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CHỈ CÓ SỰ THAY ĐỔI MỚI KHÔNG BAO GiỜ THAY ĐỔI !
CHUẨN BỊ THẤT BẠI LÀ CHUẨN BỊ THẤT BẠI !

CƠ HỘI CHO CÁC DNNVV (SME)
 Cơ hội tiếp cận thị trường: Gia tăng xuất khẩu các ngành
hàng VN có thế mạnh như hàng dệt may, giày dép, các sản
phẩm và thiết bị điện tử, thủy sản…, kết hợp sự cắt giảm thuế
quan cùng những kinh nghiệm đã có ở thị trường này. SME có
cơ hội tham gia chuỗi giá trị xuất khẩu các ngành hàng này.
 Cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài: VN đang là điểm sáng
thu hút FDI, tham gia các FTAs cùng với những cam kết về cải
thiện môi trường đầu tư và bảo hộ SHTT sẽ trở thành lực hút
với các nhà đầu tư quốc tế. Khi các tập đoàn lớn đầu tư vào
VN, các SME có cơ hội tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

 Cơ hội tiếp cận công nghệ sản xuất tiên tiến: SME có cơ
hội đổi mới máy móc – công nghệ để sản xuất các sản phẩm
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đáp ứng được chất lượng các thị trường họ hướng tới.

 Cơ hội nâng cao năng lực quản lý và trình độ lao động:
cùng với cơ hội tham gia vào chuỗi giá trị lớn hơn, để đáp
ứng được những yêu cầu của đối tác, các SME sẽ có cơ
hội tiếp cận và nâng cao năng lực quản lý của mình cũng
như nâng cao trình độ của đội ngũ lao động.
 Tiếp cận cơ sở dữ liệu và thông tin trực tuyến tạo thuận lợi
từ kinh doanh đến hợp tác kinh doanh, thông tin thị trường.
 Tăng thêm các dịch vụ phát triển kinh doanh.
 Cách mạng công nghiệp 4.0 giúp các SME tham gia vào thị
trường toàn cầu để mua bán hàng hóa, dịch vụ.
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KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC
 Thiếu khách hàng, thị trường nước ngoài.
 Thiếu liên kết giữa các doanh nghiệp:
Liên kết chuỗi giá trị yếu: Quá trình sản xuất của các DN VN ít gắn kết
vào chuỗi giá trị. Hợp tác kinh doanh ở VN tập trung chủ yếu ở khâu tiếp
thị bán hàng và trong khâu sản xuất hàng hóa, dịch vụ. Khâu phát triển
sản phẩm mới ít có sự hợp tác nhất. Chỉ có 21% SME VN tham gia vào
chuỗi giá trị toàn cầu. Điều này khiến SME VN ít có khả năng được
hưởng lợi từ hiệu ứng của lan tỏa của FDI qua chuyển giao công nghệ,
chuyển giao kiến thức và nâng cao năng suất.

 Thiếu lao động có kỹ năng và ngoại ngữ.
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 Vốn.
 Thủ tục hành chính.

 Đất đai, mặt bằng kinh doanh.
 Năng lực lập kế hoạch dài hạn, năng lực
marketing của các SME còn yếu.

 Năng suất thấp và thiếu đổi mới sáng tạo.
 Các công đoạn gia tăng giá trị cao (đổi mới sáng
tạo, thiết kế,…) nằm ngoài VN.
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GIẢI PHÁP HỖ TRỢ SME
GIẢI PHÁP TỪ PHÍA NHÀ NƯỚC
 Cải cách thể chế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, đồng
bộ trong các quy định, chính sách để thực sự tạo thuận lợi
cho DN tham gia, tiếp cận nhận các hoạt động hỗ trợ doanh
nghiệp.
 Khi xây dựng các chương trình SME cần phải trả lời được
các câu hỏi: Hỗ trợ ai ? Những hạn chế của người hưởng là
gì ? Có bao nhiêu tiền cho hoạt động này ? Năng lực của cơ
quan thực hiện thế nào ? Mục tiêu thực hiện của chương
trình là gì ?
 Xây dựng các trung tâm tư vấn độc lập cho DN.
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 Xây dựng hệ thống đánh giá tín nhiệm các SME để làm cơ sở,
giúp các DN tiếp cận vốn nhằm khuyến khích các SME tham
gia chuỗi giá trị toàn cầu.

 Khi xây dựng hàng rào kỹ thuật cho các mặt hàng nhập khẩu
nên tham khảo hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp.
 Cần có chính sách phát triển khu vực tư nhân, coi khu vực tư
nhân là động lực cho sự phát triển kinh tế và cách thức khu
vực tư nhân tham gia vào việc hoạch định chính sách.

