua việc cung 

cấp nền tảng kiến thức vững chắc về quản lý chuỗi cung ứng và logistics; xây dựng 

chiến lược, tầm nhìn của doanh nghiệp từ khâu nhỏ nhất từ mở đầu đến kết thúc như 

thu mua vật tư, quản trị quy trình hoạt động, vận chuyển, phân phối và thiết kế chuỗi 

cung ứng, áp dụng kiến thức trong bất kỳ loại hình doanh nghiệp chung rồi cụ thể của 

mỗi ngành nghề, mỗi doanh nghiệp. Mời các nhà quản lý của các doanh nghiệp lớn 

uy tín có tiếng có kinh nghiệm trong quản lý, điều hành hoạt động logistics đến chia 

sẻ kinh nghiệm lập kế hoạch, tính toán, điều phối công việc, con người và kinh doanh 

trong nước và quốc tế. Trong quá trình đào tạo bồi dưỡng của doanh nghiệp cần tăng 

cường các nguồn lực vật lực tài lực cho công tác đào tạo bồi dưỡng như: con người, 

kinh phí, địa điểm, cơ sở vật chất máy vi tính, camera, mạng internet, các phần mềm 

ứng dụng quản lý ...để  thực hiện quản lý hiệu quả bồi dưỡng đạt kết quả cao. 

3- Xây dựng, áp dụng chuỗi cung ứng logistics cho phù hợp với sự phát triển 

kinh doanh của doanh nghiệp 

Hoạt động logistics cần được chuyên môn hóa cao phát triển thành một  ngành 

dịch vụ đối với các doanh nghiệp. Hiện nay, chuỗi cung ứng logistics phát triển được 

nhà nước rất quan tâm vì đó là ngành dịch vụ để  liên doanh, liên kết mở rộng thị rường 

tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong vùng, miền, các nước sao cho hoạt động 

logistics đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận chuyển, giao thương quốc tế. Đặc 

biệt, khi tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 

(CPTPP) sẽ có cơ hội lớn cho ngành logistics. Vì vậy, các doanh nghiệp pahir nắm bắt 

được cơ hội đó và xác định được những thách thức đặt ra đối với hoạt động kinh doanh 

của mình. 

4- Thực hiện liên doanh liên kết mở rộng hoạt động logistics 

Phát triển các loại hình dịch vụ logistics là yêu cầu rất quan trọng khi phần lớn 

doanh nghiệp Việt Nam chỉ tập trung khai thác các mảng nhỏ trong chuỗi cung ứng 

dịch vụ logistics, mà hình thức phổ biến nhất là hình thức giao nhận vận tải. Các 

doanh nghiệp cần phát triển thêm các dịch vụ đa dạng như giao nhận hàng không, 

giao nhận hàng hải, gom hàng nhanh, quản lý đơn hàng… Để có thể tiếp cận việc 

cung ứng các dịch vụ mới, các doanh nghiệp cần đảm bảo chất lượng dịch vụ và giảm 



142 

  

 

giá thành các dịch vụ đang cung ứng bằng cách như đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng 

cũ, mua sắm các trang thiết bị chuyên dụng mới, áp dụng các phương pháp quản trị 

logistics tiên tiến, áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng hiện đại… Trong quá trình hoạt 

động và phát triển, các doanh nghiệp cần nhất quán chiến lược đa dạng hóa các loại 

hình dịch vụ cung cấp cho khách hàng, hướng tới dịch vụ trọn gói và tham gia vào 

toàn bộ chuỗi cung ứng của khách hàng. 

Hiện nay, do các doanh nghiệp logistics của nước ta còn quy mô nhỏ, năng lực 

hạn chế nên các doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ yếu cung cấp dịch vụ một cách đơn lẻ. Do 

đó, cần tăng cường liên doanh, liên kết với các đối tác nước ngoài khi cung ứng dịch vụ 

để quá trình cung ứng dịch vụ logistics là đầy đủ theo một quy trình chuẩn. Việc các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia liên doanh, liên kết với các đối tác nước ngoài sẽ đem 

lại rất nhiều lợi ích, giúp các doanh nghiệp học hỏi được kinh nghiệm quản lý, phương 

pháp quản lý hệ thống logistics, có được sự hỗ trợ về mặt tài chính, tiếp cận thị trường 

rộng lớn hơn… Cần phát triển đa dạng các loại hình doanh nghiệp cung ứng dịch vụ 

logistics cả về hình thức, quy mô, phương thức hoạt động… Đơn giản hóa các thủ tục 

hành chính cũng như các điều kiện tham gia và rút lui khỏi thị trường để có thể huy động 

nhiều hơn các nhà đầu tư và tham gia vào thị trường này. 

Việc thúc đẩy hợp tác các doanh nghiệp trong nội bộ ngành tạo thành mạng 

lưới liên kết chặt chẽ để hạn chế tình trạng hoạt động phân tán, đơn lẻ hiện nay của 

các doanh nghiệp nhỏ và vừa logistics. Việc liên kết, hợp tác cũng sẽ tăng hiệu quả, 

năng suất của các doanh nghiệp, giảm được thời gian nhàn rỗi, từ đó các doanh nghiệp 

tăng trưởng dần về mặt quy mô. Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa đã đưa ra 

nhóm giải pháp trọng tâm để hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, 

chuỗi giá trị, trong đó có: đào tạo chuyên sâu về công nghệ, kỹ thuật sản xuất; tư vấn 

về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng, chiến lược phát triển sản 

phẩm theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; cung cấp thông tin về nhu cầu kết nối, 

sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, 

chuỗi giá trị; hỗ trợ phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường sản phẩm của cụm 

liên kết ngành, chuỗi giá trị; hỗ trợ sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng 

nhận chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, 

chuỗi giá trị. Các giải pháp này đã được quy định chi tiết tại Nghị định 39/2018/NĐ-

CP ngày 11/3/2018 hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bên cạnh đó, 

các địa phương cần triển khai hỗ trợ chi tiết cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa logistics 

trên địa bàn tỉnh. 
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5- Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Việc đẩy mạnh và ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành hoạt động 

logistics để giảm chi phí mà vẫn đảm bảo hiệu quả hoạt động là mục tiêu rất quan trọng 

của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong điều kiện hội nhập và phát triển của công nghệ 

thông tin., của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Vì vậy, cần tăng cường năng lực tiếp thu, 

áp dụng các quy trình và công nghệ quản lý, cung cấp dịch vụ tiên tiến trên thế giới. Do 

nguồn lực tài chính còn hạn chế nên việc đầu tư hạ tầng công nghệ hiện đại của doanh 

nghiệp nhỏ và vừa cần tiến hành trong thời gian dài sau khi đã tích lũy được tài chính 

cần thiết. 

