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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế của Vi t Nam hi n nay, Đảng và Nhà nước ta có nhiều 

chính sách ưu đãi nhằm phát triển kinh tế trên nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề. Chính vì vậy, kể 

từ khi nước ta tiến hành đổi mới năm 1986 đến nay số lượng, quy mô các doanh nghi p trên cả 

nước ngày càng tăng, trong đó nhóm doanh nghi p công nghi p nhỏ và vừa (DNCNNVV) đang 

đóng góp một vị trí quan trọng trong nền kinh tế Vi t Nam. Có thể khẳng định rằng vi c phát triển 

nhóm ngành này đang đáp ứng đúng yêu cầu thực tiễn mà nước ta đang xây dựng đó là: phát triển 

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và mục tiêu công cuộc công nghi p hóa, hi n 

đại hóa đất nước. 

Thái Nguyên với nhiều lợi thế so sánh về vị trí địa lý, khí hậu thuận lợi, tài nguyên khoáng 

sản, nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao, cơ sở hạ tầng đang có những đầu tư phát triển lớn... là 

điều ki n để thúc đẩy phát triển các ngành công nghi p nói chung và các DNCNNVV nói riêng. 

Trong những năm vừa qua, các DNCNNVV ở tỉnh đã phát triển mạnh về quy mô, số lượng và có 

những đóng góp nhất định về kinh tế - xã hội và tạo ra sự ổn định về mặt xã hội thông qua tạo vi c 

làm cho người lao động thành phố, giảm khoảng cách giàu nghèo và t  nạn xã hội.  

Hi n nay, trong điều ki n kinh tế thị trường với những thách thức của hội nhập kinh tế và toàn 

cầu hoá, các nền kinh tế đều phải tìm cách huy động mọi nguồn lực và khuyến khích tất cả các chủ 

thể kinh tế hoạt động. Vì vậy, trong vi c chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động của Thái 

Nguyên theo hướng CNH - HĐH thời gian tới, tỉnh luôn coi trọng vai trò của DNCNNVV, đưa ra 

các bi n pháp phát triển loại hình doanh nghi p này. Để làm được điều này, Thái Nguyên phải tìm 

ra các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của các DNCNNVV và đưa ra chính sách phù hợp hơn 

nhằm tác động vào các yếu tố đó, hướng đến phát triển và phát triển bền vững loại hình doanh 

nghi p này. Xuất phát từ thực tế đó, nhóm chúng tôi lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu các nhân tố ảnh 

hưởng đến phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

2.1. Mục tiêu chung 

Trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động của các DNCNNVV trong quá trình phát triển kinh 

tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên, đề tài đi sâu vào đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển của 

DNCNNVV. Từ đó, đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển loại hình DN này tại Thái 

Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.  

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Góp phần h  thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về doanh nghi p công nghi p nhỏ và 

vừa và phát triển doanh nghi p công nghi p nhỏ và vừa. 

- Đánh giá thực trạng hoạt động của các doanh nghi p công nghi p nhỏ và vừa trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên. 

- Phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển của các doanh nghi p công 

nghi p nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên. 

- Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển các doanh nghi p công nghi p nhỏ và vừa 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong những năm tới. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 
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Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài là các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển các DNCNNVV 

tỉnh Thái Nguyên, bao gồm: Trình độ KHCN, hỗ trợ từ Chính phủ, môi trường kinh doanh, lao 

động, chính sách của địa phương và tiếp cận tài chính. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi về không gian: Đề tài được nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

- Phạm vi về thời gian: Báo cáo sử dụng nguồn số li u thứ cấp trong khoảng thời gian từ năm 

2014 đến năm 2016. Giải pháp, kiến nghị của báo cáo được đề xuất đến năm 2025, tầm nhìn đến 

năm 2030. 

- Phạm vi về nội dung: Báo cáo tập trung phân tích, đánh giá và lượng hóa mức độ ảnh hưởng 

của các nhân tố đến sự phát triển của các DNCNNVV tỉnh Thái Nguyên, bao gồm các nhân tố: 

Trình độ KHCN, hỗ trợ từ Chính phủ, môi trường kinh doanh, lao động, chính sách của địa phương 

và tiếp cận tài chính. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển loại hình DN này tại tỉnh 

Thái Nguyên. 

4. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

4.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài 

Trên thế giới, các công trình nghiên cứu về DNNVV nói chung và các nhân tố ảnh hưởng đến sự 

thành công, tăng trưởng và phát triển của các DNNVV nói riêng đã được nhiều tác giả quan tâm 

nghiên cứu. Trong các nghiên cứu đó, lý thuyết về DNNVV như khái ni m, đặc điểm, vai trò của 

DNNVV đối với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia được trình bày khá chi tiết. Bên cạnh đó, bằng 

vi c sử dụng các phương pháp nghiên cứu khác nhau, các nghiên cứu đã chứng minh mức độ ảnh 

hưởng của những nhân tố đến sự thành công, tăng trưởng và phát triển của các DNNVV ở mỗi không 

gian nghiên cứu khác nhau, cụ thể là các nghiên cứu của Tarik Najib (2005), Jaime Diaz Saenz 

(2010), Chuthamas Chittithaworn và cộng sự (2011), Robert Galan Mashenece  và cộng sự (2014). 

4.2. Tình hình nghiên cứu ở trong nước  

Trong những năm qua, ở Vi t Nam đã có khá nhiều công trình nghiên cứu về DNNVV. Các 

công trình nghiên cứu đó đã luận giải về nội hàm của DNNVV trong các lĩnh vực khác nhau, một 

số công trình đã quan tâm nghiên cứu chuyên sâu về DNCNNVV. Trong các công trình đó, các tác 

giả đã đề cập đến khái ni m DNNVV, khái ni m DNCNNVV, đặc điểm, tiêu chí xác định DNNVV 

cũng như nêu lên tầm quan trọng của các DNNVV đối với sự phát triển kinh tế của quốc gia và các 

tỉnh thành. Về cơ bản, các tác giả khi nghiên cứu về DNNVV đều dựa trên cơ sở Nghị định số 

56/2009/NĐ-CP về trợ giúp phát triển DNNVV. Theo đó, các DNNVV được đo bằng 02 tiêu chí 

chính là tổng nguồn vốn và số lao động bình quân hàng năm. Bên cạnh đó, đã có một số công trình 

nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của các DNNVV ở Vi t Nam và ở các tỉnh 

thành trong cả nước, cụ thể là các công trình nghiên cứu của các tác giả sau: Lê Văn Tâm (1995), 

Đào Minh Sơn (2013), Nguyễn Xuân Thủy (2013), Phan Thị Minh Lý (2011), Trương Thị Vi t 

Phương (2011). 

4.3. Đánh giá chung về kết quả của các công trình khoa học đã nghiên cứu 

Các công trình nghiên cứu mà các tác giả trình bày trên đây đều đã đề cập một cách khái 

quát hay cụ thể về các vấn đề có liên quan đến DNNVV ở các lĩnh vực khác nhau như công nghi p, 

thương mại, nông nghi p,… Trong đó, các tác giả đã đề cập đến cơ sở lý luận về DNNVV như khái 

ni m, đặc điểm, vai trò của các DNNVV, phân tích thực trạng hoạt động, phát triển của các 

DNNVV và tập trung phân tích các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động, sự thành 

công, sự tăng trưởng và phát triển của các DNNVV. Những nghiên cứu này đã tạo ra một kênh 

thông tin giúp các nhà quản lý DNNVV có thể tập trung vào những nhân tố đó để gợi ý những giải 

pháp nhằm phát triển loại hình doanh nghi p này. 
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Các công trình nước ngoài sử dụng các phương pháp định tính và chủ yếu phương pháp định 

lượng để phân tích các nhân tố có ảnh hưởng đến sự phát triển của các doanh nghi p. Trong các 

công trình đó, các tác giả đã đưa ra những tiêu chí để phân loại DNNVV, vai trò của các DNNVV 

trong sự phát triển kinh tế của các quốc gia khác nhau. Ngoài vi c phân tích các nhân tố ảnh hưởng 

đến sự phát triển của các DNNVV, một số tác giả còn đề cập đến những nhân tố cản trở sự phát 

triển của các DNNVV để từ đó gợi ý những giải pháp nhằm tác động và hạn chế sự ảnh hưởng của 

các nhân tố đến sự phát triển các DNNVV. Tuy nhiên, vi c đưa các nhân tố ảnh hưởng hay cản trở 

đến sự phát triển của các DNNVV trên thế giới vào các DNNVV ở Vi t Nam, đặc bi t là các 

DNCNNVV có phù hợp hay không còn là vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu do đặc điểm và điều 

ki n về thời gian, không gian nghiên cứu là khác nhau. 

Các công trình nghiên cứu trong nước được các tác giả đề cập đến chủ yếu sử dụng các 

phương pháp như phân tích thống kê, phương pháp so sánh, phân tích tổng hợp, mô hình ma trận 

SWOT để đánh giá, phân tích. Ngoài ra, phương pháp định lượng được sử dụng như mô hình hồi 

quy nhị biến, đa biến, mô hình sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS),…Các công 

trình nghiên cứu này là những tư li u vô cùng quý giá để tác giả có thêm nhiều thông tin về các 

DNNVV và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của các DNNVV.  