 Phát triển cơ sở hạ tầng cho DN: Khu công nghiệp trở thành
trung tâm kết nối các DN, phát triển các dịch vụ hỗ trợ DN.
 Tự do hóa đầu tư nước ngoài và giảm chi phí kinh doanh.
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GIẢI PHÁP HỖ TRỢ SME
NHỮNG NỔ LỰC TỪ PHÍA DOANH NGHIỆP
 Chủ động tìm kiếm thông tin về ngành hàng, thị trường tiềm
năng và các chuẩn mực quốc tế, trên cơ sở đó định hướng và
xây dựng kế hoạch phát triển DN dài hạn, đáp ứng được yêu
cầu và tận dụng cơ hội FTAs mang lại.
 Rà soát, đánh giá lại DN, xem xét bối cảnh cạnh tranh mới ở
trong nước và ngoài nước (thị trường, công nghệ, sản phẩm,
đối tác, đối thủ,…), sẵn sàng để chuyển đổi sang thời kỳ mới.
 Xây dựng chiến lược để nâng cao sức cạnh tranh, xác định giá
trị cốt lõi để chọn sản phẩm và thị trường mục tiêu.
 Chuyển từ cạnh tranh bằng giá sang cạnh tranh phi giá (tiêu
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chuẩn, chất lượng, mẫu mã,…).

 Doanh nghiệp cần xây dựng thương hiệu cho DN và đăng ký
thương hiệu cho các sản phẩm của mình.
 Liên kết theo chiều dọc và chiều ngang: liên kết với các DN
cùng kinh doanh ngành nghề và liên kết với viện, trường –
ngân hàng – DN xuất khẩu hay siêu thị. DN vận dụng CNTT,
tham gia giao dịch qua mạng.

 Cần phát triển SME siêu quốc gia như liên kết với DN Lào,
Campuchia, Myanmar.
 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
 Một SME sẽ khó có đủ năng lực để triển khai các hợp đồng
quốc tế, chiếm lĩnh thị trường, vì vậy cần liên kết thông qua
những hình thức thích hợp.
 DN cần có chiến lược kinh doanh dài hạn, đầu tư vào khoa
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học – công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao.

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC
DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH THUẬN
* CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ chung : 7 lĩnh vực
+ L1 : HỖ TRỢ TIẾP CẬN TÍN DỤNG.
+ L2 : HỖ TRỢ THUẾ, KẾ TOÁN.
+ L3 : HỖ TRỢ MẶT BẰNG SẢN XUẤT.
+ L4 : HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ, KHU LV CHUNG.
+ L5 : HỖ TRỢ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG.
+ L6 : HỖ TRỢ THÔNG TIN, TƯ VẤN, PHÁP LÝ.
+ L7 : HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC.
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BA CHƯƠNG TRÌNH
HỖ TRỢ MỤC TIÊU CỦA CHÍNH PHỦ
1. HỖ TRỢ SME CHUYỂN ĐỔI TỪ HỘ KINH DOANH.
2. HỖ TRỢ SME KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO.

3. HỖ TRỢ SME THAM GIA CỤM LIÊN KẾT NGÀNH,
CHUỖI GIÁ TRỊ.
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ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC
DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH THUẬN
* CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ của tỉnh Bình thuận :
(QĐ số: 16/2017/QĐ-UBND ngày 16/05/2017)
QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ ĐỐI VỚI CÁC DOANH
NGHIỆP SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM LỢI THẾ CỦA TỈNH BÌNH THUẬN 2016 – 2020 :

• Các Doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh,
bao gồm các ngành sản xuất:
1. Sản phẩm chế biến từ mủ cây cao su;
2. Sản phẩm thanh long chế biến và công nghệ bảo quản quả
thanh long;
3. Sản phẩm thủy sản chế biến (bao gồm: Chế biến hàng đông
lạnh, chế biến khô, chế biến nước mắm, chế biến bột cá …),
bảo quản thủy sản trên biển;
4. Sản xuất tôm giống;
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5. Nước khoáng Vĩnh Hảo.