Có hình thức, biện pháp thúc đẩy đầu tư của tư nhân vào các doanh nghiệp nhỏ 

và vừa khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực logistics theo tinh thần Nghị định số 

38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa khởi nghiệp sáng tạo. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu, khuyến khích các nhà đầu 

tư bỏ vốn vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa về tài sản trí tuệ, công nghệ và mô hình kinh 

doanh mới. Đầu tư hệ thống công nghệ, chia sẻ thông tin dùng chung cho các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa logistics như hệ thống quản lý kho hàng, phương tiện vận tải, hệ thống 

quản lý khách hàng... nhằm cung cấp hạ tầng về công nghệ thông tin, giảm chi phí hoạt 

động, còn giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa liên kết cùng phát triển. 

4.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp 

Để thực hiện tốt các giải pháp trên đây trong điều kiện thực tế của tỉnh Vĩnh 

Phúc, các cấp, các ngành, các địa phương và các doanh nghiệp cần phải: 

Một là: Có nhận thức đúng đắn về phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ tạo điều 

kiện tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển theo chủ trương của Nhà nước. 

Thực hiện quán triệt Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định của Chính phủ 

và các văn bản có liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa đến cán bộ, nhân dân, tạo 

được sự đồng thuận trong triển khai thực hiện. Coi phát triển các doanh nghiệp nhỏ 

và vừa là nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp ở địa phương, 

là trách nhiệm xây dựng đất nước của mỗi cán bộ, công chức, viên chức mà trước hết 

là trách nhiệm của người đứng đầu của mỗi cơ quan, đơn vị. 

Hai là: Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các các văn bản không còn phù hợp; 

cái cách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, nhất là các 

thủ tục về thành lập doanh nghiệp mới, cấp phép kinh doanh; thủ tục về đất đai, đầu 
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tư, xây dựng. Tiếp tục triển khai tốt Đề án “Vườn ươm doanh nghiệp”; thực hiện tốt 

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong địa phương. 

Ba là: Đẩy mạnh công tác quy hoạch khu đất tạo mặt bằng cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa thuê làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh. Tạo điều kiện thuận lợi cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận với nguồn vốn kinh doanh, mặt bằng sản xuất theo 

tinh thần Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 

địa bàn tỉnh đến năm 2020.  

Bốn là: Tiếp tục thể chế hóa các quy định để triển khai Nghị quyết số 57 của 

HĐND tỉnh về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp với cộng 

đồng doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ 

và vừa trong sản xuất kinh doanh ở địa phương. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách hỗ 

trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật định; triển khai hiệu quả công tác 

quản lý và sử dụng các nguồn quỹ như Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm; quỹ hỗ trợ đầu 

tư ứng dụng khoa học công nghệ. Nghiên cứu xây dựng và điều chỉnh kịp thời các cơ 

chế đảm bảo trúng và kịp thời; để hỗ trợ hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực 

tạo ra lượng lượng lao động có chất lượng cho các doanh nghiệp. Ưu tiên đầu tư, ứng 

dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường; tiếp tục nâng cao 

hiệu quả hoạt động của logistics. 

Năm là: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đề cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực 

tự thân vận động phát triển, không ỷ lại nhà nước, địa phương; năng động trong hoạt 

động kinh doanh; luôn luôn tiếp cận thị trường để xây dựng chiến lược phát triển sản 

phẩm, dịch vụ phù hợp, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng cũng như của xã hội. 
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KẾT LUẬN 

 

Trong điều kiện Việt Nam chủ động hội nhập quốc tế với việc gia nhập làm 

thành viên WTO, tham gia các hiệp định kinh tế thế giới và khu vực như Hiệp định 

CPTPP, Cộng đồng kinh tế ASEAN, Hiệp định thương mại tự do… đã tạo ra rất nhiều 

cơ hội nhưng cũng thách thức cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa nước ta nói riêng. Vì vậy, vấn đề cạnh tranh của các doanh nghiệp 

luôn được sự chú ý quan tâm rất nhiều của các nhà quản lý, các nhà khoa học và các 

CEO để giúp cho doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Luận 

án đã tiếp cận nghiên cứu theo hướng tìm ra nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh 

là rất phù hợp và có ý nghĩa trong điều kiện hiện nay nói chung. Luận án đã thực hiện 

được các mục tiêu: 

Thứ nhất, luận án đã phân tích tổng quan các vấn đề nghiên cứu về năng lực 

cạnh tranh của doanh nghiệp nói chung cũng như doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng 

trên cơ sở nghiên cứu các công trình nghiên cứu của các học giả, nhà khoa học của 

các nước trên thế giới, các tác giả ở Việt Nam. Từ đó, tác giả đã nêu ra được những 

vấn đề còn tồn tại nghiên cứu trong các công trình khoa học, khoảng trống cân nghiên 

cứu của mình theo yêu cầu của luận án. 

Thứ hai, những vấn đề cơ bản về doanh nghiệp nhỏ và vừa được Luận án đã làm 

rõ một cách đầy đủ, như khái niệm, đặc điểm, cách phân loại doanh nghiệp nhỏ và 

vừa; đồng thời, đã nêu bật được vai trò của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với sự 

phát triển của nước ta. 