4.4. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 

Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài và trong nước đã thực hi n phân tích quá trình phát 

triển và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của DNNVV nói chung mà chưa có nhiều công 

trình nghiên cứu trực tiếp về phát triển các DNNVV trong lĩnh vực công nghi p và các nhân tố ảnh 

hưởng đến sự phát triển của các DNCNNVV. Nếu có nghiên cứu thì nội dung vẫn còn chung 

chung, chưa có sự phân tích chuyên sâu về đặc điểm riêng của loại hình DNCNNVV so với 

DNNVV, phân tích các nhân tố có ảnh hưởng đến sự phát triển của các DNCNNVV mang tính lý 

luận, phân tích thực trạng với phương pháp nghiên cứu khá đơn giản. 

Trên cơ sở tiếp thu thành quả của những nghiên cứu trước, tác giả sẽ tập trung giải quyết các 

vấn đề chưa được làm rõ để có một cái nhìn tổng quát, toàn di n nhất về các nhân tố ảnh hưởng đến 

sự phát triển của các DNCNNVV tỉnh Thái Nguyên thông qua vi c sử dụng phương pháp phân tích 

nhân tố khám phá (EFA), kiểm định lại giả thuyết nghiên cứu bằng mô hình hồi quy đa biến nhằm 

hoàn thi n được mục tiêu nghiên cứu của đề tài đã đề ra và giải quyết được một phần thiếu sót của 

những nghiên cứu trước đây. 

5. Kết cấu của báo cáo 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được kết cấu thành 4 chương với những nội dung chính 

như sau: 

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về doanh nghi p công nghi p nhỏ và vừa. 

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. 

Chương 3: Thực trạng hoạt động của các doanh nghi p công nghi p nhỏ và vừa trên địa bàn 

Thái Nguyên. 

Chương 4: Giải pháp phát triển các doanh nghi p công nghi p nhỏ và vừa trên địa bàn Thái Nguyên. 

Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DOANH NGHIỆP  

CÔNG NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

1.1. Lý luận chung về doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa 

1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa  
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1.1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa 

1.1.1.2. Khái niệm doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa 

Doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa là một bộ phận cấu thành của hệ thống doanh 

nghiệp, là cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp gồm các hoạt động khai thác, chế biến 

và dịch vụ sửa chữa đã đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật có số lao động không 

quá 300 người và tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng. 

1.1.2. Phân loại doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa  

- Phân loại căn cứ vào công dụng kinh tế của sản phẩm 

- Phân loại căn cứ vào phương thức tác động đến đối tượng lao động 

- Phân loại theo tính chất quy trình công nghệ 

1.1.3. Đặc điểm của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam 

Đặc điểm của các DNCNNVV xuất phát từ chính đặc điểm của ngành công nghi p và quy mô 

của doanh nghi p. Cũng như các DNCNNVV trên thế giới, với quy mô nhỏ, DNCNNVV Vi t 

Nam cũng có những đặc điểm tương tự như ở các quốc gia khác và bên cạnh những đặc điểm riêng 

có của loại hình DNCN thì DNCNNVV cũng có những đặc điểm tương đồng với những đặc điểm 

của DNNVV ở Vi t Nam. 

1.1.4. Vai trò của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa đối với nền kinh tế 

Trong điều ki n kinh tế của Vi t Nam hi n nay, có thể khái quát lại vai trò của DNCNNVV 

trên các khía cạnh về kinh tế và về xã hội 

1.2. Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa  

1.2.1. Khái niệm phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa 

“Phát triển DNCNNVV là sự tăng trưởng về số lượng, doanh thu và tỷ suất lợi nhuận của 

doanh nghiệp, tạo việc làm gắn với thu nhập ngày càng được cải thiện của người lao động”. 

1.2.2. Khung lý thuyết về các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa 

1.2.2.1. Nhóm nhân tố bên ngoài 

a, Hỗ trợ từ Chính phủ  

b, Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp 

c, Chính sách hỗ trợ của địa phương 

1.2.2.2. Nhóm nhân tố bên trong 

a, Trình độ khoa học công nghệ 

b, Lao động 

c, Tiếp cận tài chính 

1.3. Cơ sở thực tiễn về phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa 

1.3.1. Kinh nghiệm phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa ở một số quốc gia 

Báo cáo tập trung phân tích kinh nghi m phát triển DNCNNVV (thông qua phát huy các nhân 

tố tác động) của 2 quốc gia Châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc. 

1.3.2. Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa ở một số địa phương trong nước 
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Báo cáo tập trung phân tích một số tỉnh phía Bắc có những chính sách phát triển loại hình DN 

này rất đáng để Thái Nguyên học hỏi và kế thừa những kinh nghi m là Vĩnh Phúc và Bắc Ninh. 