Các hình thức đầu tư trực tiếp :
1. Đầu tư mới nhà máy có thiết bị, công nghệ
tạo sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.
2. Đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ hoặc
đầu tư thêm dây chuyền sản xuất mới nhằm
mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất
lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu
(gọi chung là đầu tư chiều sâu hoặc mở
rộng quy mô sản xuất).
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CHUẨN DOANH NGHIỆP ĐƯỢC XEM
XÉT HỖ TRỢ PHẢI CÓ CÔNG NGHỆ
1. Chế biến mủ từ cây cao su:
a) Đầu tư mới nhà máy có thiết bị công nghệ đạt mức
chuẩn trình độ công nghệ tiên tiến, với hệ số đóng
góp công nghệ từ 0,65 trở lên và tổng số điểm các
thành phần công nghệ tối thiểu bằng 75 điểm;

b) Đầu tư chiều sâu hoặc mở rộng quy mô sản xuất đạt
trình độ công nghệ trung bình tiên tiến, với hệ số
đóng góp công nghệ từ 0,5 trở lên, tổng số điểm các
thành phần công nghệ phải đạt tối thiểu bằng 60
điểm;
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2. Sản phẩm thanh long chế biến và công
nghệ bảo quản quả thanh long sau thu
hoạch (kể cả công nghệ chiếu xạ, gia nhiệt
khử trùng cho quả thanh long xuất khẩu):
• a) Đầu tư mới nhà máy có thiết bị công nghệ
đạt mức chuẩn trình độ công nghệ tiên tiến,
với hệ số đóng góp công nghệ từ 0,65 trở lên
và tổng số điểm các thành phần công nghệ
tối thiểu bằng 75 điểm;

• b) Đầu tư chiều sâu hoặc mở rộng quy mô
sản xuất đạt trình độ công nghệ trung bình
tiên tiến, với hệ số đóng góp công nghệ từ
0,5 trở lên, tổng số điểm các thành phần
công nghệ phải đạt tối thiểu bằng 60 điểm.
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3. Sản phẩm thủy sản chế biến (chế biến thủy
sản hàng khô, chế biến thủy sản hàng đông
lạnh, chế biến thức ăn gia súc, chế biến nước
mắm) và bảo quản thủy sản trên biển:
• a) Đầu tư mới nhà máy có thiết bị công nghệ
đạt mức chuẩn trình độ công nghệ tiên tiến,
với hệ số đóng góp công nghệ từ 0,65 trở lên
và tổng số điểm các thành phần công nghệ
tối thiểu bằng 75 điểm;
• b) Đầu tư chiều sâu hoặc mở rộng quy mô
sản xuất đạt trình độ công nghệ trung bình
tiên tiến, với hệ số đóng góp công nghệ từ
0,5 trở lên, tổng số điểm các thành phần
công nghệ phải đạt tối thiểu bằng 60 điểm.
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4. Sản xuất nước khoáng Vĩnh Hảo
• a) Đầu tư mới nhà máy có thiết bị công nghệ
đạt mức chuẩn trình độ công nghệ tiên tiến,
với hệ số đóng góp công nghệ từ 0,65 trở lên
và tổng số điểm các thành phần công nghệ
tối thiểu bằng 75 điểm;
• b) Đầu tư chiều sâu hoặc mở rộng quy mô
sản xuất đạt trình độ công nghệ trung bình
tiên tiến, với hệ số đóng góp công nghệ từ
0,5 trở lên, tổng số điểm các thành phần
công nghệ phải đạt tối thiểu bằng 60 điểm.
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5. Sản xuất tôm giống
• Đầu tư mới cơ sở sản xuất tôm giống
hoặc mở rộng quy mô sản xuất tôm giống
có thiết bị công nghệ nuôi đạt trình độ
công nghệ tiên tiến, với hệ số đóng góp
công nghệ từ 0,65 trở lên và tổng số điểm
các thành phần công nghệ tối thiểu bằng
75 điểm.
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GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH
TỈNH BÌNH THUẬN

*07 GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ.
SẢN PHẨM ĐA DẠNG.
SẠCH TOÀN DIỆN.
GIÁ CẢ CHẤP NHẬN.
TIỆN.
CHUỖI TOÀN CẦU.
ĐA DẠNG HÓA MỤC ĐÍCH.
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ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC
DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH THUẬN
* Đánh giá chung : Tác động 5C :
+ C1 : CHẤT LƯỢNG.
+ C2 : CAM KẾT.
+ C3 : CHIA SẺ CSR.
+ C4 : CHIẾN LƯỢC.
+ C5 : CHUẨN BỊ.

NHỮNG LỜI KHUYÊN THÀNH CÔNG
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Trân trọng cảm ơn Quý Anh Chị Em

đã theo dõi
Kính chúc Quý vị và các bạn
một giai đoạn mới/thời kỳ mới
nhiều thay đổi và phát triển
một tương lai lạc quan tươi sáng !
ttp://vtv.vn/video/thoi-su-19h-03-10-2016-176493.htm
Thạc sỹ Kinh tế NGUYỄN HOÀNG DŨNG
ĐT : 0904.979.907 (viber/zalo)
Email : nguyenhoangdung.ceo@gmail.com
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