Những khái niệm về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đã 

được tác giả xây dựng làm công cụ phục vụ nghiên cứu các vấn đề quan trọng của 

Luận án. Căn cứ vào các mô hình cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã 

được nhiều nước trên thế giới chấp nhận được, tác giả lựa chọn mô hình chính thức 

làm cơ sở cho nghiên cứu nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp đảm bảo đúng hướng, phù hợp thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc nhất. Đó cũng là cơ 

sở để đề xuất các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ 

và vừa tỉnh Vĩnh Phúc trong điều kiện hội nhập. Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết về 

cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, tác giả đã xây dựng 

được những số tiêu chí cơ bản làm cơ sở khảo sát thực trạng, đánh giá cơ bản được 



146 

  

 

năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, coi 

đây là những cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp trong Chương 4 của Luận án. 

Thứ ba, tác giả đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng các nhân tố tác động 

năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh Phúc, đó là sự kết 

hợp cả định tính và định lượng. Với việc xác định được thang đo 10 nhân tố ảnh 

hưởng với 54 biến quan sát NCS đã xây dựng bảng câu hỏi khảo sát thực trạng hợp 

lý. Kết quả khảo sát cho thấy năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

tỉnh Vĩnh Phúc gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn, trình độ tổ chức quản lý doanh 

nghiệp, liên kết hợp tác, chi phí logistics vẫn còn cao. Kết quả hồi quy tác động của 

các nhân tố đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa cho thấy, nhân 

tố năng lực marketing của doanh nghiệp, chính sách quản lý của nhà nước, nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực cho quản trị kinh doanh hay quản lý doanh nghiệp là 

những nhân tố quan trọng có tác động nhiều nhất đến năng lực cạnh tranh của các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Thứ tư, kết quả nghiên cứu của các chương làm cơ sở đề xuất 6 nhóm giải pháp 

nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh Phúc trong 

giai đoạn hiện nay, bao gồm: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng vào và hệ thống 

quản lý tốt để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhở và vừa; Phát 

triển hệ thống tài chính, tạo điều kiện nguồn vốn vay cho các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ cho đầu tư và phát triển; Tăng cường năng lực khoa học - công nghệ cho các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tỉnh; Xây dựng chiến lược sản phẩm, liên danh, liên 

kết hợp tác để nâng cao năng lực cạnh tranh; Xây dựng thương hiệu và chiến lược 

marketing cho doanh nghiệp; Đầu tư phát triển dịch vụ logistics.  

Trong mỗi giải pháp, luận án xác định rõ mục tiêu, nội dung và cách thức thực 

hiện trong điều kiện hiện tại của địa phương. Các giải pháp có sự ràng buộc nhất định 

và có ảnh hưởng lớn đến nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, vì vậy phải 

thực hiện đồng bộ, linh hoạt trong thực tiễn. Các nhóm giải pháp được xây dựng trên 

cơ sở thực trạng với chủ trương của nhà nước và địa phương về phát triển, hỗ trợ các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa của nước ta nhằm không ngừng nâng cao năng lực cạnh 

tranh của doanh nghiệp. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Luận án vẫn chưa thu thập được đầy đủ số 

liệu và phân tích được tiêu chí thị phần của các DNNVV tỉnh Vĩnh Phúc; số nhân tố 
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ảnh hướng đến năng lực cạnh tranh của DNNVV được tiến hành khảo sát, phân tích 

mới chỉ dừng lại ở 10 nhân tố. Do vậy, trong các nghiên cứu tiếp theo sau, tác giả kỳ 

vọng sẽ hoàn thiện các vấn đề đề cập ở trên. 
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Thành 

2. Lê 
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Journal of Middle 
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(Đối tượng khảo sát: Các chuyên gia, nhà khoa học) 
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bàn tỉnh Vĩnh Phúc, kính mong ông/bà giúp đỡ trả lời các câu hỏi theo các nội dung 

sau đây bằng cách đánh dấu "x" vào ô trống phù hợp. 

Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà. 

                                                  Ngày        tháng      năm     

Ông/bà cho ý kiến về các nhân tố CHỦ YẾU tác động tới năng lực cạnh tranh 

cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay?  
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Đồng 
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Không  
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1.  Năng lực quản lý doanh nghiệp   

2.   Năng lực tạo lập các mối quan hệ   

3.  Nguồn nhân lực của doanh nghiệp   

4.  
 

Năng lực tài chính 
  

5.  Năng lực Marketing   

6.  Hoạt động Logistics   

7.  Chính sách nhà nước   

8.  
Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa - xã hội 
vùng, miền 

  

9.  Tiến bộ của khoa học công nghệ   

10.  Hội nhập quốc tế   

11.  Năng lực tổ chức dịch vụ   

12.  Chất lượng hàng hoá, dịch vụ của DN   

13.  Năng lực kinh nghiệm hoạt động của DN   

14.  Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp   

Ý kiến khác (nếu có): 
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thương Hà Nội 

Trưởng 
khoa Quản 

trị kinh 
doanh 

0975055299 
lethaiphong@ftu

.edu.vn 

4 
TS Phạm Văn 

Hồng 
Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

Phó trưởng 
khoa Quản 

trị kinh 
doanh 

0983858687 
hongpv@hsb.ed

u.vn 

5 TS Ngô Thu Hà 

Ngân hàng 
TMCP Sài Gòn 

- Hà Nội 
(SHB) 

Phó tổng 
giám đốc 

0945366241 
ha.nt2@shb.com

.vn 

6 
ThS Phạm Thị 

Hồng Thuỷ 

Hiệp hội 
Doanh nghiệp 
tỉnh Vĩnh Phúc 

Chủ tịch 0986010066 
phamhongthuyd
uk@gmail.com 

7 
ThS Lê Duy 

Thơ 

Sở Kế hoạch 
Đầu tư tỉnh 
Vĩnh Phúc 

Phó trưởng 
phòng Tổng 
Hợp, Quy 

hoạch 

02113861776 
thold@vinhphuc

.gov.vn 

8 
Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 
Cục Thuế tỉnh 

Vĩnh Phúc 

Phó phòng 
Kiểm tra 
Thuế 2 

0912979979 
nhyen.vph@gdt.