1.3.3. Bài học kinh nghiệm 

- Đánh giá đúng mức vai trò quan trọng và vị trí của DNCNNVV trong phát triển kinh tế 

- Thành lập tổ chức chuyên trách hỗ trợ các DNCNNVV trên nhiều lĩnh vực. Các tổ chức 

chuyên trách này hỗ trợ các DNCNNVV vượt qua các khó khăn về tài chính, công ngh , nguồn 

nhân lực, thị trường, chất lượng sản phẩm… theo hướng khuyến khích DNCNNVV phát triển 

- Nhà nước cần có chính sách toàn di n nhằm định hướng, khuyến khích và hỗ trợ phát triển 

các DNNVV theo ngành 

- Các DNCNNVV dễ bị tổn thương trước các biến động kinh tế, do vậy để nâng cao khả năng 

thích ứng, các DNCNNVV cần liên kết với nhau và kết nối với h  thống các DN khác trong nền 

kinh tế 

- Tập trung nâng cao năng lực quản lý và trình độ người lao động thông qua các kế hoạch 

chiến lược trong vi c đào tạo toàn di n cho cán bộ quản lý và người lao động về kỹ năng, trình độ 

chuyên môn 

- Xây dựng kế hoạch phát triển công ngh  tại DN thông qua các chương trình hợp tác với các 

trường đại học, vi n nghiên cứu.  

Chƣơng 2 

PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Câu hỏi nghiên cứu 

1. Thực trạng phát triển của doanh nghi p công nghi p nhỏ và vừa trên địa bàn Thái Nguyên 

trong thời gian qua ra sao? 

2. Những nhân tố nào ảnh hưởng đến sự phát triển của các doanh nghi p công nghi p nhỏ và 

vừa trên địa bàn Thái Nguyên? Mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố như thế nào? 

3. Giải pháp nào cần được thực thi để phát triển các doanh nghi p công nghi p nhỏ và vừa trên 

địa bàn Thái Nguyên trong những năm tới? 

2.2. Khung phân tích về các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển các doanh nghiệp công nghiệp 

nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên 

2.2.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất về các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển các doanh nghiệp 

công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên 
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Sơ đồ 2.1. Khung phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển DNCNNVV  

tỉnh Thái Nguyên 

(Nguồn: Xây dựng của tác giả) 

2.2.2. Các giả thuyết nghiên cứu 

H1: Trình độ KHCN hi n đại có ảnh hưởng thuận chiều đến phát triển các DNCNNVV tỉnh 

Thái Nguyên. 

H2: Chính sách hỗ trợ từ Chính phủ có ảnh hưởng thuận chiều đến phát triển các DNCNNVV 

tỉnh Thái Nguyên. 

H3: Lao động có trình độ cao ảnh hưởng thuận chiều đến phát triển các DNCNNVV tỉnh Thái 

Nguyên. 

H4: Môi trường kinh doanh thuận lợi ảnh hưởng thuận chiều đến phát triển các DNCNNVV 

tỉnh Thái Nguyên. 

H5: Chính sách của địa phương có ảnh hưởng thuận chiều đến phát triển các DNCNNVV tỉnh 

Thái Nguyên. 

H6: DN có thể tiếp cận đa dạng nguồn tài chính ảnh hưởng thuận chiều đến phát triển các 

DNCNNVV tỉnh Thái Nguyên. 

2.3. Phƣơng pháp thu thập thông tin 

2.3.1. Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp 

2.3.2. Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp 

a, Mẫu nghiên cứu chính thức 

b, Đối tượng thu thập thông tin 

c, Thiết kế phiếu khảo sát  

d, Phương pháp và thời gian khảo sát 

2.4. Phƣơng pháp phân tích thông tin 

2.4.1. Phương pháp thống kê mô tả 

2.4.2. Phương pháp so sánh 

2.4.3. Phương pháp phân tích nhân tố khám phá  

2.4.4. Mô hình hồi quy đa biến 

2.5. Chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa 

Chƣơng 3 

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NHỎ VÀ 

VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÁI NGUYÊN 

3.1. Khái quát chung về tỉnh Thái Nguyên 

3.1.1. Điều kiện tự nhiên  

3.1.1.1. Khí hậu 

3.1.1.2. Địa hình, địa chất 
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3.1.2. Đặc điểm kinh tế, xã hội  

3.1.2.1. Giao thông 

3.1.2.2. Hệ thống giáo dục và đào tạo 

3.1.2.3. Nguồn nhân lực 

3.2. Thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thái 

Nguyên 

3.2.1. Quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa  

3.2.2. Số lượng các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa  

3.2.2.1. Số lượng các doanh nghiệp công nghiệp qua các năm  

3.2.2.2. Số lượng các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa phân theo loại hình 

3.2.2.3. Số lượng và tỷ lệ doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa phân theo ngành kinh tế  

3.2.2.4. Số lượng doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa phân theo đơn vị hành chính  

3.2.3. Tổng vốn và quy mô vốn kinh doanh bình quân của các doanh nghiệp công nghiệp 

nhỏ và vừa 

3.2.4. Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa  

3.2.5. Tổng số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa  

3.2.6. Quy mô lao động bình quân của một doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa  

3.2.7. Kết quả tạo việc làm và thu nhập bình quân năm của 1 lao động tại các doanh nghiệp 

công nghiệp nhỏ và vừa. 

