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Tóm tắt:

Nghiên cứu doanh nghiệp tư nhân thành phố Cần Thơ được thực hiện nhằm 
xác định đến khởi sự doanh nghiệp. Số liệu trong nghiên cứu chính thức này 
được thực hiện bằng bảng câu hỏi khảo sát, mẫu được chọn bằng phương 

pháp chọn mẫu thuận tiện với cỡ mẫu là 148 doanh nghiệp tư nhân thành phố Cần Thơ. 
Dựa trên phương pháp độ tin cậy Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA 
để đo lường sự hội tụ của các biến. Phân tích hồi quy để kiểm định giả thuyết nghiên cứu 
và mô hình nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy tác động đến khởi sự doanh nghiệp 
là: Sự sáng tạo, Chấp nhận rủi ro, Sự nhạy bén, Nhận diện cơ hội kinh doanh, Kiến thức, 
kỹ năng khởi nghiệp, Năng lực cá nhân. Dựa vào phương trình hồi quy cho thấy các biến 
đưa vào mô hình đều có tương quan thuận với hiệu quả của quyết định khởi sự doanh 
nghiệp. Bài viết cũng đồng thời thảo luận những kết quả nghiên cứu chính và thảo luận 
hàm ý chính sách để phát triển doanh nghiệp tư nhân trong thời gian tới.
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Abstract:
The study of a private enterprise in Can Tho City was conducted to identify the start-up 

of a business. Data in this official study were conducted using a survey questionnaire, the 
sample was selected by a convenient sampling method with a sample size of 148 private 
enterprises in Can Tho City. Based on Cronbach’s Alpha reliability method and EFA 
discovery factor analysis to measure the convergence of variables. Regression analysis 
to test research hypotheses and research models. The research results show that the 
impact on starting a business is: Creativity, Risk taking, Acumen, Business opportunity 
identification, Knowledge, entrepreneurial skills, Personal competence. Based on 
the regression equation shows that the variables included in the model are positively 
correlated with the effectiveness of starting a business. The paper also discusses key 
research findings and policy implications for future private enterprise development.
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