gov.vn 
 

9 
ThS Trần Vũ 
Tuấn Phan 

Bộ Khoa học 
và Công nghệ 

Giám đốc 
TT Ươm tạo 
công nghệ 
và doanh 

nghiệp khoa 
học công 

nghệ 

0912626012 
tvtphan@most.g

ov.vn 

10 
TS Trần Quang 

Diệu 

Học viện 
Chính trị quốc 

gia Hồ Chí 
Minh 

Giám đốc 
TT Ứng 

dụng CNTT 
0912252056 

dieutq@gmail.co
m 

11 
TS Nguyễn Thị 

Vân Hà 
Đại học Giao 
thông vận tải 

Trưởng 
khoa Đào 

tạo quốc tế 
0936062526 

nguyenha@utc.e
du.vn 



 
PL 3 

  

 

TT Họ và tên Cơ quan Chức vụ Điện thoại Email 

12 
ThS Nguyễn 
Tiến Dũng 

Đảng ủy khối 
Doanh nghiệp 
tỉnh Vĩnh Phúc 

Phó Bí thư 02113716778 
nguyentiendung
duk@gmai.com 

13 
PGS.TS Bùi 
Văn Huyền 

Viện Kinh tế, 
Học viện 

Chính trị quốc 
gia Hồ Chí 

Minh 

Viện trưởng 0912565554 
huyenqlkt@gma

il.com 

14 
PGS.TS Vương 
Thị Thu Hiền 

Khoa Thuế và 
Hải quan, Học 
viện Tài chính 

Phó trưởng 
bộ môn 

0935163338 
hienvuong72@y

ahoo.com.vn 

15 
TS Trần Thị 
Thu Hương 

Khoa 
Marketing, Đại 

học Thương 
mại 

Giảng viên 0964998898 
tranthuhuong@v

cu.edu.vn 
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Phụ lục 3: Phiếu khảo sát mức độ tác động của các nhân tố 

(Đối tượng khảo sát: Tại các doanh nghiệp) 
 

Kính chào quý Ông/Bà! 

Chúng tôi thuộc nhóm nghiên cứu của Viện chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch 

và đầu tư, chúng tôi đang thực hiện đề tài nghiên cứu “Các nhân tố chủ yếu tác động 

tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh Phúc”. Nhằm làm 

tăng thêm giá trị cho nghiên cứu, vấn đề tổng hợp, nhận dạng các thành phần nghiên 

cứu từ thực tiễn sinh động là cần thiết. Mục đích của nghiên cứu là tìm hiểu về các 

nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay, từ đó đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao năng 

lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh Phúc. 

Ý kiến đóng góp của ông/bà sẽ giúp cho đề tài gắn kết chặt chẽ hơn giữa cơ sở lý 

luận và các giải pháp đề xuất. Chúng tôi rất mong ông/bà dành chút thời gian quý báu để 

trả lời các câu hỏi trong phiếu này, nhằm giúp chúng tôi có thêm thông tin đánh giá về 

năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp hiện nay. Xin ông/bà đánh dấu (X) vào các ô, với 

quy ước: (1): Rất không đồng ý; (2): Không đồng ý; (3): Chấp nhận vừa phải; (4): Đồng 

ý; (5): Hoàn toàn đồng ý. 

A. THÔNG TIN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NLCT 

STT Nội dung 

Mức độ đánh giá 
Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

(1) 

Không 
đồng ý 

 
 

(2) 

Chấp 
nhận 
vừa 
phải 
(3) 

Đồng 
ý 
 
 

(4) 

Rất 
đồng 

ý 
 

(5) 
1. Năng lực quản lý doanh nghiệp 

1. Doanh nghiệp có bộ máy tổ chức 
hoạt động hiệu quả, linh hoạt 

     

2. Doanh nghiệp luôn xây dựng 
được chiến lược kinh doanh tốt 
khi môi trường kinh doanh thay 
đổi 

     

3. Lãnh đạo doanh nghiệp có năng 

lực tổ chức và quản lý tốt, xây 

dựng thương hiệu của doanh 

nghiệp có uy tín trên thị trường 
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4. Lãnh đạo doanh nghiệp xây 

dựng chiến lược tốt về đầu tư 

phát triển của doanh nghiệp phù 

hợp với chính sách phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương  

     

5. Lãnh đạo doanh nghiệp xây 

dựng chiến lược tốt về đào tào 

bồi dưỡng nhân sự, phát triển 

nguồn nhân lực trong dài hạn 

     

6. Lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng 

chiến lược tốt về chiến lược 

Marketing, chính sách giá, chính 

sách cạnh tranh và chính sách sản 

phẩm tạo uy tín trên thị trường 

     

2.  Năng lực tạo lập các mối quan hệ 

7. Doanh nghiệp đã thiết lập tốt các 

mối quan hệ với nhà cung cấp 

     

8. Doanh nghiệp đã thiết lập tốt các 

mối quan hệ với nhà phân phối 

     

9. Doanh nghiệp đã thiết lập tốt các 

mối quan hệ với các tổ chức tín 

dụng 

     

10. Doanh nghiệp đã thiết lập tốt các 

mối quan hệ với chính quyền 

     

11. Doanh nghiệp đã thiết lập mối 

quan hệ với các doanh nghiệp 

trong ngành 

     

3. Nguồn nhân lực của doanh nghiệp 

12. Tuyển dụng nguồn nhân lực, phù 

hợp với từng doanh nghiệp 

     

13. DN có chế độ ưu đãi, khen 

thưởng kỷ luật rõ ràng trong 

doanh nghiệp  

     

14. DN thường xuyên bồi dưỡng cập 

nhật kiến thức mới thường xuyên 

cho phù hợp với sự phát triển của 

khoa học kỹ thuật 
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15. Đảm bảo các chế độ, an toàn sức 

khỏe cho người lao động 

     

16. Tạo bầu không khí làm việc, tạo 

môi trường văn hóa trong doanh 

nghiệp 

     

17. Bồi dưỡng và đào tạo nâng cao 

tay nghề, năng lực chuyên môn 

cho đội ngũ quản lý và người lao 

động đáp ứng mọi yêu cầu của 

khách hàng 

     

4. Năng lực tài chính    

18. Doanh nghiệp gặp thuận lợi 

trong việc huy động vốn cổ đông 

     