3.3. Phân tích ảnh hƣởng của các nhân tố đến phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và 

vừa tỉnh Thái Nguyên  

3.3.1. Mô tả đặc điểm mẫu nghiên cứu 

3.3.2. Kết quả kiểm định thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá (EFA) 

Bảng 3.17. Tổng hợp kết quả phân tích EFA các biến 

Biến quan sát KMO Eigenvalue 
Phƣơng sai 

trích 
Ghi chú 

Hỗ trợ từ Chính phủ 0,650 2,675 66,866 Chấp nhận 

Môi trường kinh doanh 0,794 3,013 75,329 Chấp nhận 

Chính sách của địa phương 0,712 2,374 79,121 Chấp nhận 

Tiếp cận tài chính 0,829 2,941 73,515 Chấp nhận 

Lao động 0,766 2,476 61,910 Chấp nhận 

Trình độ KHCN 0,771 3,042 76,056 Chấp nhận 

Sự phát triển của DNCNNVV 0,757 2,610 65,253 Chấp nhận 

(Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra) 

3.3.3. Phân tích mô hình hồi quy đa biến về các nhân tố ảnh hưởng sự phát triển DNCNNVV 

tỉnh Thái Nguyên 

Bảng 3.18. Phân tích hồi quy về các nhân tố ảnh hƣởng tới phát triển DNCNNVV  
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tỉnh Thái Nguyên 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) .777 .570  1.363 .174   

CP .289 .097 .159 2.977 .003 .982 1.018 

MT .136 .059 .125 2.304 .022 .949 1.054 

CS .118 .057 .113 2.087 .038 .955 1.047 

TC .163 .047 .193 3.448 .001 .885 1.130 

LD .185 .058 .169 3.188 .002 .987 1.013 

CN .301 .048 .355 6.307 .000 .881 1.135 

a. Dependent Variable: PT 

(Nguồn: Kết quả phân tích số liệu) 

Theo bảng kết quả hồi quy đa biến, ta xác định phương trình hồi quy đa biến sau: 

PT = 0.777 + 0.289* CP + 0.136* MT + 0.118* CS + 0.163* TC + 0.185* LD + 

0.301*CN 

3.4. Đánh giá chung về sự phát triển của các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái 

Nguyên 

3.4.1. Những mặt đạt được trong phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái 

Nguyên 

Số lượng và quy mô các DNCNNVV ngày càng tăng nhanh tạo nhiều vi c làm cho người lao 

động. 

Cơ cấu nội ngành công nghi p đang chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng các 

DNCNNVV chế biến, chế tạo đã tăng nhanh so với các DNCNNVV truyền thống. 

Doanh thu và lợi nhuận của các DNCNNVV ngày càng gia tăng, đóng góp đáng kể vào ngân 

sách chung của tỉnh. 

Các chính sách của tỉnh đã được xây dựng kịp thời, các chương trình khuyến công hỗ trợ 

DNCNNVV, đặc bi t các DNCNNVV ở nông thôn. 

Trình độ của người lao động cũng như trình độ, kỹ năng của cán bộ quản lý trong các 

DNCNNVV tỉnh Thái Nguyên đã được cải thi n dần qua các năm. 

Các DNCNNVV tỉnh Thái Nguyên đã có vùng nguyên li u tập trung hỗ trợ rất lớn cho quá 

trình sản xuất sản phẩm. 

Thái Nguyên đã hình thành thêm một số trung tâm công nghi p lớn như KCN Yên Bình, Điềm 

Thụy và Sông Công tạo tiền đề cho phân bố lại lực lượng sản xuất công nghi p theo vùng lãnh thổ 

và tham gia tích cực vào quá trình CNH - HĐH chung của tỉnh. 

3.4.2. Những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân trong phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ 

và vừa tỉnh Thái Nguyên 
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Chính phủ mặc dù đã xây dựng và triển khai thực hi n nhiều chính sách hỗ trợ cho các 

DNNVV và DNCN nói chung song hi n nay vẫn chưa có chính sách cụ thể cho từng loại hình 

DNNVV, các chính sách hỗ trợ cho đối tượng DNCNNVV hi n nay còn chưa rõ ràng và cụ thể. 

