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Tóm tắt
ội nhập nói chung và hội nhập kinh tế nói riêng là một xu hướng khách quan
trong quá trình phát triển. Để có thể tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp
nói chung và các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng phải biết nắm bắt, tận
dụng triệt để các cơ hội, lợi thế, đồng thời phải có những thay đổi, điều chỉnh nhằm hạn
chế tối đa những rủi ro mà quá trình hội nhập kinh tế đem lại. Nhìn từ góc độ những
cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình hội nhập kinh tế
quốc tế, bài viết phân tích những tác động của quá trình hội nhập kinh tế của VN đối với
các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp cần quan tâm để có thể nâng cao hiệu
quả sản xuất kinh doanh, thực hiện các mục tiêu và chiến lược đề ra, và nâng cao năng
lực cạnh tranh của mình.
Từ khóa: Doanh nghiệp vừa và nhỏ, hội nhập kinh tế quốc tế.
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Abstract
Integration in general and economic integration in particular are an objective
tendency in the development process. In order to survive and develop, enterprises in
general and small and medium enterprises in particular must grasp, make full use of
opportunities and advantages, and at the same time make changes and adjustments to
Minimize the risks that economic integration brings. Looking at the opportunities and
challenges of small and medium enterprises in the process of international economic
integration, the paper analyzes the impacts of Vietnam’s economic integration process
on the Vietnamese enterprises. And small businesses need to be concerned to be able
to improve business efficiency, achieve their goals and strategies, and improve their
competitiveness.
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