19. Nâng cao chất lượng tài sản dài 

hạn của doanh nghiệp 

     

20. Doanh nghiệp luôn có đủ vốn để 

đáp ứng cho nhu cầu SXKD, đổi 

mới công nghệ nâng cao chất 

lượng hàng hóa 

     

21. Doanh nghiệp luôn thanh toán 

đầy đủ, đúng hạn các khoản nợ  

     

5. Năng lực Marketing 

22. Doanh nghiệp luôn có mối quan 

hệ tốt với khách hàng, sẵn sàng 

đáp ứng nhu cầu của khách hàng 

     

23. Hoạt động marketing trong 

doanh nghiệp luôn đáp ứng nhu 

cầu, thị hiếu khách hàng 

     

24. Doanh nghiệp thường xuyên tổ 

chức hội nghị khách hàng, hội 

thảo, tri ân khách hàng 

     

25. Thương hiệu của doanh nghiệp 

được nhiều người biết đến. 

     

26. Thương hiệu của doanh nghiệp 

được xây dựng và quản lý bài 

bản. 

     

27. Các thành phần chính trong 

thương hiệu của doanh nghiệp 

(tên; biểu trưng, biểu tượng; đặc 

tính; khẩu hiệu; nhạc hiệu) rất 
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thu hút và dễ hiểu. 

28. Thương hiệu doanh nghiệp thân 

thiện với môi trường. 

     

6. Hoạt động Logistics 

29. Hoạt động Logistics thúc đẩy 

việc giao nhận, lưu kho, lưu bãi 

tạo thuận lợi cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp NVV trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc 

     

30. Hoạt động làm thủ tục hải quan, 

các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn 

khách hàng, đóng gói bao bì, ghi 

ký mã hiệu đáp ứng yêu cầu của 

các doanh nghiệp NVV trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

     

31. Các chi phí của hoạt động 

Logistics trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

phúc hợp lý giúp các doanh 

nghiệp NVV trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc nâng cao khả năng 

cạnh tranh về giá cho các sản 

phẩm của mình 

     

7. Chính sách nhà nước 

32. Chính sách phát triển sản xuất 

kinh doanh (chiến lược, tầm 

nhìn, quy hoạch) của địa phương 

khuyến khích doanh nghiệp phát 

triển. 

     

33. Kinh phí đầu tư phát triển cho 

doanh nghiệp NVV (cơ sở hạ 

tầng, đào tạo nhân lực, bảo vệ 

môi trường, thị trường tiêu thụ, 

mạng lưới phân phối) của địa 

phương tốt. 

     

34. Cơ chế quản lý của nhà nước 

(thuế, quản lý hành chính, giá cả 

hàng hóa dịch vụ) minh bạch, rõ  

ràng 
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35. Chính sách hỗ trợ phát triển 

doanh nghiệp của tỉnh Vĩnh 

Phúc 

     

36. Chính sách hỗ trợ ưu đãi vay vốn      

8. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa - xã hội vùng, miền 

37. Phong tục tập quán địa phương      

38. Dân số địa phương      

39. Thu nhập của người dân      

40. Trình độ dân trí      

41. Vị trí địa lý      

42. Môi trường khí hậu      

9.Tiến bộ của khoa học công nghệ 

43. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0      

44. Ứng dụng công nghệ vào sản 

xuất 

     

45. Ứng dụng công nghệ vào truyền 

thông 

     

46. Ứng dụng trong Marketing 

quảng bá thương hiệu 

     

47. Ứng dụng trong Quản lý tài 

chính 

     

48. Ứng dụng trong Quản lý nhân sự      

49. Ứng dụng trong Điều hành 

doanh nghiệp 

     

10. Tác động của hội nhập quốc tế 

50. FTA giúp cho doanh nghiệp 

NVV mở rộng thị trường tiêu thụ 

sản phẩm ra thị trường nước 

ngoài 

     

51. FTA giúp cho doanh nghiệp 

NVV tham gia chuỗi sản xuất 

toàn cầu, tiêp thu khoa học kỹ 

thuật từ các nước phát triển (trở 

thành một mắt xích quan trọng 

trong ngành công nghiệp phụ trợ 

của các doanh nghiệp đầu tư trực 

tiếp nước ngoài) 
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52. FTA làm cho doanh nghiệp 

NVV bị sức ép cạnh tranh ở 

trong nước của sản phẩm nước 

ngoài 

     

 Năng lực cạnh tranh      

53. Năng lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp anh chị là mạnh so với 

đối thủ cùng ngành 

     

54. Doanh nghiệp của anh chị có 

nhiều lợi thế trong hoạt động 

cạnh tranh 

     

 

B. THÔNG TIN CHUNG 
 
1. Vị trí công tác của Anh/Chị trong doanh nghiệp 
 
Giám đốc:    

Phó Giám đốc   

Lãnh đạo các phòng chức năng 

2. Quy mô Doanh nghiệp: 
 

Từ 1 - 50 người       Trên 50 -100 người     

Trên 100 - 200 người       Trên 200 người   
 

1. Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp 
 

 Công nghiệp và xây dựng                       Dịch vụ     
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Phụ lục 4: Kết quả nghiên cứu 

 

Đánh giá độ tin cậy của thang đo 

1.1. Nhân tố Năng lực quản lý doanh nghiệp (QLDN) 

Bảng 3.23. Kết quả đánh giá độ tin cậy của thang đo QLDN 

 
Biến 

quan sát 

Trung bình 

thang đo nếu 

loại biến 

Phương sai 

thang đo nếu 

loại biến 

Tương 

quan với 

biến tổng 

Cronbach’s 

alpha nếu loại 

biến 

Độ tin cậy của thang đo: ALPHA = 0.887 

QLDN1 13.1989 29.894 0.727 0.865 

QLDN2 13.2140 29.918 0.695 0.869 

QLDN3 13.3636 27.981 0.701 0.869 

QLDN4 13.3958 29.837 0.720 0.866 

QLDN5 13.3447 28.625 0.667 0.875 

QLDN6 13.4451 28.430 0.725 0.864 

 
Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo cho thấy độ tin cậy của thang 

đo bằng 0,887 > 0,6 đạt yêu cầu.  Tất cả các biến thành phần đều có tương quan với 

tổng lớn hơn 0,3. Như vậy, thang đo nhân tố QLDN với các biến quan sát: QLDN1, 

QLDN2, QLDN3, QLDN4, QLDN5, QLDN6 đạt độ tin cậy. 