Vai trò của Hội DNNVV tại tỉnh vẫn còn mờ nhạt, hoạt động của Hội DNNVV và Quỹ phát 

triển DNNVV, Quỹ bảo lãnh tín dụng chưa xứng với mục tiêu. 

Mức độ đầu tư theo chiều sâu, đổi mới công ngh , thiết bị trong các DNCNNVV nhìn chung 

chưa đáp ứng yêu cầu phát triển theo hướng CNH – HĐH. 

Các DNCNNVV truyền thống của tỉnh như khai thác, chế biến khoáng sản, luy n kim sử dụng 

nguyên li u các nguồn tài nguyên có hàm lượng thấp, thiết bị công ngh  cũ, lạc hậu, không có vốn 

đầu tư. 

Cơ cấu nội ngành công nghi p có sự chuyển dịch song tốc độ còn chậm khi doanh thu của các 

DN ngành sản xuất kim loại và khai thác khoáng sản hi n vẫn chiếm tỷ trọng cao. 

Phần lớn các DNCNNVV gặp khó khăn trong vi c tiếp cận vốn đầu tư, mở rộng sản xuất kinh 

doanh, vi c huy động vốn kinh doanh của các DN gặp nhiều trở ngại. 

Đa phần các DN sản xuất công nghi p nhỏ và vừa trên địa bàn chưa chưa chú trọng nhiều đến 

công tác đào tạo tại DN cũng như có những giải pháp khả thi nhằm nâng cao năng lực quản lý và 

trình độ cho người lao động. 

 

Chƣơng 4 

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA  

TRÊN ĐỊA BÀN THÁI NGUYÊN 

4.1. Quan điểm và định hƣớng phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh 

Thái Nguyên  

4.1.1. Quan điểm phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên  

4.1.2. Định hướng phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên 

4.2. Một số giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh 

Thái Nguyên 

4.2.1. Hoàn thiện chính sách về khoa học công nghệ  

4.2.1.1. Về phía cơ quan Nhà nước 

Cần có phương án đổi mới công ngh  một cách thích hợp, lựa chọn đúng công ngh  cần đổi 

mới, sử dụng công ngh  nhiều tầng, kết hợp công ngh  truyền thống với công ngh  hi n đại. 

Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ các DNCNNVV đổi mới công ngh , đặc bi t là ngành 

công nghi p trọng điểm. 

Kết nối đội ngũ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu của các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp 

nghề để đào tạo nghề trên địa bàn, tận dụng hi u quả năng lực hi n có về nghiên cứu và đào tạo. 

Cập nhật kiến thức mới về tiến bộ khoa học công ngh  cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công 

nhân trong tỉnh. 

Xây dựng chính sách về đổi mới công ngh , hình thành DN khoa học công ngh , quỹ đầu tư 

mạo hiểm hay hình thức tín dụng. 
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Khuyến khích các DNCNNVV trở thành các nhà thầu phụ tham gia vào một công đoạn sản 

xuất của những DN lớn. 

Tổ chức các hội chợ khoa học và công ngh  định kỳ ở tầm quốc gia và khu vực. 

4.2.1.2. Về phía các doanh nghiệp 

- Các DN cần có phương án đổi mới công ngh  một cách thích hợp, lựa chọn đúng công ngh  

cần đổi mới, sử dụng công ngh  nhiều tầng, kết hợp công ngh  truyền thống với công ngh  hi n đại  

- Các DNCNNVV cần thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ tiếp cận khoa học - kỹ thuật 

mới cho cán bộ quản lý doanh nghi p để đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập và cạnh tranh 

4.2.2. Hoàn thiện các chính sách về lao động trong doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa 

4.2.2.1. Về phía cơ quan Nhà nước 

Đẩy mạnh vi c đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao để đáp ứng yêu 

cầu của quá trình hội nhập quốc tế. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật với định hướng thanh 

kiểm tra để làm tốt công tác quản lý nhà nước, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những sai sót của DN. 

4.2.2.2. Về phía các doanh nghiệp 

Chủ DNCNNVV cần xây dựng chiến lược kinh doanh trong đó cần quan tâm đặc bi t tới vi c 

xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực. 

Thực hi n nghiêm chỉnh các quy định về hợp đồng lao động và các chế độ phúc lợi xã hội. 

Các DNCNNVV cần tạo điều ki n thuận lợi cho người lao động học tập, hỗ trợ kinh phí, thời 

gian, bố trí người làm thay để người lao động toàn tâm, toàn ý cho quá trình học tập. 

Xây dựng chế độ tiền lương, chính sách chăm sóc sức khỏe cho nhân viên một cách hợp lý. 

Chủ DNCNNVV cần chú ý xây dựng văn hóa DN, tạo môi trường làm vi c thân thi n và 

chuyên nghi p. 