1.2. Nhân tố Năng lực tạo lập các mối quan hệ (TLQH) 

Bảng 3.24. Kết quả đánh giá độ tin cậy của thang đo TLQH 

Biến 

quan sát 

Trung bình 

thang đo nếu 

loại biến 

Phương sai 

thang đo nếu 

loại biến 

Tương 

quan với 

biến tổng 

Cronbach’s 

alpha nếu loại 

biến 

Độ tin cậy của thang đo: ALPHA = 0.874 

TLQH1 13.1932 21.135 0.721 0.842 

TLQH2 13.2083 21.122 0.680 0.853 

TLQH3 12.9413 22.306 0.701 0.848 

TLQH4 13.1004 22.007 0.708 0.846 

TLQH5 13.3068 21.374 0.705 0.847 
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Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo cho thấy độ tin cậy của thang 

đo bằng 0,874 > 0,6 đạt yêu cầu.  Tất cả các biến thành phần đều có tương quan với 

tổng lớn hơn 0,3. Như vậy thang đo nhân tố TLQH với các biến quan sát: TLQH1, 

TLQH2, TLQH3, TLQH4, TLQH5, TLQH6 đạt độ tin cậy. 

1.3. Nhân tố Nguồn nhân lực của doanh nghiệp (NL) 

Bảng 3.25. Kết quả đánh giá độ tin cậy của thang đo NL 

Biến 

quan 

sát 

Trung bình 

thang đo nếu 

loại biến 

Phương sai 

thang đo nếu 

loại biến 

Tương 

quan với 

biến tổng 

Cronbach’s 

alpha nếu loại 

biến 

Độ tin cậy của thang đo: ALPHA = 0.873 

NL1 16.5701 34.591 0.672 0.852 

NL2 16.5530 33.853 0.696 0.848 

NL3 16.5114 34.653 0.674 0.852 

NL4 16.4242 35.106 0.623 0.861 

NL5 16.4716 34.648 0.675 0.852 

NL6 16.4280 34.355 0.711 0.845 
 

Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo cho thấy độ tin cậy của thang đo 

bằng 0,873 > 0,6 đạt yêu cầu. Tất cả các biến thành phần đều có tương quan với tổng 

lớn hơn 0,3. Như vậy thang đo nhân tố NL với các biến quan sát: NL1, NL2, NL3, 

NL4, NL5, NL6 đạt độ tin cậy. 

1.4. Nhân tố Năng lực tài chính (TC) 

Bảng 3.26. Kết quả đánh giá độ tin cậy của thang đo TC 

Biến 

quan 

sát 

Trung bình 

thang đo nếu 

loại biến 

Phương sai 

thang đo nếu 

loại biến 

Tương quan 

với biến 

tổng 

Cronbach’s 

alpha nếu loại 

biến 

Độ tin cậy của thang đo: ALPHA = 0.886 

TC1 9.8674 13.102 0.751 0.853 

TC2 9.8258 13.078 0.752 0.853 

TC3 9.7254 13.084 0.793 0.838 

TC4 9.6610 13.393 0.710 0.869 
 

Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo cho thấy độ tin cậy của thang 

đo bằng 0,886 > 0,6 đạt yêu cầu.  Tất cả các biến thành phần đều có tương quan với 



 
PL 12 

  

 

tổng lớn hơn 0,3. Như vậy thang đo nhân tố TC với các biến quan sát: TC1, TC2, 

TC3, TC4 đạt độ tin cậy. 

 

1.5. Nhân tố Năng lực Marketing (MKT) 

Lần 1 
 

Bảng 3.27. Kết quả đánh giá độ tin cậy của thang đo MKT lần 1 

Biến quan 

sát 

Trung bình 

thang đo nếu 

loại biến 

Phương sai 

thang đo nếu 

loại biến 

Tương quan 

với biến 

tổng 

Cronbach’s 

alpha nếu loại 

biến 

Độ tin cậy của thang đo: ALPHA = 0.844 

MKT1 20.8977 32.418 0.701 0.806 

MKT2 20.8447 33.445 0.690 0.808 

MKT3 20.8239 33.466 0.660 0.813 

MKT4 20.7140 32.785 0.716 0.804 

MKT5 20.9527 33.772 0.626 0.818 

MKT6 20.9640 33.674 0.644 0.815 

MKT7 20.7689 41.415 0.171 0.878 

 
Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo lần một cho thấy độ tin cậy của 

thang đo bằng 0,844 > 0,6 đạt yêu cầu. Tuy nhiên biến MKT7 có hệ số tương quan 

với tổng < 0,3 do đó cần được loại bỏ. 

Tiến hành loại bỏ biến MKT7 và chạy phân tích thang đo lần 2 

Lần 2 

Bảng 3.28. Kết quả đánh giá độ tin cậy của thang đo MKT lần 2 

Biến quan 

sát 

Trung bình 
thang đo nếu 

loại biến 

Phương sai 
thang đo nếu 

loại biến 

Tương quan 
với biến 

tổng 

Cronbach’s 
alpha nếu loại 

biến 
Độ tin cậy của thang đo: ALPHA = 0.878 

MKT1 17.3390 28.665 0.712 0.852 

MKT2 17.2860 29.601 0.705 0.854 

MKT3 17.2652 29.728 0.666 0.860 

MKT4 17.1553 28.966 0.732 0.849 

MKT5 17.3939 29.913 0.639 0.864 
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MKT6 17.4053 29.904 0.651 0.862 

 

Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo lần 2 cho thấy độ tin cậy của 

thang đo bằng 0,878 > 0,6 đạt yêu cầu.  Tất cả các biến thành phần đều có tương quan 

với tổng lớn hơn 0,3. Như vậy thang đo nhân tố MKT với các biến quan sát: MKT1, 

MKT2, MKT3, MKT4, MKT5, MKT6 đạt độ tin cậy. 

1.6. Nhân tố Hoạt động Logistics (LOG) 

 
Bảng 3.29. Kết quả đánh giá độ tin cậy của thang đo LOG 

Biến quan 

sát 

Trung bình 

thang đo nếu 

loại biến 

Phương sai 

thang đo nếu 

loại biến 

Tương quan 

với biến tổng 

Cronbach’s 

alpha nếu loại 

biến 

Độ tin cậy của thang đo: ALPHA = 0.833 

LOG1 6.8902 6.591 0.708 0.755 

LOG2 6.9792 7.125 0.648 0.813 

LOG3 6.8996 6.557 0.726 0.736 

  
Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo cho thấy độ tin cậy của thang 

đo bằng 0,833 > 0,6 đạt yêu cầu. Tất cả các biến thành phần đều có tương quan với 

tổng lớn hơn 0,3. Như vậy thang đo nhân tố LOG với các biến quan sát: LOG1, 

LOG2, LOG3 đạt độ tin cậy. 

1.7. Nhân tố Chính sách nhà nước (CSNN) 

Lần 1  

Bảng 3.30. Kết quả đánh giá độ tin cậy của thang đo CSNN lần 1 

Biến 

quan sát 

Trung bình 

thang đo nếu 

loại biến 

Phương sai 

thang đo nếu 

loại biến 

Tương 

quan với 

biến tổng 

Cronbach’s 

alpha nếu loại 

biến 

Độ tin cậy của thang đo: ALPHA = 0.782 

CSNN1 13.1629 12.638 0.653 0.710 

CSNN2 12.8239 15.591 0.209 0.856 

CSNN3 12.5530 12.096 0.622 0.718 
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CSNN4 13.1932 12.748 0.713 0.695 

CSNN5 13.1686 12.550 0.682 0.701 

 

Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo lần một cho thấy độ tin cậy của 

thang đo bằng 0,782 > 0,6 đạt yêu cầu. Tuy nhiên biến CSNN2 có hệ số tương quan 

với tổng < 0,3 do đó cần được loại bỏ. Tiến hành loại bỏ biến HDV30 và chạy phân 

tích thang đo lần 2: 

Lần 2 
Bảng 3.31. Kết quả đánh giá độ tin cậy của thang đo CSNN lần 2 

Biến quan 

sát 

Trung bình 

thang đo nếu 

loại biến 

Phương sai 

thang đo nếu 

loại biến 

Tương quan 

với biến 

tổng 

Cronbach’s 

alpha nếu loại 

biến 

Độ tin cậy của thang đo: ALPHA = 0.856 

CSNN1 9.7614 9.169 0.712 0.811 

CSNN3 9.1515 8.888 0.642 0.846 

CSNN4 9.7917 9.501 0.734 0.805 

CSNN5 9.7670 9.207 0.723 0.807 

 
Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo lần 2 cho thấy độ tin cậy của 

thang đo bằng 0,856 > 0,6 đạt yêu cầu. Tất cả các biến thành phần đều có tương quan 

với tổng lớn hơn 0,3. Như vậy thang đo nhân tố CSNN với các biến quan sát: CSNN1, 

CSNN3, CSNN4, CSNN5 đạt độ tin cậy. 

1.8. Nhân tố Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hoa - xã hội vùng, miền (DK) 

Bảng 3.32. Kết quả đánh giá độ tin cậy của thang đo DK 

Biến 

quan 

sát 

Trung bình 

thang đo nếu 

loại biến 

Phương sai 

thang đo nếu 

loại biến 

Tương 

quan với 

biến tổng 

Cronbach’s 

alpha nếu loại 

biến 

Độ tin cậy của thang đo: ALPHA = 0.862 

DK1 15.3920 31.374 0.687 0.833 

DK2 15.3049 32.015 0.668 0.836 

DK3 15.2898 31.762 0.667 0.836 
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DK4 15.3277 32.908 0.630 0.843 

DK5 15.2045 33.169 0.628 0.844 

DK6 15.2519 32.648 0.646 0.840 

 

Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo cho thấy độ tin cậy của thang đo 

bằng 0,862 > 0,6 đạt yêu cầu.  Tất cả các biến thành phần đều có tương quan với tổng 

lớn hơn 0,3. Như vậy thang đo nhân tố DK với các biến quan sát: DK1, DK2, DK3, 

DK4, DK5, DK6 đạt độ tin cậy. 

1.9. Nhân tố Tiến bộ của khoa học công nghệ (KHCN) 

Bảng 3.33. Kết quả đánh giá độ tin cậy của thang đo KHCN 

Biến quan 
sát 

Trung bình 
thang đo nếu 

loại biến 

Phương sai 
thang đo nếu 

loại biến 

Tương quan 
với biến 

tổng 

Cronbach’s 
alpha nếu loại 

biến 
Độ tin cậy của thang đo: ALPHA = 0.882 
KHCN1 16.4186 42.024 0.624 0.870 
KHCN2 16.3617 41.469 0.714 0.859 
KHCN3 16.0985 40.848 0.677 0.863 
KHCN4 16.4280 42.427 0.646 0.867 
KHCN5 16.2992 42.514 0.643 0.868 
KHCN6 16.1534 41.185 0.681 0.863 
KHCN7 16.2633 41.223 0.692 0.861 

 

 Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo cho thấy độ tin cậy của thang 
đo bằng 0,882 > 0,6 đạt yêu cầu.  Tất cả các biến thành phần đều có tương quan với 
tổng lớn hơn 0,3. Như vậy thang đo nhân tố KHCN với các biến quan sát: KHCN1, 
KHCN2, KHCN3, KHCN4, KHCN5, KHCN6, KHCN7 đạt độ tin cậy. 
1.10. Nhân tố Hội nhập quốc tế (HNQT) 

Bảng 3.34. Kết quả đánh giá độ tin cậy của thang đo HNQT 

Biến quan 
sát 

Trung bình 
thang đo nếu 

loại biến 

Phương sai 
thang đo nếu 

loại biến 

Tương quan 
với biến 

tổng 

Cronbach’s 
alpha nếu loại 

biến 
Độ tin cậy của thang đo: ALPHA = 0.809 
HNQT1 6.1837 6.275 0.656 0.740 
HNQT2 6.3580 5.968 0.681 0.714 
HNQT3 6.2917 6.541 0.637 0.760 

 
 Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo cho thấy độ tin cậy của thang 

đo bằng 0,809 > 0,6 đạt yêu cầu.  Tất cả các biến thành phần đều có tương quan với 
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tổng lớn hơn 0,3. Như vậy thang đo nhân tố HNQT với các biến quan sát: HNQT1, 

HNQT2, HNQT3 đạt độ tin cậy. 