4.2.3. Hoàn thiện chính sách tài chính nhằm hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa 

4.2.3.1. Về phía các ngân hàng 

Vi c đảm bảo bằng tài sản có thể được thay bằng hi u quả của các phương án kinh doanh, 

hoặc các NHTM có thể tiến hành cho vay thông qua kết quả kinh doanh khả quan và giữ được uy 

tín trong vi c trả nợ. 

Các ngân hàng cần khách quan và tích cực trong công tác thẩm định, đánh giá tình hình hoạt 

động và tài chính của DN khi xét duy t cho vay nhằm tạo điều ki n thuận lợi nhất cho DN. 

Ngân hàng nên duy trì và áp dụng vi c đánh giá và phân loại khách hàng một cách chính xác. 

4.2.3.2. Về phía các doanh nghiệp  

Các DNCNNVV cần nâng cao nâng cao năng lực trong quản trị tài chính. 

Các DNCNNVV cần xây dựng mối quan h  tốt với các NHTM trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ 

cho vi c tiếp cận vốn của ngân hàng. 

Tham gia các hi p hội, liên kết với các DNCNNVV hoặc các loại hình DN khác. 

4.2.4. Tạo dựng môi trường kinh doanh, sân chơi bình đẳng, thuận lợi cho hoạt động sản xuất, 

kinh doanh của các DNCNNVV 
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Tạo dựng môi trường đầu tư có tính minh bạch cao và ổn định để tạo điều ki n cho các DN dự 

đoán được trong kinh doanh, tránh những tổn thất không đáng có gắn liền với xây dựng tính thân 

thi n, thi n chí, cởi mở của cán bộ, công chức các cấp chính quyền đối với DN 

Chủ động tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, môi trường tự do cạnh tranh bình đẳng cho bộ 

phận này; thúc đẩy nhanh, tri t để vi c cải cách DN nhà nước theo hướng điều chỉnh để bộ phận 

này tập trung vào những hàng hóa dịch vụ mang tính công cộng, còn những hoạt động sản xuất kinh 

doanh khác cần tư nhân hóa càng nhanh càng tốt.  

4.3. Một số kiến nghị nhằm phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh 

Thái Nguyên 

4.3.1. Kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách hỗ trợ từ Chính phủ 

Rà soát và hoàn thi n h  thống văn bản pháp lý, chính sách theo nguyên tắc làm tốt chức năng 

xây dựng chiến lược, qui hoạch, cơ chế, chính sách để tạo ra môi trường pháp lý cho hoạt động sản 

xuất, kinh doanh của các tổ chức, doanh nghi p. 

Thực hi n công khai hóa, minh bạch hóa các quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách trên 

từng ngành, lĩnh vực. 

Rà soát lại toàn bộ các văn bản pháp lý, liên quan đến hoạt động kinh tế và thương mại để sửa 

đổi bổ sung đáp ứng tiêu chuẩn rõ ràng, nhất quán, dễ hiểu, được thực hi n giống nhau trong các cơ 

quan chức năng. 

Rà soát các chính sách ưu đãi đầu tư, loại bỏ những chính sách không còn phù hợp với 

hội nhập. 

Đơn giản hoá các quy định nhằm tạo điều ki n thuận lợi cho vi c đăng ký kinh doanh. 

Tăng cường tầm ảnh hưởng và hi u quả hoạt động của quỹ phát triển DNNVV và quỹ bảo 

lãnh tín dụng tại tỉnh. 

Hỗ trợ các DNCNNVV phát triển nguồn nhân lực thông qua Chương trình đào tạo cho 

DNNVV theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ. 

4.3.2. Kiến nghị hoàn thiện chính sách hỗ trợ của địa phương trong phát triển doanh nghiệp 

công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên 

Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, xây dựng mới các chính sách ưu đãi đầu tư cho phù hợp với 

từng thời kỳ, điều ki n cụ thể. 

Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ cho phát triển công nghi p, tiếp tục xây 

dựng các khu công nghi p tập trung cho các DNCNNVV. 

Quan tâm đến vi c hỗ trợ các DNCNNVV về vốn, công ngh , thông tin, môi trường đầu tư. 

Tiếp tục cải cách hành chính, duy trì có hi u quả các công vi c ở bộ phận một cửa, một cửa 

liên thông của tỉnh. 

Có cơ chế ưu đãi đặc bi t (về vay vốn, hỗ trợ đầu tư, ưu đãi thuê đất, thuế...) đối với đầu tư 

phát triển. 

Sở Công thương phải đảm bảo sự kết nối với các Trung tâm nghiên cứu, các ngành, cấp trên 

địa bàn. 