Bảng 3.35. Kết quả đánh giá độ tin cậy của thang đo NLCT 

Biến quan 
sát 

Trung bình 
thang đo nếu 

loại biến 

Phương sai 
thang đo nếu 

loại biến 

Tương quan 
với biến tổng 

Cronbach’s 
alpha nếu loại 

biến 
Độ tin cậy của thang đo: ALPHA = 0.814 
NLCT1 3.6799 1.588 0.686 . 
NLCT2 3.6023 1.587 0.686 . 

 
Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo cho thấy độ tin cậy của thang đo bằng 

0,814 > 0,6 đạt yêu cầu.  Tất cả các biến thành phần đều có tương quan với tổng lớn hơn 

0,3. Như vậy thang đo nhân tố NLCT với các biến quan sát: NLCT1, NLCT2 đạt độ tin 

cậy. 
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Phụ lục 5: Kết quả EFA cho thang đo nhân tố 

 

Biến quan 

sát 

Hệ số tải nhân tố của các thành phần 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

KHCN7 0.754           

KHCN2 0.750           

KHCN6 0.729           

KHCN3 0.725           

KHCN5 0.708           

KHCN4 0.693           

KHCN1 0.676           

QLDN4  0.790          

QLDN1  0.789          

QLDN2  0.761          

QLDN6  0.758          

QLDN3  0.751          

QLDN5  0.694          

MKT1   0.793         

MKT4   0.780         

MKT2   0.728         

MKT6   0.718         

MKT5   0.709         

MKT3   0.700         

NL6    0.773        

NL2    0.768        

NL5    0.753        

NL3    0.719        

NL1    0.701        

NL4    0.676        

DK1     0.762       

DK3     0.750       

DK2     0.729       

DK6     0.716       

DK4     0.668       

DK5     0.659       

TLQH1      0.778      

TLQH5      0.774      

TLQH4      0.769      

TLQH3      0.756      
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Biến quan 

sát 

Hệ số tải nhân tố của các thành phần 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

TLQH2      0.728      

TC3       0.873     

TC1       0.833     

TC2       0.796     

TC4       0.746     

CSNN5        0.809    

CSNN4        0.808    

CSNN1        0.794    

CSNN3        0.699    

LOG3         0.852   

LOG1         0.832   

LOG2         0.690   

HNQT2          0.810  

HNQT3          0.746  

HNQT1          0.746  

NLCT1           0.843

NLCT2           0.758

Eigenvanlu

es 
7.118 4.696 3.687 3.527 2.981 2.862 2.604 2.327 1.997 1.782 1.108

Phương sai 

rút trích 

(%) 

12.894 8.231 6.223 5.922 4.958 4.78 4.212 3.703 3.107 2.716 1.514

Tổng phương sai rút trích: 58.261 % 

 
Sau khi xoay các nhân tố lần thứ hai, ta thấy sự tập trung của các quan sát theo 

từng nhân tố đã khá rõ ràng. Bảng kết quả phân tích cho thấy có tất cả 52 quan sát tạo 

ra 11 nhân tố, đủ điều kiện để thực hiện các phân tích tiếp theo. 
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Phụ lục 6: Kết quả phân tích các mô hình phân tích nhân tố 

 

Bảng 3.36. Mô hình phân tích nhân tố khẳng định CFA 
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Bảng 3.37. Mô hình cấu trúc tuyến tính SEM lần 1 
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Bảng 3.38. Mô hình cấu trúc tuyến tính SEM lần 2 
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Kết quả chạy hồi quy tác động của các nhân tố tới năng lực cạnh tranh của các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardiz
ed 

Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficient
s 

t 
Sig

. 

95.0% 
Confidence 
Interval for 

B 
Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error Beta 

Lowe
r 

Boun
d 

Uppe
r 

Boun
d 

Toleranc
e VIF 

1 (Constant
) 

-
.561 

.311 
 

-
1.80

3 

.07
2 

-
1.173 

.050 
  

QLDN_T
H 

.207 .041 .191 5.08
9 

.00
0 

.127 .287 .963 1.03
9 

TLQH_T
H 

.109 .040 .107 2.69
3 

.00
7 

.029 .188 .853 1.17
2 

NL_TH .131 .039 .131 3.37
4 

.00
1 

.055 .207 .899 1.11
3 

MKT_TH .302 .049 .252 6.14
1 

.00
0 

.205 .399 .806 1.24
0 

CSNN_T
H 

.189 .052 .144 3.64
8 

.00
0 

.087 .291 .873 1.14
6 

DK_TH .080 .039 .078 2.04
8 

.04
1 

.003 .157 .944 1.05
9 

KHCN_T
H 

.095 .042 .087 2.27
8 

.02
3 

.013 .177 .924 1.08
3 

HNQT_T
H 

.084 .036 .087 2.31
4 

.02
1 

.013 .155 .964 1.03
7 

LOG_TH .125 .037 .135 3.40
2 

.00
1 

.053 .197 .867 1.15
3 

a. Dependent Variable: NLCT_TH 

 
 

Kiểm định ANOVA 

 
ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 
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1 Regression 208.727 9 23.192 24.196 .000b 

Residual 496.512 518 .959   

Total 705.238 527    

a. Dependent Variable: NLCT_TH 
b. Predictors: (Constant), LOG_TH, HNQT_TH, DK_TH, QLDN_TH, 
KHCN_TH, NL_TH, CSNN_TH, TLQH_TH, MKT_TH 

 
 