Xây dựng chính sách hỗ trợ về tài chính, tín dụng, kỹ thuật cho DNCNNVV trong lĩnh vực 

chế biến. 

Nhà nước tạo thuận lợi tối đa trong vi c giao đất, giao rừng và cho vay vốn ưu đãi, không cần 

thế chấp đối với các hộ tham gia xây dựng vùng nguyên li u. 
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Phải có sự phối hợp đồng bộ, kịp thời giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các cơ sở sản 

xuất công nghi p, trong đó có DNCN và DNCNNVV vì sự phát triển chung của ngành. 

KẾT LUẬN 

Với mục tiêu xác định, phân tích và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của các 

DNCNNVV tỉnh Thái Nguyên nhằm đề xuất giải pháp phù hợp và có tính khả thi trong những năm 

tới có ý nghĩa quan trọng cả về mặt lý luận và thực tiễn đối với tỉnh Thái Nguyên nói riêng và các 

tỉnh thành trong cả nước nói chung. Theo đó, báo cáo đã tập trung giải quyết được một số vấn đề 

như sau: 

1. Đề tài đã tổng quan được các công trình nghiên cứu có liên quan trong và ngoài nước về các 

nhân tố ảnh hưởng đến phát triển DNNVV, DNCNNVV, tiếp cận theo hướng phương pháp nghiên 

cứu và kết quả nghiên cứu. Qua đó, báo cáo đã chỉ ra được những nhân tố cơ bản ảnh hưởng và cản 

trở tới sự phát triển của các DNCNNVV, đồng thời đã chỉ ra “khoảng trống” nghiên cứu.  

2. Đề tài đã h  thống hóa được một số vấn đề lý luận và thực tiễn về DNCNNVV, sự phát triển 

DNCNNVV và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển DNCNNVV thông qua kết luận từ tổng 

quan tài li u nghiên cứu. Báo cáo cũng chỉ ra được kinh nghi m phát triển DNCNNVV ở một số 

quốc gia trên thế giới (Nhật Bản, Hàn Quốc) và các địa phương ở Vi t Nam (Bắc Ninh, Vĩnh 

Phúc). Từ đó, rút ra một số bài học kinh nghi m cơ bản cho phát triển DNCNNVV tỉnh Thái 

Nguyên dựa trên vi c phát huy ảnh hưởng của từng nhóm nhân tố. 

3. Đề tài đã làm rõ phương pháp nghiên cứu, thể hi n qua các nội dung: xây dựng câu hỏi 

nghiên cứu, khung phân tích, quy trình nghiên cứu, cách thức thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin, 

phương pháp phân tích thông tin và h  thống các chỉ tiêu nghiên cứu. Đồng thời sử dụng hai 

phương pháp phân tích định tính và phương pháp định lượng kiểm định giả thuyết nghiên cứu bằng 

mô hình hồi quy đa biến nhằm chứng minh mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố tới sự phát triển 

DNCNNVV tỉnh Thái Nguyên. Đó là các nhân tố trình độ khoa học công ngh , hỗ trợ từ Chính 

phủ, lao động, môi trường kinh doanh, chính sách của địa phương và tiếp cận tài chính. 

4. Đề tài đã tiến hành phân tích thực trạng phát triển các DNCNNVV tỉnh Thái Nguyên theo 

các khía cạnh về quy mô, cơ cấu, nguồn lực tài chính trong DNCNNVV và tác động xã hội của 

DNCNNVV. Báo cáo đã thực hi n phân tích nhân tố khám phá và mô hình hồi quy đa biến. Từ đó, 

lượng hóa được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự phát triển của DNCNNVV tỉnh Thái 

Nguyên là trình độ khoa học công ngh , hỗ trợ từ Chính phủ, môi trường kinh doanh, lao động, 

chính sách của địa phương và tiếp cận tài chính. Đồng thời, báo cáo đã chứng minh được trình độ 

khoa học công ngh  và tiếp cận tài chính là hai nhân tố có tác động mạnh nhất đến sự phát triển của 

DNCNNVV tỉnh Thái Nguyên. Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra những mặt đạt được, những vấn 

đề còn tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế làm căn cứ để xây dựng giải pháp cho sự phát 

triển của h  thống DN này đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

5. Trên cơ sở phân tích điều ki n thực tế của tỉnh kết hợp với quan điểm, định hướng phát triển 

DNCNNVV, báo cáo đề xuất 4 nhóm giải pháp bao gồm hoàn thi n chính sách về khoa học công 

ngh ; chính sách về lao động; Hoàn thi n chính sách tài chính và tạo lập môi trường kinh doanh 

thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DNCNNVV cùng 2 nhóm kiến nghị đối với 

Chính phủ và chính quyền địa phương hỗ trợ cho sự phát triển của các DNNVV trong lĩnh vực 

công nghi p.  
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